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Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen 

M. Hertoghs 
m.m.v. M. Brouner 

1 	Algemene inleiding 

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 

Het burgerluchtvaartverkeer in Nederland staat volop in de aandacht. Daarbij zijn 
krachtige tegenstemmers en fervente voorstanders met elkaar in discussie. De centrale 
vraag daarbij is de mogelijkheid om het burgerluchtvaartverkeer in harmonie te 
brengen met de eisen van milieubehoud en leefbaarheid van de omgeving. De groei 
van het luchtverkeer heeft geleid tot geluidhinder, met name in de omgeving van 
luchthavens. Door tegenstanders van verdere groei wordt ook gewezen op andere 
negatieve gevolgen voor het milieu zoals de vergroting van de externe risico's rond 
de luchthavens, naast besef van de luchtvervuiling, stank en dergelijke die door 
het luchtverkeer worden veroorzaakt. Aan de andere kant wordt de verdere 
uitbreiding van de Nederlandse luchthavens bepleit vanwege de positieve invloed 
die dat zou hebben op de economische groei. Het is duidelijk dat deze tegenstelling 
een spanningsveld kan oproepen en dat deze sterke belangentegenstelling de 
normstelling en handhaving kan beInvloeden. In dat licht is de vraag naar de, mate 
waarin de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen wettelijk wordt genormeerd 
en gehandhaafd zeer interessant. Met name de vraag naar een mogelijk handhavings-
tekort op dit terrein is in het licht van de sterke belangentegenstelling nader 
onderzoek waard. In deze bijdrage wordt een samenvatting gepresenteerd van het 
onderzoek dat in dit verband werd uitgevoerd door instituut Metro' van de 
Universiteit Maastricht in opdracht van de commissie Bestuursrechtelijke en 
Privaatrechtelijke handhaving onder voorzitterschap van Prof. mr. drs. F.C.M.A. 
Michiels. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

In het betreffende onderzoek wordt meer specifiek de vraag gesteld naar de mate 
waarin de regels met betrekking tot het beperken van geluidhinder van dalende 
en stijgende vliegtuigen worden nageleefd met name voorschriften met betrekking 
tot vliegbewegingen (bijv. aanvliegroutes). Vragen die daarbij een rol spelen, zijn 
onder meer: 

1 	Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Uni- 
versiteit Maastricht. 
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- Hoe en in welke mate wordt hiertegen opgetreden, welke organen zijn hiertoe bevoegd? 
- Waar worden klachten ingediend en wat gebeurt er met de ingediende klachten? 
- In welke mate worth samengewerkt door de verschillende actoren? 
- In hoeverre speelt de betrokkenheid van de overheid bij een vliegveld (als aandeelhouder 

of anderszins) een rot? Daarbij zal de aandacht gaan naar de burgerluchtvaart en dan met 
name de vliegbewegingen rond de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens 
Zestienhoven (Rotterdam Airport) en Beek (Maastricht-Aachen Airport). 

1.3 INDELING VAN HET HOOFDRAPPORT 

Om een antwoord te vinden op de centrale vraag naar de naleving van de regels 
met betrekking tot geluidhinder, is een rapport geredigeerd dat bestaat uit zes delen. 
Deel I bevat een algemene inleiding met een uiteenzetting van de probleemstelling 
en de onderzoeksmethode en dergelijke. Deel II bevat een schets van het normatieve 
kader met betrekking tot de vliegbewegingen. Het betreffende deel valt uiteen in 
twee hoofdstukken. Omdat het luchtvaartverkeer met name internationaal verkeer 
is, wordt eerst ingegaan op de belangrijkste relevante verdragen en internationale 
overeenkomsten? Daarbij is ook kort ingegaan op de internationale organisaties, 
die een rol vervullen op dit terrein. 

Het tweede hoofdstuk van deel II bevat een globale schets van de Nederlandse 
regelgeving inzake vliegbewegingen, waarna meer specifiek wordt ingegaan op de 
normering van vliegtuiglawaai. De systematiek die de luchtvaartwetgeving kent 
teneinde de naleving van de regels te waarborgen vormt het volgende onderwerp. 
Hierbij is ingegaan op de zogenaamde preventieve handhaving, het toezicht en de 
administratiefrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering waarin de luchtvaartwetgeving 
voorziet. Aandacht werd besteed aan de verschillende instanties, die belast zijn met 
toezicht, handhaving en sanctionering. 

In deel III van het onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de handhavings-
praktijk inzake de geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen. Teneinde die te 
achterhalen zijn gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen uit de sector. 
Vertegenwoordigers van de milieu-commissies van de drie luchthavens zijn 
geinterviewd. Ook hebben ontmoetingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van de Rijksluchtvaartdienst en met een van de raadslieden van omwonenden en 
milieugroeperingen. Daarnaast is gebruik gemaakt van rapportages en verslagen. 
De belangrijkste empirische data zijn ontleend aan een rapport van Bureau 

2 	I.H.Ph. Diederiks Verschoor, (An introduction to air law, Deventer/Boston 1993, blz. 3), noemt 
als bronnen van het luchtrecht: multilaterale verdragen, bilaterale overeenkomsten, nationale 
regelgeving,contracten tussen staten en luchtvaartmaatschappijen,contracten tussen luchtvaart-
maatschappijen onderling en de algemene beginselen uit het internationale recht. Hier kan 
nogaantoegevoegdworden: debesluiten van internationale organisaties, zoals de internationale 
liurgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de Europese luchtvaartvergadering (ECAC) en de Verenigde 
luchtvaart autoriteiten (IAA). 
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Berenschot. 3  Dit bureau heeft onlangs in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst 
evaluatief onderzoek gedaan naar de handhaving van de geluidsvoorschriften op 
de luchthaven Schiphol. 

In deel IV is aan de hand van de beschrijving van het wettelijke kader en 
de verkregen gegevens over het functioneren van de handhaving in de praktijk een 
kritische analyse gegeven van de handhavingspraktijk. Daarbij heeft een aantal 
mogelijkheden en onmogelijkheden om de regelgeving ten aanzien van de vliegbewe-
gingen op een adequaat niveau te handhaven de revue gepasseerd. Tevens is een 
aantal suggesties gedaan die kunnen bijdragen tot een verbetering van de naleving 
en handhaving van de voorschriften inzake de vliegbewegingen. 

Voorts bevat het rapport een samenvatting van de aanbevelingen (deel V), 
een literatuurlijst (deel VI) en een overzicht van uitvoeringsregelingen (deel VII). 

In deze samenvatting zal zoveel mogelijk de indeling van het onderzoeksrapport 
worden aangehouden. Dat wil zeggen dat schetsmatig de verschillende onderwerpen 
die in het eigenlijke rapport worden beschreven hier de revue passeren. Daarbij 
zal de nadruk worden gelegd op de voorschriften die gericht zijn tot de gezagvoerders 
van de luchtvaartuigen ter voorkoming van geluidhinder. Alvorens in te gaan op 
de inhoudelijke bevindingen van het onderzoek zal eerst kort worden aangegeven 
op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. 

1.4 METHODOLOGIE 

Voor deel II van het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van desk research 
van traditioneel juridische aard. De gebruikelijke bronnen zijn geraadpleegd om 
een behoorlijk beeld te schetsen van het normatief kader inzake de geluidshinder 
rondom luchthavens. Teneinde een genuanceerd beeld te bieden van verscheidene 
opvattingen en meningen in de literatuur is ruim geput uit verscheidene bronnen. 4  

Voor de empirische dataverzameling naar de handhaving betreft, moet worden 
opgemerkt dat de onderzoekers niet zelf empirisch onderzoek naar de handhavings- 
praktijk hebben uitgevoerd. Een praktisch argument is het korte tijdsbestek waarbin- 
nen het onderzoek diende te worden uitgevoerd. Een argument van doorslaggevender 
aard bracht het gegeven dat in dezelfde periode van het onderhavige onderzoek, 
Bureau Berenschot een evaluatief onderzoek heeft gedaan naar de handhaving van 

3 	R.C.D. Berndsen, D. Meijer en E.M.L. Martens (Bureau Berenschot), Rapport naar aanleiding 
van de proefevaluatie handhavingsvoorschrift Schiphol, Utrecht, oktober 1997. Hierna vermeld 
als Berenschot rapport. 

4 	Zie daartoe de literatuurlijst uit deel VI van het onderzoek. Met name kan erop worden gewezen 
dat tijdens de onderzoeksperiode een aantal uitspraken door verschillende rechters is gewezen 
inzake de handhaving van de geluidsnormen rondom luchthavens. Ook heeft tussen de regering 
en het parlement verscheidene malen overleg plaatsgevonden vanwege de problemen die deze 
zomer zijn gerezen rond de naleving van de geluidsnormen op Schiphol. Ook de besluitvorming 
inzake de uitbreidingvan vliegveld Beek (Maastricht-Aachen Airport), is recentelijk onderwerp 
van juridische procedures. In het onderzoek is gretig gebruik gemaakt van deze verschillende 
bronnen om daarmee het onderzoek te verdiepen. 
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de geluidnormen rondom Schiphol. Daarbij zijn interviews gehouden met betrokkenen 
uit praktisch alle geledingen die bij de luchtvaart zijn betrokken. Het werd minder 
opportuun geacht om dezelfde personen nogmaals te ondervragen. In overleg met 
de commissie Michiels is gekozen voor het onderzoeksrapport van Bureau Berenschot 
als bron van empirische data.' 

Daarnaast zijn door de onderzoekers separaat gesprekken gevoerd met de 
ambtelijke secretarissen van de verscheidene milieucommissies, die zijn ingesteld 
op de betrokken luchthavens. Met deze secretarissen is steeds een eerste orienterend 
gesprek gevoerd dat zowel diende als introductie als om een beter zicht te krijgen 
op het wettelijke stelsel dat in Nederland geldt voor de burgerluchtvaart. In 
vervolggesprekken is commentaar gevraagd aan de hand van de concept-teksten 
en is de gesprekspartners gevraagd naar hun ervaringen bij de handhaving van de 
geluidsvoorschriften. Tevens zijn enkele gesprekken gevoerd met de Rijksluchtvaart-
dienst waaraan ook teksten zijn voorgelegd. Ten slotte is bij het onderzoek 
samengewerkt met Mr. A.H.J. van den Biesen die in zijn hoedanigheid van raadsman 
van de milieugroeperingen en omwonenden rond de luchthavens Schiphol en Beek 
over grote expertise beschikt inzake de luchtvaartregelgeving. Door informatie uit 
verschillende bronnen te putten menen de onderzoekers een redelijk realistisch 
beeld van de handhavingspraktijk te hebben verkregen. 

Wat ten slotte de confrontatie tussen de juridische vormgeving en het empirisch 
materiaal betreft, is bij de formulering van aanbevelingen ten aanzien van de verbete-
ring van de handhavingsmogelijkheden gebruik gemaakt van de milieu-juridische 
literatuur inzake de relatie tussen de kwaliteit van de normgeving en de handhavings-
praktijk. 

2 	Juridisch kader 

2.1 HET INTERNATIONALE ICADER 

Vliegverkeer, zeker in een klein land als Nederland, is (bijna) per definitie internati-
onaal en grensoverschrijdend. De ordening van het luchtvaartverkeer heeft plaats 
gevonden in het kader van verschillende internationale verdragen en moet geplaatst 
worden binnen de onderhandelingen op internationaal niveau, die voor een deel 
plaats vinden in bijzondere internationale organisaties. De drijfveer achter de sluiting 
van deze internationale overeenkomsten is in eerste instantie de bevordering van 
de vrijhandel en de economische ontplooiing van de burgerluchtvaart geweest. 
Aandacht voor effecten op het milieu is sinds de jaren zestig doorgedrongen. 

Op mondiaal vlak zijn de bepalingen van het Verdrag inzake de internationale 
burgerluchtvaart van belang. Naar de plaats van verdragssluiting wordt dit ook 

5 	Berenschot rapport, Hz. 6. 
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het Verdrag van Chicago (VvC) genoemd. 6  Een van de uitgangspunten van het 
verdrag is dat deelneming aan de burgerluchtvaart in beginsel is toegestaan mits 
wordt voldaan aan de in het verdrag en de bijbehorende bijlagen vastgestelde 
(minimum)eisen. De eisen die aan de beperking van geluidhinder worden gesteld 
zijn opgenomen in bijlage 16 van het verdrag. Deze zijn vrij ruim geredigeerd in 
de vortn van minimum-normen, definities en aanbevolen werkwijzen. Implementatie 
is in beginsel aan de verdragspartijen zelf overgelaten. De geluidnormen zijn 
opgenomen in Bijlage 16. Er worden daarbij geen normen voor luchtvaartlawaai 
als zodanig gehanteerd. De verschillende vliegtuigtypen worden ingedeeld in bepaalde 
categorieen waarop gedifferentieerde gecertificeerde geluidnormen worden toegepast. 

Een ander belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Chicago is het behoud 
van de eigen soevereiniteit van de aangesloten staten over het luchtruim boven 
hun grondgebied. Dat betekent dat de landingsrechten geregeld worden in aparte 
luchtvaartverdragen tussen de verschillende staten. In beginsel gaan deze verdragen 
uit van wederkerige relaties. Nederland heeft met de Verenigde Staten een zogenaamde 
(liberate) Open Skies overeenkomst gesloten. Voor het luchtvaartverkeer met een 
aantal andere landen gelden bilaterale overeenkomsten. Ten slotte is geldt binnen 
de interne Europese markt een aantal verordeningen en richtlijnen inzake de 
luchtvaart. 

Wat de normering van het geluid betreft zijn er in beginsel binnen de bilaterale 
overeenkomsten inzake de landingsrechten mogelijkheden om (scherpere) afspraken 
te maken met betrekking tot geluidseisen voor luchtvaartuigen. De landingsrechten 
vormen echter in feite het kapitaal van de luchtvaartmaatschappijen. 7  Weliswaar 
zijn de luchtvaartmaatschappijen geen partij bij de bilaterale overeenkomsten, hun 
economische belang voor hun land van vestiging kan betekenen dat terdege rekening 
gehouden wordt met de economische positie van de maatschappijen. 8  In de praktijk 
zal de mate waarin milieunormen worden gesteld, afgewogen worden tegen het 
economische belang dat de verdragspartij heeft bij het luchtverkeer. 9  

Binnen de Europese Unie wordt gestreefd naar een liberalisering van het intra-
communautaire luchtverkeer, ter versterking van de Europese positie binnen de 
mondiale burgerluchtvaart. Er dient conform het beginsel van art. 130R lid 2 EG-
verdrag ook rekening gehouden te worden met de eisen van milieubescherming. 
Ter uitvoering van die verplichting geldt binnen de Europese Unie een gefaseerd 
verbod voor sterk geluid producerende vliegtuigen. Maatregelen ten behoeve van 
het milieu mogen echter geen te grote weerslag hebben op de economische positie 

6 	Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Chicago 7-12-1944, Trb. 1959, 45, Nederlandse 
tekst Trb. 1973, 109, Verder afgekort als VvC. 

7 	J. van der Bij, E. Boneschansker, A.P.G. de Moor, a.w., blz. 36. 
8 	Nog afgezien van het feit dat de staten vaak grote aandelen hebben in de grote luchtvaartmaat- 

schappijen. De Nederlandse staat participeert voor 38% in de KLM; zie K.L. Bangma, E. 
Boneschanker, Financiele steun aan de luchtvaart, Den Haag 1993. 

9 	Zie Tweede Kamer 1996-1997, Aanhangsel van de Handelingen Kamervraag 1687, vragen van 
kamerlid Verbugt dd 5-8-1997, met betrekking tot het toestaan van extra nachtvluchten op 
Schiphol. 
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van het luchtvaartverkeer. Binnenkort worth een voorstel van de Europese Commissie 
verwacht voor een richtlijn die uniforme voorschriften zal bevatten wat betreft 
de normering van de geluidsoverlast rondom de luchthavens van de Gemeenschap. 
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk in welke richting deze voorstellen 
zullen gaan. 

2.2 DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTWETGEVING 

2.2.1 Inleiding 

De belangrijkste nationale bepalingen met betrekking tot de burgerluchtvaart zijn 
te vinden in de Luchtvaartweti° Voor het gebruik van het Nederlandse I uchtruim 
is voorts de Wet luchtverkeer (WI) van belang." Beide wetten kunnen gekenschetst 
worden als kader- of raamwet: Er wordt volstaan met algemene open normen die 
nader geconcretiseerd worden in de uitvoeringsbesluiten. Daarbij worth een algemeen 
verbod vastgesteld, zoals het in de Luchtvaanwet opgenomen verbod met een vliegtuig 
te landen of op te stijgen anders dan op of van een luchtvaartterrein (art. 14 Lvw). 
Via een algemene maatregel van bestuur kunnen uitzonderingen op het algemene 
verbod worden toegestaan; daarnaast is voorzien in de bevoegdheid in individuele 
gevallen een ontheffing van het verbod verlenen. De bevoegdheden van de minister 
van Verkeer en Waterstaat op grond van de Luchtvaartwet en enkele uitvoeringsbeslui-
ten zijn, voor zover ze zich daarvoor lenen, gedelegeerd aan de directeur-generaal 
van de Rijksluchtvaandienst. 11  Deze kan, na goedkeuring van de minister, de gedele-
geerde bevoegdheden mandateren aan een of meer van zijn ambtenaren (art. 4 
Delegatiebesluit). De bevoegdheid op grond van de Wet luchtverkeer ontheffingen 
te verlenen is geattribueerd aan de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie. 

In het navolgende wordt een globale karakteristiek van de twee wetten gegeven. 
Voorschriften inzake geluidhinder en de handhavingsproblematiek komen daarna 
aan de orde. 

10 	Wet houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart, Luchtvaartwet, van 15-1-1958, 5th. 47, 
zoals laatstelijk gewijzigd op 9-1-1996, 5th. 26. Verder afgekort als Lvw. 

11 	Wet van 18-6-1992, 5th. 368, zoals laatstelijk gewijzigd op 22-6-1994, 5th. 573. Verder afgekort 
als WI. 

12 	Naas( de Lvw zijn relevant: de Regeling toezicht luchtvaart, (Regeling van 22-1-1959, 5th. 67, 
zoals laatstelijk gewijzigdop 12-9-1996, Stb. 471), het Luchtverkeersreglement (Besluit van 18-12- 
1992, &b. 697) en het Besluit ongeregeld luchtvervoer (Besluit van 2-5-1975, 5th. 227, zoals 
laatstelijk gewijzigd op 20-6-1994, 5th. 493). Artt. 2 en 3 Besluit delegatie van bevoegdheden 
luchtvaartwetgeving, van 12-1-1984, Stcrt. 12. 
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2.2.2 De Luchtvaartwet 

De Luchtvaartwet is een algemene wet "houdende nieuwe regelen omtrent de lucht-
vaart". De wet geeft voorschriften voor luchtvaartuigen," de bediening ervan, 
voor luchtvaartterreinen en het gebruik ervan en dergelijke. In oorsprong was de 
wet slechts gericht op de vrijheid en veiligheid van de luchtvaart en werd er weinig 
rekening gehouden met externe effecten." Door de• grote groei van het luchtverkeer 
nam echter de overlast rond de luchtvaartterreinen op onaanvaardbare wijze toe. 
Sinds 1978 is de verplichting opgenomen om geluidszones vast te stellen en is voorzien 
in een koppeling met de Wet ruimtelijke ordening. 3  In 1994 is een dwangsomregeling 
opgenomen en is het handhavingsregime gewijzigd. 16  

De burgerluchtvaart is in beginsel slechts toegelaten op een daartoe door de 
minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen luchtvaartterrein (artt. 14 jo 18 
Lvw). De Luchtvaartwet kent een aantal procedurevoorschriften dat gevolgd moet 
worden bij de aanwijzing van een luchthaven. Het luchtvaartterrein zal moeten 
passen in het nationale ruimtelijke beleid zoals dat is vastgelegd in een van kracht 
zijnde planologische kernbeslissing (ex artikel 2 a WRO), zoals het structuurschema 
burgerluchtvaartterreinen of de planologische kernbeslissing (PKB) Schiphol en 
omgeving (art. 18 Lvw).'' Voorts zal binnen de besluitvorming op grond van de 
Luchtvaartwet rekening gehouden moeten worden met het geldende nationale milieu-
beleidsplan, in zoverre het belang van de milieubescherming binnen de besluitvorming 
moet of kan worden meegewogen (art. 4.6 lid 3 Wm jo bijlage).' 8  

Binnen de aanwijzing wordt onder andere de ligging van de banen en van 
de aan- en uitvliegroutes bepaald. Tevens worden de geluidscontouren en -zones 
vastgesteld (artt. 18-30 Wlv). Voor terreinen die binnen de geluidszone(s) zijn gelegen 
wordt door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
een aanwijzing gegeven die de bevoegde gemeente verplicht het bestemmingsplan 
in overeenstemming te brengen met de aanwijzing tot luchtvaartterrein (ail. 37 
WRO).' 9  

13 	Deze tekst handelt over de burgerluchtvaart met "luchtvaartuigen zwaarder dan lucht en voorzien 
van een voortstuwingsinrichting" (art. 1 Lvw). De termen luchtvaartuig en vliegtuig worden 
door elkaar gebruikt. 

14 	J. Raats, De bepalingen uit de luchtvaartwetgeving en het bestemmingsplan ten aanzien van 
het landen en opstijgen van luchtvaartuigen, in Milieu en Recht, 1988, blz. 295. 

15 	Wijziging van 7-6-1978, Stb. 354. 
16 	Wijziging van 7-7-1994, Stb. 601. Op de zonering en het handhavingsregime wordt in het navolgen- 

de uitgebreider ingegaan. 
17 	Zie Tweede Kamer 1985-1986, nrs. 27 en 28 en Tweede Kamer 1996-199723552 (PKB Schiphol 

en omgeving). 
18 	H.J.A.M. van Geest, Wet milieubeheer, systematiek, plannen en kwaliteitseisen, in: W. Brussaard, 

Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman, Milieurecht, Deventer 1996, blz. 96. 
19 

	

	Dat houdt in dat er geen ruimte is binnen de bestemmingsplanprocedure voor een zelfstandige 
belangenafweging. 
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2.2.3 De Wet luchtverkeer 

De doelstelling van de Wet luchtverkeer is de bevordering van de openbare veiligheid 
en een vlotte afwikkeling van het luchtverkeer. De bepalingen van de wet gelden 
voor Nederlandse luchtvaartuigen waar zij zich ook bevinden, zolang dat niet 
onverenigbaar is met de ter plaatse geldende regels (art. 3 sub b WI). De bepalingen 
gelden verder voor alle luchtverkeersdeelnemers in het vluchtinformatiegebied Amster-
dam.2° Artikel 6 bepaalt bijvoorbeeld, dat het verboden is boven aaneengesloten 
bebouwing of boven mensenmenigten zo laag te vliegen dat het niet mogelijk is 
om zonder gevaar voor het aardoppervlak een noodlanding te maken. Laag vliegen 
is slechts toegestaan bij het naderen, het opstijgen of het landen op of van een 
I uc htvaa rtte rrein 

De wet bevat de grondslag van de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (art. 
22 WI). Deze organisatie, ingericht als zelfstandig bestuursorgaan, is onder andere 
belast met het geven van verkeersleiding, met het instandhouden van technische 
installaties ten behoeve van de luchtverkeersbeveiliging en met het verstrekken 
van informatie over de luchtvaart, onder andere via luchtvaartgidsen (art. 23 WI). 
Op grond van de Wet luchtverkeer kan de LVB aanwijzingen aan de gezagvoerders 
geven over de wijze van aan- en uitvliegen, uit een oogpunt van veiligheid en een 
vlotte verkeersafwikkeling. 

2.2.4 Voorlopige bevindingen 

De beide wetten kennen een bepaalde overlap. Zij bevatten bijvoorbeeld beide 
voorschriften aangaande het volgen van de vliegroutes, echter vanuit een verschillende 
doelstelling. Door het sterke gebruik van open normen en gelede normstelling is 
de regelgeving betrekkelijk onoverzichtelijk en ontoegankelijk. Bezwaarlijker is 
het feit dat er nauwelijks of geen afstemming heeft plaatsgevonden." Bij het opstijgen 
vanaf een luchthaven kan het voorkomen dat de LVB toestemming geeft om van 
de route af te wijken. Bij de besluitvorming hierover spelen milieu-overwegingen 
een ondergeschikte rol." Doordat er echter van de voorgeschreven routes wordt 
afgeweken ontstaat er 'vermijdbare hinder' en wordt het doel van de Luchtvaartwet 
om de geluidhinder te beperken doorkruist. Een ander neveneffect ontstaat doordat 
de toezichthoudende instantie die deel uitmaakt van de RLD niet automatisch op 
de hoogte worth gesteld van de toestemming af te wijken van de routes. Daardoor 
wordt de constatering van een overtreding aanzienlijk bemoeilijkt. 

20 	De omvang van het vluchtinformatiegebied Amsterdam is bepaald in art. 1 van de Wet 
Iuchtverkeer. In dit gebied worth de luchtverkeersdienstverlening door de luchtverkeersbeveiligings-
organisatie gegeven (art. 23 WI). 

21 	In de Luchtvaartwet wordt de LVB niet genoemd, in de Wet luchtverkeer komt de BID niet 
aan de orde. 

22 	De LVB heeft immers formed niet de taak rekening te houden met milieu-aspecten. 
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2.2.5 De normering van het luchtvaartlawaai 

Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen wordt genormeerd in de Luchtvaartwet. 
Behoudens enkele excepties is vliegtuiglawaai van het gebruikelijke regime van de 
Wet geluidhinder juncto de Wet milieubeheer uitgezonderd. 23  De exclusieve regeling 
die de Luchtvaartwet bevat in het kader van de aanwijzingsprocedure (ook at zijn 
de erbij behorende geluidszones niet vastgesteld) sluit tevens uit dat binnen 
bestemmingsplannen voorschriften worden gegeven om de geluidhinder te beperken. 
De planvoorschriften mogen evenmin betrekking hebben op het gebruik van het 
luchtruim: de WRO biedt geen grondslag voor niet rechtstreeks op het gebruik 
van grond en gebouwen gerichte normen. 24  

Binnen de normen ten aanzien van de geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen, 
kan onderscheid worden gemaakt tussen brongerichte normen waaraan het luchtvaar-
tuig zelf moet voldoen en effectgerichte normen met betrekking tot het omgevingsla-
waai rond luchthavens. In het navolgende zal achtereenvolgens kort worden ingegaan 
op de verschillende normen inzake het luchtvaartlawaai. 

2.2.6 Normen ten aanzien van de geluidproductie 

"De toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig veroorzaakte geluid" vormt 
een van de criteria bij de beoordeling van de luchtwaardigheid van het toestel (art. 
2 Lvw). De gecertificeerde normen waaraan de luchtvaartuigen dienen te voldoen 
worden, zoals eerder aangegeven, vooral in internationaal verband vastgesteld. De 
hoofdstuk-indeling uit bijlage 16 van het Verdrag van Chicago biedt binnen de 
Nederlandse regelgeving enerzijds een aanknopingspunt voor de gedifferentieerde 
geluidheffing," anderzijds voor bepaalde maatregelen van de minister van V&W. 26  
Zo geldt sinds mei dit jaar op Schiphol een verbod voor nachtvluchten met hoofdstuk-
twee toestellen. 27  Op deze plaats wordt ook even gerefereerd aan de gefaseerde 
uitbanning van toestellen op de communautaire luchthavens als ze niet voldoen 
aan de minimale eisen die gelden voor hoofdstuk-twee toestellen. 

23 	Toestel: a. (...), b. een toestel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie geluidhinder 
kan veroorzaken, een luchtvaartuig daaronder niet begrepen (art 1 lid 1 sub b Wgh). 

24 	KB 27-10- 1981, (Ulestraten) AB 1982, 54. 
25 	Zie Heffingenbesluit geluidhinder burgerluchtvaartuigen, van 8- 10- 1982 Stb. 584. 
26 	Art. 24 Lvw jo art 4 van het Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen van 21 -5- 1981, 

Stb. 343, zoals laatstelijk gewijzigd op 14- 1-1993, Stb. 42. Verder afgekort als Bbgl. Zie bijvoorbeeld 
de Beschikkingbeperking nachtvliegen luchthaven Rotterdam, van 26-10-1973, Stb. 576, zoals 
laatstelijk gewijzigd op 17- 11 -1981, Stcrt. 227. 

27 	Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol, van 2 -5-1997, Stcrt. 
86. Een uitzondering wordt gemaakt voor "hoofdstuk 2 vliegtuigen die zijn uitgerust met motoren 
met een omloopverhouding groter dan of gelijk aan 2". (art. 4). 
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2.2.7 Andere bronmaatregelen 

De geluidbelasting aan de bron kan ook worden verminderd door de manier van 
vliegen," en wijze van landen en opstijgen. De techniek is mogelijkerwijs in staat 
om verdere reducties van de lawaai-productie te realiseren. Dit gegeven wordt binnen 
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Juridisch relevanter lijkt de vraag waarvoor 
de 'extra' ruimte voor wordt ingezet: voor meer vliegbewegingen of voor een reductie 
van de overlast. Binnen deze samenvatting kan worden volstaan met de constatering 
dat de voorschriften ter `voorkoming van vermijdbare hinder' gericht tot de individue-
le vliegbewegingen met name betrekking hebben op de uitvliegroutes. De uitvliegrou-
tes kennen een tolerantiezone. Deze tolerantiezone wordt begrensd door de maximaal 
toegelaten afwijking die een luchtvaartuig van de uitvliegroute mag maken." Bij 
Schiphol zijn de uitvliegroutes met het oog op het verminderen van de geluidhinder 
geoptimaliseerd. 

Verder zijn geluidbeperkende maatregelen te nemen via het preferentieel baange-
bruik, hetgeen inhoudt dat de baan die het minst geluidsoverlast met zich mee brengt 
bij voorkeur wordt gebruikt. 

2.2.8 De geluidnormen en de zonering 

De ruggengraat van de voorkoming van geluidhinder door de luchtvaart ligt in 
het vaststellen van geluidszones rond de luchtvaartterreinen. Buiten de vastgestelde 
zones mag de geluidbelasting een bepaalde grenswaarde niet overschrijden. De 
grenswaarden zijn steeds gemiddelden berekend aan de hand van het totale aantal 
vliegbewegingen op een bepaalde plaats berekend over de periode van een jaar." 
Omdat er met jaarquota en jaargemiddelden worth gewerkt is het moeilijk om de 
overschrijding van de zone toe te rekenen naar een bepaalde individuele vliegbeweging. 
Je zou kunnen stellen dat voordat sprake is van daadwerkelijke overschrijding van 
de grenswaarde elke vliegbeweging qua geluidnormering is toegestaan. Nadat de 
geluidszone is "volgevlogen”, is elke geluidbelasting teveel en zijn bijgevolg alle 
vliegbewegingen in principe ontoelaatbaar. 

De zonering dient verschillende doelen: enerzijds mag binnen de zone geen 
nieuwbouw plaats vinden en zal voor bestaande situaties een sanering, inclusief 
een isolatieprogramma, worden doorgevoerd.m Anderzijds mag het vliegverkeer 

28 	Gedoeld wordt op het verbod supersoon (sneller dan het geluid) te vliegen indien daardoor 

schokgolven ontstaan. Hier van kan wederom een ontheffing worden verleend (art. 3 Bbgl). 

29 	Men zou de tolerantiezone de breedte van de toegestane vliegroute kunnen noemen. 

30 	Er worden verschillende zones vastgelegd met verschillende grenswaarden, daarbij bestaan 

grenswaarden voor grote vliegtuigen (de Kosten-eenheid) normen voor de nachtvluchten en 

aparte grenswaarden voor de kleine luchtvaart. Ook worden er verschillende contouren vastgesteld. 

31 Binnen de zone worden verschillende geluidscontouren vastgesteld, namelijk voor 35, 40, 45, 

55 en 65 ice. Ook worth de contour van 20 ice vastgelegd. Dit houdt verband met het ver-

schillende regime dat geldt voor nieuwbouw respectievelijk bestaande bebouwing en met de 

noodzaak van isolatie respectievelijk sloop. 
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niet meer lawaai produceren dan is toegelaten, waarmee een grens wordt gesteld 
aan het aantal vliegbewegingen, behoudens reductie van de geluidsproductie van 
de toestellen. Ten slotte geeft de vaststelling van de zone een handvat voor de handha-
ving van de voorschriften." Het heeft echter lang geduurd voordat er definitieve 
zones rond de luchtvaartterreinen zijn vastgesteld. Voor Schiphol is de zone vastgesteld 
bij de aanwijzing die sinds 31-10-1996 van kracht is. Voor Beek is de zonering uit 
de aanwijzing ten gevolge van een voorlopige voorziening van de voorzitter van 
de ABRS gewijzigd." Voor Zestienhoven is de wijziging van de aanwijzing inclusief 
zonering nog in procedure. Wel werden interimzones gehanteerd die waren vastgesteld 
op basis van het structuurschema burgerluchtvaart." 

Overschrijding van de geluidszone is moeilijk toe te rekenen aan de 
`veroorzakers', namelijk de gezagvoerders en hun toestellen. Het in acht nernen 
van de geluidszone zelf met de bijbehorende contouren (art. 25 Lvw), wordt door 
de rechter niet geacht deel uit te maken van de gebruiksvoorschriften die rechtstreeks 
tot individuele gezagvoerders zijn gericht (art. 34 Lvw)." De voorschriften die 
de gezagvoerders in acht dienen te nemen bij het gebruik van de luchtvaartterreinen 
hebben betrekking op de voorkoming van vermijdbare hinder. Het meest relevante 
voorschrift in dat verband is de verplichting gebruik te maken van de juiste 
uitvliegroutes en binnen het tolerantiegebied te blijven. 

2.2.9 Handhaving 

Inleiding 
Net zoals de normstelling grotendeels aan het algemene regime van de Wet milieube-
heer is onttrokken en specifieke regeling vindt in de luchtvaartwetgeving, geldt 
dat ook voor (delen van) het handhavingsinstrumentarium. Wat betreft de betrokken 
actoren bij de handhaving kent de luchtvaartwetgeving eveneens eigen voorzieningen. 
De geluidsoverlast wordt bijvoorbeeld niet door de milieu-inspectie gecontroleerd 
maar door de Luchtvaartinspectie. In de navolgende tekst zal ingegaan worden op 
het specifieke handhavingsregime van de Nederlandse luchtvaartwetgeving. 

Uitgangspunten 
Binnen de luchtvaartwetgeving wordt in hoge mate uitgegaan van de eigen verantwoor- 
delijkheid van de sector zelf: in eerste instantie dienen degenen die werkzaam zijn 
in de luchtvaart in te staan voor de veiligheid en voor een deugdelijke werkwijze. 36  

32 	Zie F.A.M. Hobma, Het wetsvoorstel tot wijziging van de Luchtvaartwet, in Milieu en recht 
1993, blz. 542. 

33 	Oitspraak van 2-5-1997, nrs F10.95.0007 en F10.95.0008. 
34 	Het structuurschema is voor zover na te gaan niet gepubliceerd. 
35 	De gebruiksvoorschriften worden nader vastgesteld in de aanwijzing tot luchtvaartterrein. Dat 

is af te leiden uit de uitspraak in kort geding door de Amsterdamse president d.d. 9- 10-1997 
(KG 97/2305G). 

36 	Die in veel gevallen zijn vastgelegd in regelingen van de ICAO (SARPS), de JAA of andere 
internationale instanties. 
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Zo is de gezagvoerder van een vliegtuig verantwoordelijk voor de veiligheid van 
de inzittenden, de veilige vluchtuitvoering en de orde binnen het vliegtuig (art. 96 
Rd)." Tevens is de gezagvoerder zoals gezegd verantwoordelijk voor het correct 
vliegen van de voorgeschreven routes (art. 34 Lvw). De overheid ziet haar taak 
voornamelijk in het zogenaamde `meta-toeziche of toezicht op afstand. Dat betekent 
in dit geval dat de overheid toetst in hoeverre het management van het betrokken 
luchtvaartbedrijf zelf de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de producten in de 
hand houdt en controleert." Ook voor de handhaving van de geluidsvoorschriften 
geldt dat uitgangspunt. 

Binnen de handhavingssystematiek worth voorts het zwaartepunt gelegd bij 
de preventieve handhaving. Dat wil zeggen dat het streven er op gericht is om te 
voorkomen dat er overschrijdingen van de geluidszone respectievelijk vermijdbare 
hinder ontstaat. In het volgende zal ingegaan worden op de preventieve handhaving, 
het toezicht en vervolgens op de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. 

De preventieve handhaving 
Zoals aangegeven gaat het bij de geluidszonering om de maximaal toelaatbare geluidbe-
lasting veroorzaakt door de gezamenlijke vliegbewegingen (stijgende en landende 
vliegtuigen) gedurende een jaar. Daarmee wordt een begrenzing van de exploita-
tieruimte van de luchthaven gegeven wat betreft de geluidsoverlast. Met andere 
woorden aan de hand van de zonering zal berekend moeten worden hoeveel vlieg-
tuigen van een bepaald kaliber toegelaten kunnen worden." Dit zal worden 
vastgelegd in het gebruiksplan (art. 30b Lvw). Dit plan worth opgesteld door de 
exploitant en bevat gegevens over de wijze waarop het luchtvaartterrein de komende 
periode van een jaar zal worden gebruikt. 4° Het bevat gegevens over de verwachte 
groei van het luchtverkeer, de beoogde verdeling van het baangebruik en de hoe-
veelheid verkeer dat over bepaalde aan- en uitvliegroutes zal worden geleid. Aan 
de hand van die gegevens wordt tevens aangegeven wat de verwachte geluidbelasting 
zal 

De exploitant dient te rapporteren over het feitelijke gebruik van het 
luchtvaartterrein. Indien het feitelijke gebruik van het luchtvaartterrein afwijkt 
van het gebruiksplan en er daardoor gevreesd moet worden voor overschrijding 
van de geluidszone dan zal de exploitant een verzoek tot wijziging van het 

37 	In het geval van terroristische acties is ook de gezagvoerder bevoegd maatregelen te nemen 
zoals aanhouding van eventuele kapers enz. 

38 	Tweede Kamer 1995-1996 24804 (Veiligheidsbeleid burgerluchtvaart), nr. 2, biz. 23. 
39 	Zie voor een classificatie de bijlagen bij het Fleffingenbesluit Geluidhinder Burgerluchtvaartuigen, 

van 8-10-1982, Stb. 584. 
40 	Die kan gekwalificeerd worden als een variant van zelfregulering: De verantwoordelijkheid 

voor de wijze waarop de milieubelasting binnen de door de overheid gestelde grenzen blijft 
worth gelegd bij de (mede-)veroorzaker van de milieubelasting, Zie R.A.J. van Gestel, 
Zelfregulering door bedrigsinterne milieuzorg gaat niet vanzelf, in: Milieu en Becht 1994, blz. 
166. 

41 	Berenschot-rapport, blz. 4. 
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gebruiksplan moeten indienen. Ook dit wordt slechts goedgekeurd als de geluids-
belasting binnen de gestelde grenswaarden blijft. Een aantal oorzaken van een 
mogelijke overschrijding van de geluidszone zijn echter voor de exploitant niet 
beheersbaar. Onder andere het niet correct volgen van de routes kan leiden tot 
plaatselijke overschrijdingen. 

Het handhavingsvoorschrtft 
Het feitelijke gebruik van de luchthaven conform het gebruiksplan wordt getoetst 
door de Luchtvaartinspectie." De taak van de Luchtvaartinspectie is beperkt tot 
"meten, registreren en rapporteren". 43  De opsporing, vervolging en de sanctionering 
liggen respectievelijk in handen van de Luchtvaartpolitie, het Openbaar Ministerie, 
de minister of de strafrechter. Deze toetsing gebeurt conform de dienstvoorschriften 
uit het handhavingsvoorschrift dat voor iedere gezoneerde luchthaven wordt opgesteld, 
door de minister van V&W na overleg met de minister van VROM (art. 30a Lvw)." 
Het handhavingsvoorschrift dient jaarlijks te worden geevalueerd. Doe van deze 
evaluatie, naast rapportage, is het verbeteren van het systeem door het aanbrengen 
van veranderingen. 

De luchtvaartinspectie houdt conform het handhavingsvoorschrift toezicht 
op de naleving van de voorschriften, inclusief de voorschriften wat de uitvliegroutes 
betreft. De Luchtvaartinspectie maakt daarbij gebruik van het FANOMOS-systeem, 
waarmee de gevolgde vliegpaden worden geregistreerd. 

Als door de Luchtvaartinspectie wordt geconstateerd dat een luchtvaartuig 
buiten het tolerantiegebied heeft gevlogen moet eerst worden nagegaan of de 
verkeersleiding een instructie heeft gegeven tot het vliegen van een afwijkende route. 
Zoals al eerder aangegeven is de Luchtbeveiligingsorganisatie bevoegd om de 
gezagvoerders te instrueren tot het volgen van een bepaalde vliegroute. Om te 
achterhalen of daar sprake van is moeten de op tape opgenomen gesprekken tussen 
de verkeersleiding en de piloot worden afgeluisterd. 45  Daarbij moet ook rekening 
gehouden worden met het feit dat de gezagvoerder vanwege veiligheidsoverwegingen, 
bijvoorbeeld een plotselinge turbulentie of ter vermijding van een botsing met een 
zwerm vogels steeds zelf bevoegd is van de voorgeschreven route af te wijken. Doordat 
niet meteen over alle relevante informatie kan worden beschikt gaat er steeds enige 
tijd overheen voordat van overtreding rapport wordt opgemaakt en doorgestuurd 

42 	De Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst heeft deze toezichtsbevoegdheden gemanda- 
teerd aan de Luchtvaartinspectie op grond van art. 4 van het delegatiebesluit (mandaatsregeling 
van de RLD van 29-4-1992). 

43 	Berenschot-rapport, blz. 10. 
44 	Het handhavingsvoorschrift is gekoppeld aan de geluidszonering: als er geen zone is vastgesteld, 

is er dus ook geen handhavingsvoorschrift. Voor Zestienhoven is om deze reden geen handhavings-
voorschrift voorhanden. Overigens beschikt Zestienhoven wet over een gebruiksplan en kan 
voorts controle plaatsvinden voor wat betreft het correct volgen van de aan- en uitvliegroutes 
en van het volgen van de juiste procedures. Overtredingen van de vliegvoorschriften kunnen 
gesanctioneerd worden op grond van het Luchtverkeersreglement en de Wet Luchtverkeer 
(art. 11 jo 63 Lvr, jo 47 WI). 

45 	Berenschot-rapport, blz. 17. 
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naar de Luchtvaartpolitie. 

2.2.10 De bestuurlijke handhaving 

Inleiding 
De Luchtvaartwet kent zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties 
waarmee door de bestuurlijke overheid, in casu de minister van V&W, kan worden 
gereageerd op overtreding van de voorschriften. De administratiefrechtelijke sancties 
zijn doorgaans gericht op het herstel van de (feitelijke) situatie zodat deze weer 
in overeenstemming wordt gebracht met de norm." 

Bestuursdwang en (gedeelteltilee) sluiting 
De meest algemene bepaling in deze is artikel 72 Lvw, dat optreden middels bestuurs-
dwang mogelijk maakt." In beginsel kan iedere activiteit in strijd met de Luchtvaart-
wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, ongedaan worden gemaakt door middel van 
bestuursdwang, dat wil zeggen als het effect van de betreffende handeling ongedaan 
gemaakt kan worden." De minister heeft op grond van artikel 72 Lvw de directeur 
en de plaatsvervangend directeur van de Rijksluchtvaartdienst aangewezen als 
ambtenaren die na een schriftelijke last hiertoe bevoegd zijn." 

Een meer specifieke bepaling ten aanzien van luchtvaartterreinen is te vinden 
in artikel 35 van de Luchtvaartwet. Bij de recente wetswijziging is het artikel 
gewijzigd. De bepaling staat de minister toe een luchtvaartterrein tijdelijk te sluiten. 
Een dergelijke sluiting kan worden bevolen vanwege de gesteldheid van het terrein 
of om andere veiligheidsredenen of omdat buiten de zones een hogere geluidbelasting 
is opgetreden dan de vastgestelde grenswaarde. Naast gehele sluiting is het in een 
dergelijk geval ook mogelijk om het luchtvaartterrein voor een deel of voor bepaalde 
tijden te sluiten. Tevens kunnen bepaalde vliegtuigen worden geweerd, voor zover 
dat niet in strijd komt met internationale overeenkomsten (art. 35 lid 2 Lvw). 

Opmerkelijk is de mogelijkheid om de toegang te ontzeggen aan "luchtvaar- 
tuigen behorend tot het soort luchtvaartuigen in beheer of in eigendom van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee een gezagvoerder in zijn dienst of 
voor zijn rekening gedurende een periode van twaalf maanden tenminste twee keer 

46 	F.C.M.A. Michiels, Handhaving van bestuursrecht, Nijmegen 1994, blz. 15. 
47 	Het opleggen van bestuursdwang zal ook moeten voldoen aan de algemeen geldende voorschriften, 

zie o.a. Afdeling 5.3, artt. 5.21 e.v. Awb (derde tranche). 
48 	De tekst luidt: "Onverminderd artikel 37h (controle door bewakingspersoneel) km Onze Minister 

ambtenaren aanwijzen, die bevoegd zijn krachtens een bijzondere schriftelijke last van Onze 
Minister, op kosten der overtreders, weg te nemen, te doen wegnemen, te beletten, te doen 
beletten, te verrichten, te doen verrichten, in de vorige toestand te herstellen of te doen herstellen, 
hetgeen in strijd met deze wet of krachtens die wet uitgevaardigde voorschriften is of wordt 
gemaakt of gesteld, ondernomen of nagelaten. Dit geschiedt intussen niet, dan nadat de betrokkene 
schriftelijk is gewaarschuwd en hem op zijn wens inzage is verstrekt van de lastgeving." 

49 

	

	Art. 1 Beschikking aanwijzing ambtenaren, als bedoeld in artikel 72 van de Luchtvaartwet, 
van 1-12-1960. 
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het verbod, bedoeld in artikel 34, eerste lid," heeft overtreden". Deze sanctie heeft 
naast een reparatoir, mede een punitief karakter. 

In principe kan eveneens met bestuursdwang of dwangsom worden gereageerd 
op het overtreden van de voorschrif ten gesteld bij de aanwijzing, zoals het volgen 
van de voorgeschreven aan- en uitvliegroutes en tolerantiezones. Hierbij moet als 
kanttekening worden geplaatst dat het uitoefenen van bestuursdwang tegenover 
een verkeerd vliegend toestel slechts in theorie tot de mogelijkheden behoort. 

Het toepassen van bestuursdwang teneinde de geluidszone te handhaven is 
eerst mogelijk als: "buiten de geluidszones een hogere belasting is opgetreden dan 
de vastgestelde grenswaarde" (art. 35 lid 1 laatste zin). Doordat de geluidsgrenswaarde 
is gerelateerd aan de totale geluidbelasting van de gezamenlijke vliegbewegingen 
berekend over een jaar zal pas sprake zijn van overtreding als, meestal pas tegen 
het einde van het betreffende gebruiksjaar, de geluidsruimte is opgebruikt. Eerst 
dan kan de minister de genoemde maatregelen treffen. Wel is het mogelijk om 
"wanneer het gevaar dat een overtreding van een wettelijk voorschrift zal plaatsvinden 
(in casu de overschrijding van de geluidszone klaarblijkelijk is" preventief 
een aanzegging te doen uitgaan naar de exploitant en de gebruikers dat bij 
overschrijding van de zone bestuursdwang in de vorm van gehele of gedeeltelijke 
sluiting zal worden uitgeoefend. 5 ' 

De dwangsom 
Indien het belang van het milieu zich daar niet tegen verzet kan in plaats van het 
uitoefenen van bestuursdwang een dwangsom worden opgelegd (art. 73c Lvw)." 
Als het gaat om een overtreding die leidt tot een overschrijding van de geluidszone 
dan wordt de verbeurde dwangsom gebruikt voor bekostiging van maatregelen 
ter bestrijding van de geluidhinder (isolatie)(art. 73d lid 1 Lvw). Het preventief 
opleggen van een dwangsom is mogelijk als voldaan wordt aan het criterium dat 
de overtreding van de voorschriften klaarblijkelijk is." Individuele vliegmaatschappij-
en of gezagvoerders zullen moeilijk preventief op overschrijding van de geluidszone 
worden aangesproken aangezien zij niet als veroorzaker van de overschrijding kunnen 
worden aangemerkt." Nadat sprake is van daadwerkelijke overschrijding kunnen 
in beginsel alle vliegbewegingen die tot verdere overschrijding leiden worden verboden, 
waarbij het verbod versterkt kan worden met een dwangsom. 

In beginsel kan een dwangsom worden opgelegd om te voorkomen dat de 

50 	Het is de gezagvoerder en de eigenaar, houder of bezitter van een luchtvaartuig verboden een 
luchtvaartterrein te gebruiken: a. in strijd met de bepalingen en voorschriften bij de aanwijzing 
gesteld; b. in strijd met de door of vanwege Onze Minister gegeven voorschriften als bedoeld 
in artikel 35. 

51 	Arrs 1-2-1985, AB 587. 
52 	Zie ook Afdeling 5.4, artt. 5.32 e.v. Awb (derde tranche). 
53 	Zie voor de preventieve oplegging van een dwangsom Vz ABRS 1-11-1996, AB 1997, 173 en 

Vz ABRS 9-1-1996, AB 202. 
54 	Zie Handhavingsvoorschrift Maastricht, toelichting, blz. 5. 
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piloot de uitvliegroutes opnieuw niet correct volgt." Dan zal tenminste enige 
aanleiding moeten bestaan voor het vermoeden van recidive: de minister kan bepalen 
dat een gezagvoerder die voor de tweede keer een overtreding begaat (van art. 34 
Lvw) een dwangsom verbeurt." Deze laatste dwangsom-oplegging vertoont overeen-
komsten met een bestuurlijke boete. Het innen van een verbeurde dwangsom kan 
evenwel gecompliceerd zijn als het gaat om een in het buitenland gevestigde 
gezagvoerder. 

Overigens kan een ieder gemotiveerd aan de minister verzoeken om een 
dwangsom op te leggen. De minister dient binnen een maand na ontvangst te 
beschikken op het verzoek (art. 73f Lvw). Vanzelfsprekend is de minister niet 
verplicht om tot het opleggen van een dwangsom over te gaan. De belanghebbende 
kan, indien de beschikking negatief uitvalt, in eerste instantie bezwaar maken (art. 
7.1 Awb) en vervolgens indien nodig beroep aantekenen bij de bestuursrechter (art. 
8.1 Awb). 

Intrekken van de aanwtjzing of van de vergunning 
De zwaarste bestuursrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd bij het niet-naleven 
van de voorschriften van de aanwijzing is het intrekken van de aanwijzing (art. 
29 lid 2 sub c Lvw). De intrekking kan als sanctie met onmiddellijke ingang worden 
opgelegd (art. 29 lid 3 Lvw). De intrekking van de aanwijzing is vergelijkbaar met 
het intrekken van een vergunning of ontheffing. Indien de aanwijzing is ingetrokken 
kan er niet langer rechtmatig op het luchtvaartterrein worden gevlogen: het is 
verboden binnen Nederland op te stijgen of te landen op een "niet aangewezen" 
luchtvaartterrein (art. 14 jo art. 18 Lvw). Deze zware sanctie zal niet snel worden 
toegepast. 

Een bes-tuurlfilte sanctie die aan een luchtvaartmaatschappij kan worden opgelegd 
is het intrekken van de vergunning om in, naar of uit Nederland te vliegen (ant. 
16 e.v. Lvw). De intrekking kan als sanctie worden opgelegd als het luchtvervoer 
is uitgevoerd in strijd met de bij of krachtens de Luchtvaartwet gegeven voorschrif ten. 
Dit geldt zowel voor vergunningen die vallen binnen het toepassingsgebied van 
de Europese verordening inzake de vergunningverlening (art. 16a lid 4 Lvw) als 
voor de overige vergunningen (art. 166 lid 3 Lvw). 

Overige opmerkingen 
De minister zal bij het uitoefenen van de bevoegdheid om bestuurlijke sancties 
op te leggen, zorgvuldig te werk moeten gaan en een deugdelijke afweging moeten 
maken van de verschillende betrokken belangen. Als het gaat om een luchtvaartterrein 
dan zijn daar zeer tegenstrijdige belangen bij betrokken: enerzijds het belang van 
het milieu en van de onverkorte handhaving van de wet- en regelgeving, anderzijds 

55 	Een dwangsom kan in dat geval slechts alleen als sanctie worden opgelegd dus zal Cr sprake 
moeten zijn van een eerdere overtreding. 

56 	Respectievelijk de houder, bezitter of eigenaar van het betrokken luchtvaartuig. 
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het economische belang van de luchthaven en haar gebruikers." 
De Wet luchtverkeer en de uitvoeringsbesluiten krachtens die wet kennen 

geen specifiek bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium ten behoeve van 
de naleving van de vliegroutes. Wel kent de Wet luchtverkeer strafrechtelijke sancties. 

2.2.11 De strafrechtelijke sanctionering 

Waar de administratiefrechtelijke sancties in het merendeel van de gevallen zijn 
gericht op herstel van een norm-conforme situatie (reparatoire sancties) zijn strafsanc-
ties in beginsel punitief bedoeld. 

In afwijking van andere wetten die beogen geluidhinder te voorkomen valt 
de overtreding van (bepalingen uit) de Luchtvaartwet niet onder de toepassing van 
de Wet economische delicten." De Luchtvaartwet stelt zelf op overtreding van 
bepaalde voorschriften een strafsanctie, onverlet de mogelijkheden van administra- 
tiefrechtelijke sanctionering. Zo is het strafbaar op te stijgen of te landen anclers 
dan van een luchtvaartterrein (artt. 14 jo 62 Lvw). Voorts is het verboden een 
luchtvaartterrein te gebruiken in strijd met de voorschriften die bij de aanwijzing 
van het luchtvaartterrein zijn gesteld. Dit kan gestraft worden met hechtenis van 
maximaal zes maanden en/of met een boete van de derde categorie (art. 62 jo art. 
34 Lvw). Het betreft hier een typisch voorbeeld van de gelede normstelling, waarbij 
de materiele norm zich niet in de strafbepaling zelf bevindt, maar in de uitvoeringsbe- 
sluiten (in casu de aanwijzing) is te vinden. Met eenzelfde straf wordt het (laten) 
vliegen met een niet-luchtwaardig toestel bedreigd (art. 62 Jo art. 4 Lvw)." Bij 
het overtreden van dit voorschrift of van een krachtens de Luchtvaartwet vastgestelde 
algemene maatregel van bestuur kan tevens de ontzegging van de bevoegdheid een 
luchtvaartuig te bedienen als bijkomende straf worden opgelegd (art. 4 jo art. 64 Lvw). 

De opsporing is opgedragen aan de reguliere opsporingsambtenaren (art. 141 
WSv), in casu de Luchtvaartpolitie, Deze hebben in beginsel geen toezichthoudende 
taken op grond van de Luchtvaartwet, zodat zij slechts optreden als er sprake is 
van verdenking van een strafbaar feit. 6° De Luchtvaartwet kent wel voor de 
opsporingsambtenaren binnentredingsbepalingen voor de luchtvaartterreinen. Op 
grond van de Wet Luchtverkeer is de Luchtvaartpolitie belast met het toezicht op 
de naleving (art. 48 W1). Bij de opsporing treedt de Luchtvaartpolitie op onder het 
• gezag van het openbaar ministerie. In de praktijk wordt de opsporing gecoordineerd 

57 	Zie de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter d.d. 9-10-1997, reg nr. AWB 97/10697 
WET A VV, AWB 97/10698 WET A VV, AWB 97/10817 WET A VV, AWB 97/10815 WET 
A VV. 

58 	Een uitzondering geldt voor de Arboregels, voor zover strafbaar gesteld in art 1 sub 4 WED. 
Zie ook art. 1 van de Regeling aanwijzing bijzonder opsporingsambtenaar scheepvaart- en 
luchtvaartinspectie, van 20-12-1991, Stcrt. 250. 

59 	Onder de luchtwaardigheid wordt tevens de toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig 
veroorzaakte geluid begrepen (art 2 Lvw). 

60 	Met uitzondering van de WED. Deze is echter niet van toepassing. 
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door het arrondissementsparket van Haarlem." 
Om te voorzien in een goede samenhang tussen de Luchtvaartinspectie als 

toezichthoudende instantie en de Luchtvaartpolitie als opsporingsinstantie moet 
een goede coordinatiestructuur bestaan. Om dit te realiseren wordt aansluiting gezocht 
bij het handhavingsvoorschrift, waarin bepaald wordt in welke gevallen de Lucht-
vaartinspectie rapport opmaakt en dat doorgeeft aan de Luchtvaartpolitie. 

Het college van procureurs-generaal heeft in mei 1996 een richtlijn vastgesteld 
inzake het transactie- respectievelijk vervolgingsbeleid inzake overtredingen van 
de luchtvaartwetgeving." De richtlijn beoogt de strafrechtelijke handhaving zo 
gestalte te geven dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op het toezicht door de 
Luchtvaartinspectie en op de bestuursrechtelijke handhaving. De richtlijn gaat uit 
van voorrang voor het bestuurlijke optreden. Strafrechtelijk optreden komt alleen 
in aanmerking voor feiten waarvoor bestuursrechtelijke afdoening niet goed mogelijk 
is of waar het bestuursrechtelijke optreden niet het gewenste resultaat oplevert. 
Opgemerkt worth dat dat in zijn algemeenheid zal gaan om feiten waarvoor de 
gezagvoerder van een luchtvaartuig primair verantwoordelijk is. Voor een deel van 
die strafbare feiten, namelijk voor zover ze strafbaar gesteld zijn in de Wet 
luchtverkeer en het Luchtverkeersreglement, is geen bestuurlijk handhavingsinstru-
mentarium voorhanden. 

In de richtlijnen voor het Openbaar Ministerie wordt ervan uitgegaan dat 
slechts tot vervolging zal worden overgegaan als het om een ernstige overtreding 
gaat, waarbij sprake is van schade of een ernstige vorm van overlast, hinder of gevaar. 
In de overige gevallen worth een transactie voorgesteld. 

Het is de vraag of deze strafsancties soelaas bieden bij een overschrijding van 
de geluidscontour sec. Bij de wijziging van de Luchtvaartwet werd al aangegeven 
dat de strafrechtelijke mogelijkheden van het afdwingen van de naleving van 
voorschriften uit de aanwijzing weinig effectief zijn, omdat de overtreding ervan 
zelden of nooit aan een actor is toe te schrijven. De voorkeur zou derhalve gegeven 
moeten worden aan bestuursrechtelijk optreden." 

Doordat overtreding van de verplichting van de exploitant om het 
luchtvaartterrein niet te (laten) gebruiken in strijd met de gebruiksvoorschriften 
uit de aanwijzing met een strafsanctie wordt bedreigd (artt. 33 jo 62 Lvw) wordt 
een strafrechtelijk te sanctioneren zorgplicht aan de exploitant opgelegd.' 4  Hij 
magslechts luchtverkeer toelaten voor zover de daardoor veroorzaakte geluidbelasting 
de vastgestelde geluidgrenswaarden niet overschrijdt en zal "alle maatregelen moeten 

61 	Zie Transactiebeleid van het openbaar ministerie inzake de luchtvaartwetgeving, Stcrt 1996, 

137. 

62 	Zie de vorige noot. 

63 	Tweede Kamer 1991-1992, 22 570 (MvT Wijziging luchtvaartwet), nr. 3 Hz. 4. 

64 	Onder zorgplichtbepalingen wordt verstaan: "een vrij algemeen geformuleerde, tot de burger 

gerichte (zorg)verplichting die een bepaalde verantwoordelijkheid van de burger markeert en 

waarvan het de bedoeling is (IP7P juridisch te handhaven." M. Visser, Strafrechtelijke zorgplichtbe-

palingen over de grens? in M. Faure en K. Deketelaere, lus Commune en Milieurecht, actualia 

in het milieurecht in Belgie en Nederland, Antwerpen/Groningen 1997, blz. 205. 
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nemen die binnen zijn vermogen liggen om overschrijding te voorkomen" (art. 
13 lid 2 Schipholaanwijzing). De vraag is of hij zoveel mogelijkheden heeft om 
maatregelen te nemen. Het is mogelijk dat de gestelde norm met de exploitant als 
adressaat te vaag is om tot een veroordeling te leiden. 65  

De gezagvoerder van een vliegtuig op zijn beurt kan strafrechtelijk bezien 
alleen aansprakelijk worden gesteld voor zijn eigen gedrag en voor zijn toeste1. 66  
Zoals gezegd zal hij moeten instaan voor de luchtwaardigheid en het in acht nemen 
van de voorschriften inzake de geluidbelasting. De overschrijding van de 
geluidscontour kan echter nooit door een toestel worden veroorzaakt, aangezien 
het gaat om een gemiddelde belasting van alle toestellen over een jaar berekend. 

Zoals aangegeven kan de gezagvoerder wel worden aangesproken op het 
overtreden van de bij de aanwijzing gestelde voorschriften (artt. 34 jo 62 Lvw).67  
Tot de voorschriften gesteld bij de aanwijzing behoren ook de voorschriften over 
de te gebruiken aan- en uitvliegroutes. Indien blijkt dat buiten de tolerantiegebieden 
behorende bij de voorgeschreven routes is gevlogen, zonder dat de Luchtverkeerslei-
ding daar toestemming voor heeft gegeven, wordt daar door de Luchtvaartinspectie 
een rapport van opgemaakt, dat vervolgens naar de Luchtvaartpolitie wordt gezon-
den." Vervolging vanwege het afwijken van de aan- of uitvliegroutes is eveneens 
mogelijk op grond van de Wet luchtverkeer en het bijbehorende Luchtverkeersregle-
ment (art. 63 jo artt. 11, 27 en 52 Lvr).69  

Inmiddels is een eerste veroordeling uitgesproken tegen een Maleisische piloot 
die bij het wegvliegen van Schiphol buiten de tolerantiezone heeft gevlogen zonder 
daar (vooraf) over toestemming te beschikkenl° Ook is de maatschappij waarvoor 
hij vliegt gedagvaard. De verdachten zijn niet verschenen, maar worden wel door 
een raadsman vertegenwoordigd. De casus was als volgt: in de nacht van 29 november 
1996 rond een uur of twee is de piloot afgeweken van de voorgeschreven uitvliegroute 
en is met zijn vliegtuig buiten de tolerantiezone gevlogen. Aan de piloot en zijn 
luchtvaartmaatschappij werd primair overtreding van artikel 34 Luchtvaartwet te 
laste gelegd, wegens het gebruik van het luchtvaartterrein in strijd met de 
voorschriften uit de Schiphol-aanwijzing. Subsidiair is hetzelfde feit te laste gelegd 

65 	De ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM zijn van mening dat er geen (straf)sanctie 
staat op de overschrijding van de geluidszone; hooguit zou via sluicing kunnen worden opgetreden, 
TK 1996- 1997 23 552, nr. 66, blz. 2. 

66 	Onverlet de mogelijke privaatrechtelijke risico-aansprakelijkheid voor schade aan passagiers 
en lading, respectievelijk schade op het aardoppervlak. 

67 	De straf is maximaal 6 maanden hechtenis en/of een geldboete van de derde categorie. 
68 	Zie bijvoorbeeld art. 15 Handhavingsvoorschrift Maastricht. 
69 	Ook hier is de maximum straf 6 maanden en/of een geldboete van de derde categorie. Als 

bijkomende straf kan de bevoegdheid een luchtvaartuig te bedienen voor maximaal drie jaar 
worden ontzegd (art. 47 WI). 

70 	Kantongerecht Haarlem, d.d. 7-10- 1997, Parketnr. 15/350692. 
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maar dan als strafbaar feit ingevolge artikel 11 lid 3 Wet luchtverkeer. 71  De 
voorgeschreven uitvliegroutes zijn vastgesteld mede ter voorkoming van geluidsoverlast 
in de omgeving van de luchthaven. De voorgeschreven routes zijn opgenomen in 
de luchtvaartgids. De overtreding werd geconstateerd aan de hand van het 
FANOMOS-systeem door de luchtvaaninspectie. Nadat bleek dat er door de verkeers-
leiding geen opdracht was gegeven om af te wijken is rapport opgemaakt dat op 
11 december 1996 is doorgegeven aan de luchtvaartpolitie. Overigens heeft de 
gezagvoerder twee minuten nadat hij de tolerantiezone had verlaten toestemming 
aan de verkeersleiding gevraagd voor de afwijking, welke toestemming werd gegeven. 
Nadat door de luchtvaartpolitie het rapport is ontvangen is opnieuw onderzoek 
verricht en is op 17 februari 1997 een standaardbrief naar Maleisia Airlines gestuurd, 
met onder andere een vraag naar de naam en verklaring van de gezagvoerder. Er 

is dus een periode van ongeveer drie maanden verstreken voordat enig teken ging 
richting piloot en luchtvaartmaatschappij, dat zij verdacht werden van het begaan 
van een strafbaar feit. Inmiddels was de piloot al weer een aantal malen naar en 
van Schiphol gevlogen zodat hem de feiten van die ene vlucht niet meer helder 
voor de geest stonden. Eerst in oktober 1997, dus bijna een jaar na dato wordt 
vonnis gewezen. De kantonrechter verklaart de gezagvoerder schuldig aan overtreding 
van artikel 34 Luchtvaartwet en legt een boete op van vierhonderd gulden. 

De luchtvaartmaatschappij wordt vrijgesproken. In casu werd niet voldaan 
aan de vereisten voor toerekening van de verboden gedragingaan de rechtspersoon: 
de kantonrechter overweegt dat "er geen enkele indicatie is dat de door de 
gezagvoerder gepleegde overtreding plaats vond overeenkomstig de intentie van 
verdachte en aan haar behoort te worden toegerekend." 

2.3 VOORLOPIGE BEVINDINGEN 

De luchtvaartwetgeving voorziet in verschillende mechanismen om de naleving 
van de regels te bewerkstelligen. Daarbij wordt het accent gelegd op de eigen 
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Ook de manier waarop de regels 
ter beperking van de geluidsoverlast worden gehandhaafd deelt in dit karakter: het 
binnen de perken houden van de geluidsoverlast is afhankelijk van een samenspel 
van verschillende actoren, waarbij niet steeds helder is wie verantwoordelijk gesteld 
kan worden. Een bijzonder element in deze is de commissie geluidhinder ofwel 
de artikel 28 -commissie. In deze commissie hebben de verschillende betrokkenen 
zitting: zowel de exploitant als de gebruikers van de luchthaven als vertegenwoordigers 
van de verschillende rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en omwonenden 
en milieugroeperingen. Deze commissie is belast met advisering van de minister, 
voorlichting en toezicht gericht op de verschillende maatregelen ter beperking van 

71 	Art. 11 lid 3WI luidt als volgt: "De gezagvoerder komt de door de luchtverkeersleiding gegeven 
voorwaarden van de klaring na. Van de voorwaarden bedoeld in de eerste volzin mag slechts 
worden afgeweken indien de omstandigheden dit in het belang van de veiligheid dringend 
noodzakelijk maken." 
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de geluidsoverlast rond het luchtvaartterrein, inclusief het afhandelen van klachten. 
Indien de preventieve aanpak niet leidt tot daadwerkelijke naleving dan kan 

repressief optreden noodzakelijk zijn. Daarbij vormt de normstelling een probleem: 
pas als de geluidsgrenzen zijn overschreden kan worden opgetreden. Doordat de 
geluidsgrenswaarde is gerelateerd aan de totale geluidbelasting van de gezamenlijke 
vliegbewegingen berekend over een jaar kan pas een overtreding van de voorschriften 
worden geconstateerd als tegen het einde van het betreffende gebruiksjaar de geluids-
ruimte is opgebruikt. Hooguit is het mogelijk om indien het gevaar dat overschrijding 
van de vastgestelde grenswaarden zal plaatsvinden "klaarblijkelijk is" preventief 
een aanzegging te doen uitgaan naar de exploitant en de gebruikers van de luchthaven 
dat van de bestuursrechtelijke sancties gebruik zal worden gemaakt, bijvoorbeeld 
(gedeeltelijke) sluiting van het luchtvaartterrein, waaronder ook het ontzeggen van 
de toegang aan de meest lawaaierige toestellen mogelijk is (art. 35 Lvw). 

Vanaf het moment dat daadwerkelijke overschrijding wordt geconstateerd 
zijn alle vliegbewegingen die op de betreffende plaats leiden tot een verdere overschrij-
ding in strijd met de voorschriften, dit ongeacht of er met een lawaaierig of een 
stiller toestel wordt gevlogen. Indien sprake is van daadwerkelijke overschrijding 
van de geluidszones kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden opgetreden. 

De specifiek tot bepaalde actoren gerichte regels vormen een afgeleide van 
de handhaving van de geluidszone zelf. Daarbij gaat het om gebruiksvoorschriften 
die bij de aanwijzing tot luchtvaartterrein zijn vastgesteld. Voor wat betreft de 
gezagvoerders gaat het, naast verantwoordelijkheid voor de deugdelijke staat van 
het luchtvaartuig, om het juist volgen van de aan- en uitvliegroutes. Het niet naleven 
hiervan kan in beginsel via twee regimes worden gesanctioneerd. Op grond van 
de Luchtvaartwet kan zowel bestuurlijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Als 
bestuurlijke sanctie komt alleen de dwangsom in aanmerking. Het niet juist volgen 
van de voorgeschreven routes en regels bij landen of opstijgen kan eveneens 
strafrechtelijk worden gesanctioneerd op grond van de Wet luchtverkeer. 

3 	De praktijkervaringen 

3.1 INLEIDING 

Zoals aangegeven in de inleiding hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met 
een aantal betrokkenen bij de burgerluchtvaart en de burgerluchtvaartterreinen. 
Naast gesprekken is ook uit geschreven bronnen geput." Belangrijke gegevens 

72 	Geraadpleegd zijn Kamerstukken, met name TK 1997-1998, 25 466 (Geluidszones rond Schiphol), 
de briefwisseling van de Commissie geluidhinder Schiphol, de gebruiksplannen van Schiphol, 
Beek en Rotterdam, processtukken van de recente procedures in Haarlem en in Amsterdam 
en verschillende krantenberichten. 
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zijn ontleend aan een onderzoek van het bureau Berenschot." Er is gesproken 
met de ambtelijke secretarissen van de milieu-commissies van Schiphol, Beek en 
Zestienhoven. Er is gesproken en informatie ontvangen van de advocaat van de 
Maleisische piloot, die onlangs tot een geldboete werd veroordeeld vanwege het 
onjuist volgen van de voorgeschreven vliegroute. Eveneens zijn gesprekken gevoerd 
met de Rijksluchtvaartdienst. Voorts is bij het onderzoek samengewerkt met de 
heer van den Biesen mede in verband met zijn ervaring als raadsman van een aantal 
milieugroepen. Hier wordt een zeer korte schets van de ervaringen weergegeven. 

3.2 VOORLOPIGE BEVINDINGEN 

In het eerste jaar waarin daadwerkelijk overgegaan wordt tot het handhaven van 
de voorschriften ter voorkoming van geluidhinder door vliegtuigen is sprake van 
meer en minder ernstige kinderziektes in de handhavingssystematiek. Hierover 
zijn praktisch alle geraadpleegde betrokkenen het eens. De kritiek geldt zowel de 
normstelling, als het handhavingssysteem dat als ondoorzichtig en bier en daar 
als inconsistent wordt gekwalificeerd. Een aantal gesprekspartners noteert een gebrek 
aan daadkracht bij de betrokken actoren. Een positief punt is dat de noodzaak tot 
herziening van de systematiek breed wordt gedragen en dat de eerste initiatieven 
in deze zijn ontplooid. 

Het grootste knelpunt waardoor de naleving van de geluidsvoorschriften 
vastloopt is het gegeven dat de toegenomen omvang van het luchtverkeer niet past 
binnen de grenzen die gesteld zijn aan de geluidsoverlast. Bij de vaststelling van 
de geluidszones rondom Schiphol is uitgegaan van een onderschatting van de groei 
van het luchtverkeer. Voor vliegveld Beek geldt iets vergelijkbaars; daar zijn de 
geluidszones in eerste instantie ruim vastgesteld maar zijn deze door de rechter 
gevoelig verkleind. Door de wanverhouding tussen het aanbod van vliegbewegingen 
en de relatief schaarse geluidruimte is het handhavingssysteem onder sterke spanning 
komen te staan, vanwege een belangenafweging die eigenlijk op het niveau van 
de normering had dienen plaats te vinden. Hierdoor is een aantal leemten en zwakten 
van het systeem al snel aan het licht getreden. 

Wat vooral in het oog springt is de tamelijk `botte' normering van de 
grenswaarden van de geluidszones. Door het werken met jaargemiddelden en -quota 
gericht op het gehele volume van het luchtverkeer zijn de mogelijkheden om bij 
te sturen beperkt. Ook is het moeilijk de individuele actoren aan te spreken op 
de overschrijdingen. Het vrij `zachte' systeem van de preventieve handhaving door 
de sector zelf kan slechts functioneren als er ruime marges zijn. Nu de ruimte krap 
is zal gebruik moeten worden gemaakt van een harder instrumentarium om tijdig 
bij te kunnen sturen. Vooreerst is niet helder welke maatregelen de exploitant kan 
benutten om het volume van het luchtverkeer te beperken. 

73 	R.C.D.Berndsen, D. Meijer en E.M.L. Martens (Bureau Berenschot), Rapport naar aanleiding 
van de proefevaluatie handhavingsvoorschrik Schiphol, Utrecht oktober 1997, biz. 6. Zie verder 
Berenschot-rapport. 
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Voorts valt op dat de luchtvaartmaatschappijen zo goed als buiten schot 
blijven." Dit terwijl zij (mede) verantwoordelijk zijn voor de optredende 
geluidsoverlast en tevens in staat zijn maatregelen te treffen die overmatige geluid-
hinder voorkomen. 

Wel kan tegen gezagvoerders worden opgetreden die de routes niet juist volgen. 
Het toezicht hierop wordt bemoeilijkt doordat er teveel verschillende instanties 
bij zijn betrokken. De communicatie tussen de verschillende betrokkenen behoeft 
verbetering. Daarbij speelt een rol dat de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) 
het baangebruik en het volgen van de vliegpaden en routes beinvloedt zonder dat 
het voorkomen van geluidsoverlast tot het formele taken-pakket van deze organisatie 
behoort. De LVB wordt in de Luchtvaartwet in het geheel niet genoemd. 

Ten slotte lijkt het erop dat de mogelijkheden om hetzij bestuurlijk hetzij 
strafrechtelijk te sanctioneren ineffectief en moeilijk toepasbaar zijn. 

4 	Aanbevelingen 

4.1 INLEIDING 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek en van de kritische kanttekeningen 
die door de gesprekspartners zijn gemaakt hebben de onderzoekers enige suggesties 
gedaan die mogelijk enkele van de gesignaleerde knelpunten zouden kunnen opheffen. 
Benadrukt moet worden dat ten dele slechts de richting voor verbetering kan worden 
aangegeven, zonder dat deze in detail wordt uitgewerkt. In deze samenvatting zullen 
enige van de suggesties die de onderzoekers hebben voorgesteld in schematisch vorm 
de revue passeren. 

4.2 SUGGESTIES TEN AANZIEN VAN DE NORMERING 

Er zijn geen voorschriften die gericht zijn tot de piloten of gezagvoerders die 
rechtstreeks betrekking hebben op het voorkomen van de overschrijding van de 
geluidszones. Dit houdt verband met de systematiek van de jaargemiddelden en 
jaarquota die verbonden zijn met de geluidszones rond de luchthavens. Suggesties 
die verbeteringen hierin kunnen brengen zijn: 

• De mogelijkheid om piekbelastingen veroorzaakt door individuele vliegbewegingen 
te normeren. In Duitsland werkt men hiermee. Om enige souplesse hierin aan te 
brengen zou de mogelijkheid kunnen worden onderzocht om een vergelijkbaar 
regime te hanteren als bij stankhinder wordt gevolgd. Daarbij zijn kleine overschrijdin-
gen van de norm geoorloofd voor een zeer beperkte periode. 
• De normering van de geluidsoverlast in jaargemiddelden leidt op dit moment 
tot problemen. Bijsturing is slecht mogelijk. Hierin zou verbetering kunnen worden 

74 	Afgezien van het verbod behoudens ontheffing om de hoofdstuk 2 toestellen te gebruiken. 
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gebracht door hetzij te werken met kortere perioden hetzij aan de minister de moge-
lijkheid te geven om ook bij dreigende overschrijdingen maatregelen te kunnen 
treffen. 
• Bij voorkeur wordt een zelfde dosismaat voor luchtvaartlawaai ingevoerd als 
voor andere geluidsbronnen zoals die nu gelden voor industrielawaai, wegverkeer-
en spoorweglawaai. 
• De voorkeur zou liggen bij het werkelijk uitvoeren van metingen van het geluid 
in plaats van berekeningen. Daardoor zou de daadwerkelijk optredende hinder beter 
in kaart gebracht kunnen worden en worth meer recht gedaan aan de overlast voor 
de omwonenden. 
• Op dit moment zijn de luchtvaartmaatschappijen naar het zich laat aanzien niet 
verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsvoorschriften. Dit terwijI over-
schrijdingen van de geluidszone(s) (mede) worden veroorzaakt doordat onvoldoende 
de hand wordt gehouden aan vertrek- en aankomsttijden en doordat de maatschappijen 
zelf bepalen met welke toestellen worth gevlogen. Door, bijvoorbeeld in combinatie 
met het slot-allocatie-systeem, aan de maatschappijen een bepaalde geluidruimte 
ter beschikking te stellen zullen de maatschappijen er beter voor zorgdragen dat 
er geen vermijdbare hinder zal optreden. Daarbij is het wel noodzakelijk dat er 
een voldoende buffer wordt ingebouwd zodat steeds kan worden bijgestuurd indien 
nodig. Ook zal zeer regelmatig gecontroleerd moeten worden hoeveel geluidruimte 
door de vliegtuigen van de maatschappijen is opgebruikt. Het FANOMOS-systeem 
en een eventuele meldingsplicht van de maatschappijen zouden hier goede diensten 
kunnen bewijzen. Daarbij zou meer rekening gehouden kunnen worden met de 
tijdstippen waarop binnen de luchtvaartsector (IATA) overleg wordt gevoerd over 
zomer- en winterschema's. Een van de redenen waarom de slotallocatie pas volgend 
jaar effectief kan zijn is het feit dat de winterschema's in juni zijn vastgesteld. Tijdig 
reageren had deze vertraging kunnen voorkomen. 
• Bovenstaande suggestie is alleen zinvol voor de maatschappijen die regelmatig 
op Schiphol vliegen. Voor incidenteel (zogenaamd ongeregeld) vervoer zou de moge-
lijkheid in overweging kunnen worden genomen om een financiele waarborg in 
de vorm van een bankgarantie te eisen, zodat bij geconstateerde overschrijdingen 
een eventuele boete te verhalen is. 
• De wijzigingen in de normstelling dienen ook door te werken in de strafbaarstelling, 
waarbij met name ook aandacht moet worden besteed aan het norm-adressaatschap. 
De strafsanctie zou zich immers niet Langer exclusief tegen de gezagvoerder mogen 
richten. 

4.3 SUGGESTIES INZAKE DE PREVENTIEVE HANDHAVINGSSYSTEMATIEK 

• De toedeling van verantwoordelijkheden van de verschillende actoren dient helder 
en duidelijk te worden vastgelegd. Zo zal onder andere de rol van de luchtverkeers-
beveiligingsorganisatie bij de voorkoming van geluidhinder een basis moeten krijgen 
in de wetgeving. 
• De wijze waarop de handhaving zal worden geeffectueerd dient opgenomen te 
worden in het handhavingsvoorschrift en niet zoals nu gedeeltelijk in privaatrechtelijke 
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overeenkomsten. 
• Voor een effectief functioneren van de preventieve handhaving zouden met name 
de exploitant en de minister (lees de RLD) veel beter moeten samenwerken in plaats 
van de zwarte piet naar elkaar toe te schuiven. 
• Regelmatige publicatie van de meetgegevens zou kunnen bijdragen aan een verbete-
ring van de handhaving respectievelijk aan een betere acceptatie door de omwonenden, 
doordat daarmee de publieke opinie een rol kan spelen. Grotere openbaarheid 
voorkomt een te sterk terughoudend optreden van de bevoegde overheid. 

4.4 SUGGESTIES VOOR DE BESTUURSRECHTELIJK HANDHAVING 

• Al in eerder stadium zou bijstelling en sturing door middel van het bestuursrechtelij-
ke handhavingsinstrumentarium mogelijk moeten zijn en effectief gebruikt moeten 
worden. 
• Er zou een meer consistent beleid moeten worden ontwikkeld met betrekking 
tot de bestuursrechtelijke sanctionering. Daarbij zou vooral sneller op overtredingen 
moeten worden gereageerd. 
• Binnen de RLD zou een heldere en optimalere verdeling van taken en bevoegdheden 
moeten plaatshebben. Daarbij zou een strictere scheiding moeten worden doorgevoerd 
tussen de uitvoerende toezichthouders (de Luchtvaartinspectie) en de beleidsvorming. 

4.5 SUGGESTIES VOOR DE STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING 

• Strafrechtelijk optreden tegen gezagvoerders zou sneller moeten verlopen om 
meer effect te sorteren en tevens om een betere verdediging mogelijk te maken. 
Daarbij zou het mogelijk moeten zijn dat de Luchtvaartinspectie aan de gezagvoerders 
en hun maatschappij meldt dat een rapport wordt overgemaakt aan de Luchtvaartpoli-
tie, in verband met een mogelijke overtreding. 
• Vanwege het grotere sanctie-arsenaal, de voorlopige maatregelen en de dwangmidde-
len, zou het de voorkeur verdienen om ook de strafrechtelijke sanctionering van 
de luchtvaartwetgeving onder te brengen bij de WED. 
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Handhaving van de milieuregelgeving inzake 
afvalstoffeni 

G.H. Addink 
Ch.W. Backes 

1 	Onderwerp, probleemstelling en indeling 

De rapportage betreft de handhaving van de milieuregelgeving inzake de verwijdering 
van afvalstoffen. Die milieuregelgeving is, ondanks de integratie in het kader van 
de Wet milieubeheer en op provinciaal niveau via de provinciale milieuverordening, 
nog steeds verspreid over een aantal andere (milieu)wetten zoals de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Destructiewet en de Wet Gevaarlijke Stoffen. 2  
Daarnaast zijn in andere regelingen voorschriften opgenomen terzake van afvalstoffen, 
maar dan vanuit een andere dan de milieu-optiek. In dit verband kan worden gedacht 
aan de vervoersaspecten van afvalstoffen. Daarop zijn afzonderlijke rechtsregimes 
van toepassing, deels publiekrechtelijk zoals de Wet goederenvervoer of de Wet 
Gevaarlijke Stoffen en deels privaatrechtelijk zoals de sedert 1993 bestaande Algemene 
Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer. 3  Voor de (handhavings)praktijk is 
dit van belang omdat bij de verwijdering van afvalstoffen op hetzelfde moment 
verschillende regelingen van toepassing kunnen zijn. 

Voorts is juist op dit beleidsterrein de internationale, met inbegrip van de 
Europese, samenhang van bijzonder belang. Het is opvallend dat er een aanzienlijke 
toename van het internationale en het EG-afvalstoffenrecht met name de laatste 
jaren heeft plaatsgevonden. Dat proces van internationalisering van het 
afvalstoffenrecht krijgt niet alleen in het overheidsbeleid maar ook in de rechtspraak 
en de literatuur de nodige aandacht. 4  Hoewel er een nauwe samenhang bestaat 
tussen de nationale en de internationale regelgeving terzake van -afvalstoffen, is in 
dit onderzoek de aandacht gericht op de handhaving van de nationale (inclusief 
provinciale) milieuregelgeving terzake van afvalstoffen. Dit neemt niet weg dat 
er belangrijke knelpunten bestaan ten aanzien van de handhaving van met name 

1 	Deze rapportage is een verkorte uitgave van de resultaten van het onderzoek inzake de handhaving 
van de milieuregelgeving op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen. Het volledige 
rapport verschijnt onder de cite! `Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen'. 

2 	G.H. Addink, Afvalstoffen, in: Milieurecht, red: W. Brussaard e.a., Deventer 1996, p. 167. 
3 	G.H. Addink, Afvalstoffen, in: Milieurecht, red: W. Brussaard e.a., Deventer 1996, p. 160. 
4 	G.H. Addink, Afvalstoffen, onderdelen 7.2 Internationaal afvalstoffenrecht en onderdeel 7.3 

Europees afvalstoffenrecht, in: Milieurecht, red: W. Brussaard e.a., Deventer 1996, pp. 163-170; 
Ch. Backes, Van Den Bosch naar Basel en terug, Deventer 1997; M.J. Dresden, Y. Bijkerk, 
Ch. Backes, Afval: provinciaal, landelijk of Europees probleem?, Deventer 1997. 
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de EG-afvalstoffenregelgeving. 5  
Het onderzoek heeft zich, op verzoek van de Commissie Michiels, gericht 

op de (opvattingen inzake de) praktijk van het overbrengen vanaf de plaats van 
het ontstaan tot aan de plaats van het verwerken van de afvalstoffen. Voorts is 
de aandacht beperkt tot de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen. Nu is er in het verleden vele malen juridisch en sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar (onderdelen van) het afvalstoffenrecht. Recent nog is in 
het rapport 'Handhaven met effect' gewezen op de gebrekkige afstemming bij de 
handhaving van de afvalstoffenregelgeving op de verschillende overheidsniveaus. 6  
Het doel van dit onderzoek, en daarin onderscheidt het zich van het voorgaande 
onderzoek, is inzicht te verkrijgen in de meer specifieke handhavingspraktijk van 
de afvalstoffenmilieuregelgeving en de daaromtrent levende opvattingen. Op grond 
daarvan worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die aldus een bijdrage 
leveren aan de opdracht van de commissie Michiels. 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zijn de volgende vragen in het 
onderzoek aan de orde gesteld: 
- welke problemen terzake van de inhoud van de afvalstoffenregelgeving doen zich bij de 

handhaving voor? 
- wat is de betekenis van de door de overheid te vervullen nutsfunctie? 
- hoe zien het beleid en de praktijk van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving eruit? 
- op welke wijze is de handhaving georganiseerd en dienen daarin wijzigingen te worden 

aangebracht? 
- bestaat er behoefte aan nieuwe handhavingsinstrumenten? 

2 	Aanpak en onderzoeksmethoden 

Het onderzoek is in vier stappen uitgevoerd: de bestudering van de regelgeving, 
de orientatie op de uitvoeringspraktijk, de dieptestudies en de rapportage. In die 
vier fasen heeft het onderzoek volgens verschillende methoden plaatsgevonden. 
De eerste fase van het onderzoek heeft bestaan uit bureau-onderzoek: bestudering 
van regelgeving, studies, artikelen op het gebied van de handhaving en van de 
afvalstoffenregelgeving. De eerste onderzoeksvraag is in belangrijke mate in die 
eerste fase beantwoord. De opbrengst van de eerste fase is een notitie waarin het 
juridisch systeem van de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen en de handhaafbaarheid daarvan wordt geanalyseerd. Tevens zijn daarin 
verwerkt in de literatuur gesignaleerde knelpunten en relevante rechtspraak. Tegen 
het eind van de eerste fase is de tweede fase voorbereid door middel van het opstellen 
van een lijst van te interviewen personen en zijn afspraken voor (telefonische) 
gesprekken met die personen gemaakt. 

In de tweede fase zijn telefonische interviews en interviews bij de personen 

5 	G.H. Addink, Afvalstoffen, in: Milieurecht, red: W. Brussaard e.a., Deventer 1996, p. 167. 
6 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, 's-Gravenhage 1997, p. 273. 
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zelf afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst en waaruit per 
persoon een aantal vragen is geselecteerd. De geinterviewde personen waren experts 
— zowel op het terrein van handhaving in het algemeen als specifiek op de 
handhavingspraktijk van de afvalverwijdering — en uit verschillende sectoren afkomstig: 
RIMH, provincie, ministerie, milieubijstandsteam en bedrijfsleven. Deze ronde 
heeft geleid tot een orientatie op de praktijk van de handhaving van de 
afvalstoffenregelgeving. Er is op basis daarvan een voorlopige lijst opgesteld met 
oorzaken van het handhavingstekort terzake van de handhaving van de 
afvalstoffenregelgeving. Deze lijst bevatte een nauwkeurige aanduiding van de zaken 
waarover in de volgende fase informatie diende te worden verzameld. De lijst 
functioneerde voorts als leidraad voor de dieptestudies en vormde een nadere 
operationalisering van de onderzoeksvragen. Tevens is toen een definitieve selectie 
gemaakt van de overheden en (overheids)bedrijven die in de dieptestudies nader 
zouden worden onderzocht. 

In de derde fase van het onderzoek hebben de onderzoeksactiviteiten met 
name bestaan uit het voeren van diepgaande gesprekken met een aantal respondenten 
die uit de volgende groeperingen afkomstig waren: beleidsmakers, handhavers en 
bedrijven. Met deze drie groepen zijn zogenaamde individuele semi-gestructureerde 
diepte-interviews gehouden. 

Vervolgens heeft er in deze derde fase door middel van een workshop een 
groepsgesprek plaatsgevonden met een beperkt aantal beleidsmakers, handhavers 
en vertegenwoordigers van bedrijven. Ten behoeve van de discussies tijdens deze 
bijeenkomst hebben de onderzoekers de deelnemers vooraf schriftelijke stellingen 
met toelichting toegezonden. Die stellingen correspondeerden met de onderwerpen 
van het onderzoek. Bij deze workshop kregen alle deelnemers eerst de gelegenheid 
om te reageren op de stellingen en daarna vond er een discussie onderling en met 
de onderzoekers plaats. 

In de vierde fase heeft een gedetailleerde analyse van de onderzoeksgegevens 
plaatsgevonden en is vervolgens het concept-eindrapport opgesteld. Dit concept 
met de belangrijkste resultaten van het onderzoek is met vertegenwoordigers van 
de commissie besproken. Daarna is de definitieve eindrapportage geschreven en 
is de onderhavige verkorte versie gemaakt, die als bijlage bij het rapport van de 
commissie Michiels wordt gevoegd. 

3 	Onderzoeksresultaten 

3.1 GRONDSLAGEN 

Aan de milieuregelgeving terzake van afvalstoffen liggen twee belangrijke 
uitgangspunten ten grondslag: de eigen verantwoordelijkheid van de producent 
van afvalstoffen en de doelmatige en milieuhygienisch verantwoorde afvalverwijdering. 
De aandacht is hier gericht op het eerste uitgangspunt van de eigen verantwoordelijk-
heid. Dit uitgangspunt is in tweeerlei opzicht van belang. In de eerste plaats wordt 
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hiermee aangegeven wat de inhoud en de omvang van de verantwoordelijkheid 
is van degene die afvalstoffen produceert. In de tweede plaats komt hierdoor aan 
de orde hoe de verantwoordelijkheid van de overheid bij de afvalverwijdering moet 
worden gezien, de nutsfunctie van de overheid. Beide aspecten verschaffen aldus 
inzicht in de consequenties die eraan zijn verbonden voor de handhaving van de 
milieuregelgeving inzake afvalstoffen. 

De eigen verantwoordelijkheid van de afvalstoffenproducent brengt met zich 
mee dat in het kader van de regelgeving randvoorwaarden worden gesteld met 
betrekking tot de wijze waarop die producent afvalstoffen mag verwijderen.' Het 
begrip producent dient hier ruim (in economische zin) te warden opgevat zodat 
niet alleen de daadwerkelijke producent van een product verantwoordelijk is, maar 
ook de groothandel, de detailhandel en de importeur. Dit uitgangspunt leidt ertoe 
dat de producent de kosten van de verwijdering achteraf dient te betalen en deze 
als regel later in de productprijs wordt verdisconteerd. Voor bepaalde sectoren wordt 
op grond van titel 15.10 van de Wet milieubeheer een verwijderingsbijdrage in het 
leven geroepen. Die bijdrage moet vooraf bij de aanschaf van het product worden 
betaald en dient ter bestrijding van de kosten van de verwijdering van dat product 
als afvalstof. Een voorbeeld hiervan is de verwijderingsbijdrage bij personenwagens. 

Een juridische uitwerking van het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijk- 
heid is te vinden in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat eenieder 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verplicht is zorgvuldig met afvalstoffen 
om te gaan. Dit brengt nog geen aansprakelijkheid in civielrechtelijke zin met zich 
mee, het kan wel een van de factoren zijn die de aansprakelijkheid in concreto 
aannemelijk maakt. Overigens roept deze bepaling wel de vraag op naar de wijze 
waarop de handhaving hiervan dient plaats te vinden. In dit verband zijn de 
beschouwingen in het rapport 'Handhaven met effect' van belang. 2  Daar wordt 
vermeld dat deze bepaling wel degelijk strafrechtelijk kan worden gehandhaafd. 
Voorts wordt het probleem gesignaleerd dat soms bij zorgplichten zoals die in de 
milieuwetgeving zijn opgenomen, het niet steeds volstrekt duidelijk is waaraan de 
burger zich heeft te houden, zodat de handhaving, controle en sanctionering, moeilijk 
is vol te houden. In dit verband wordt gewezen op artikel 1.1a Wet milieubeheer. 

Het valt op dat aan de ene kant tamelijk stellig wordt beweerd, ook tijdens 
de parlementaire behandeling, dat artikel 10.3 strafrechtelijk kan worden gehandhaafd, 
terwijI er aan de andere kant, voor zover bekend, niet of nauwelijks jurisprudentie 
terzake is verschenen. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden gegeven. 
In de eerste plaats kunnen andere milieuwettelijke bepalingen terzake van afvalstoffen 
al voldoende houvast bieden zodat aan de strafrechtelijke handhaving van de zorgplicht 
inzake afvalstoffen geen behoefte bestaat. In de tweede plaats kan die bepaling, 
evenals artikel 1.1a Wet milieubeheer, bij nader inzien een te open karakter hebben 
am deze strafrechtelijk te kunnen handhaven. Wellicht moet artikel 10.3 Wm toch 

7 	G.H. Addink, Leidraad, in: Handboek Milieu en onderneming, red: L.F. Wiggers-Rust, Zwolle 
1996, p. xi. 

8 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, 's-Gravenhage 1997, p.292  e.v.. 
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vooral worden beschouwd als een beginsel van het afvalstoffenrecht dat in de Wet 
milieubeheer is gecodificeerd; de bepaling heeft dan vooral een preventieve werking. 
Strafrechtelijke handhaving alsmede bestuurlijke punitieve handhaving, bijvoorbeeld 
via een bestuurlijke boete, ligt dan niet in de rede. 

De door de overheid te vervullen nutsfunctie bij de afvalverwijdering is tijdens 
de parlementaire behandeling van de afvalstoffenwetgeving aan de orde geweest. 
De Minister stelde toen dat de afvalverwerking moet worden gezien als een activiteit 
tot algemeen nut. De afvalverwerkende bedrijven zijn nutsbedrijven. Het voorgaande 
betekent niet dat de overheid steeds zelf eigenaar moet zijn van een afvalverwijderings-
installatie die zich bezighoudt met het inzamelen of het verwerken van afvalstoffen. 
Het gaat erom dat de overheid de (financiele) voorzieningen treft voor het 
instandhouden van een installatie. Bij een door de overheid gegarandeerde nutsfunctie 
terzake van bepaalde afvalverwijderingsinstallaties, of deze nu door een (andere) 
overheid dan wel door een bedrijf worden geexploiteerd, dienen in beide gevallen 
dezelfde regels te gelden. 

Voorts zijn er nog afvalverwijderingsactiviteiten die niet in het kader van 
een nutsfunctie, maar door particuliere ondernemingen uit zichzelf worden verricht. 
Het spreekt vanzelf dat de handhaving van de milieuregelgeving bij die 
afvalverwijderingsbedrijven op dezelfde wijze als bij andere bedrijven plaatsvindt. 

In de discussie over de verzelfstandiging en de privatisering van het inzamelen 
van bedrijfsafvalstoffen en het verwerken van afvalstoffen blijven de consequenties 
voor de handhaving van de milieuregelgeving tot dusverre onderbelicht. Dit sluit 
aan bij conclusies die al eerder in de literatuur naar voren zijn gebracht. 9  Dat is 
vooral van belang omdat — ook in dit onderzoek — blijkt dat de handhaving van 
de regelgeving terzake van de verwijdering van afvalstoffen door andere overheden 
minder intensief plaatsvindt dan wanneer die afvalverwijderingsactiviteiten door 
bedrijven worden verricht. 

3.2 DE INHOUD VAN DE TE HANDHAVEN AFVALSTOFFENREGELGEVING 

Uit het onderzoek is gebleken dat er zowel kwalitatieve als kwantitatieve problemen 
bestaan ten aanzien van de te handhaven afvalstoffenregelgeving. De kwantitatieve 
problemen betreffen de grote aantallen wettelijke verplichtingen die verspreid zijn 
over verschillende personen. De kwalitatieve problemen betreffen onder meer (het 
ontbreken van) definities en de juridische status van de (niet-van-toepassingverklaring'. 

De problemen van (het ontbreken van) definities hebben betrekking op de 
volgende onderwerpen: het begrip afvalstoffen, het scheiden en gescheiden houden 
van afvalstoffen, het zich ontdoen door afgifte aan een ander en de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen. 

Ten aanzien van het begrip afvalstoffen bevat de Wet milieubeheer een definitie, 
die in de formulering niets toevoegt aan hetgeen al onder de vigeur van de oude 
afvalstoffenwetgeving (Afvalstoffenwet en Wet chemische afvalstoffen) onder het 

9 	G.W.M. van Vugt, J.F. Boet, Zuiver handelen in een vuile context, Arnhem 1994. 
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— toen niet wettelijk geregelde — begrip afvalstoffen werd verstaan. De tekst van 
de nu in de wet opgenomen definitie wijkt bovendien af van de definitie van het 
begrip afvalstoffen in de Europese regelgeving.'° 
In de definitie zijn twee elementen opvallend: 'zich ontdoen van' en 'met het oog 
op de verwijdering daarvan'. 

Bij het element 'het zich ontdoen' is er onzekerheid wanneer daarvan sprake 
is. Juist de onzekerheid omtrent dit element leidde er bij de totstandkoming van 
de oude wetgeving toe dat er geen definitie werd opgenomen." Die onzekerheid 
don zich thans op precies dezelfde wijze voor, maar nu in de situatie dat er wel 
een definitie in de wet is opgenomen. Zowel onder de oude als onder de huidige 
afvalstoffenregelgeving zijn er criteria ontwikkeld aan de hand waarvan in de 
rechtspraak wordt beslist of er al dan niet sprake is van een afvalstof. 12  Deze 
rechtspraak sluit deels aan bij de in het afvalstoffenbeleid ontwikkelde elementen 
van objectieve en sub jectieve factoren. Met die rechtspraak is de onzekerheid, wanneer 
er sprake is van 'het zich ontdoen', slechts deels weggenomen. 

Het tweede element van de definitie van het begrip afvalstoffen, 'met het 
oog op de verwijdering daarvan', komt in de Europeesrechtelijke definitie van het 
begrip afvalstoffen niet voor. Beziet men de parlementaire totstandkoming van 
deze definitie in de Wet milieubeheer dan lijkt dit element (in ieder geval 
oorspronkelijk) bedoeld te zijn om een beperking aan te brengen.'' Die beperking 
brengt met zich mee dat slechts handelingen gericht op het verwijderen van stoffen, 
ertoe leiden dat die stoffen als afvalstoffen kunnen worden aangemerkt. Het blijkt 
de traditionele afvalverwijderingstechnieken te betreffen; het kan dan gaan om het 
inzamelen, bewaren en overslaan alsmede het be- en verwerken, met inbegrip van 
het verbranden van afvalstoffen, dan wel het op of in de bodem brengen van 
afvalstoffen. Allerlei op vormen van hergebruik gerichte activiteiten met stoffen 
zijn derhalve, in de opvatting van de Nederlandse wetgever, strikt genomen niet 
aan te merken als handelingen met afvalstoffen. Grote twijfel bestaat in de literatuur 
of dit wet in overeenstemming is met het Europeesrechtelijke afvalstoffenbegrip 
en de uitleg die daaraan in de Europese milieurechtspraak wordt gegeven. Daar 
komt nog bij dat het bij het toepassen van het criterium 'met het oog op de 
verwijdering daarvan' vaak bijzonder moeilijk is te bepalen of een (afval)stof wordt 
afgegeven met het oog op een afvalverwijderingshandeling, dan wel met het oog 
op een hergebruikshandeling die niet als `traditionele verwijderingstechniek' moet 
worden aangemerkt. 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat onzekerheid met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de afvalstoffenregelgeving bestaat. Immers de inhoud 
van een kernbegrip van die wetgeving, het begrip afvalstoffen, staat niet vast. Dit 
leidt dan vervolgens tot aanzienlijke problemen bij de handhaving van de 

10 	Ch. Backes, Van Den Bosch naar Basel en terug, Deventer 1997, p. 22 e.v. 
11 	G.H. Addink, Afvalstoffen, in: Brussaard e.a. (red.), Milieurecht, Deventer 1996, p. 173. 
12 	G.H. Addink, Afvalstoffen, in: Brussaard e.a. (red.), Milieurecht, Deventer 1996, p. 174 e.v. 
13 	G.H. Addink, bewerking van dit onderdeel van de Wet milieubeheer, in: Cremers Milieurecht. 
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afvalstoffenregelgeving. Dit werd door nagenoeg alle in het onderzoek betrokken 
personen bevestigd. In de praktijk kiest het bestuur bij de bestuurlijke handhaving 
vaak de veilige kant en beperkt het zich in geval van twijfel tot een zgn. 
vooraanschrijving. Blijft dit zonder succes dan wordt, als er discussie is over de 
vraag of de betreffende stof al dan niet aangemerkt moet worden als een afvalstof, 
veelal niet overgegaan tot verdere handhavingsstappen. 

Een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in een snelle 
totstandkoming van de uitsluitings-amvb op basis van artikel 1.1, elfde lid, Wet 
milieubeheer in samenhang met de insluitings-amvb op grond van artikel 1.1, tiende 
lid, Wet milieubeheer. Aldus kan op korte termijn meer helderheid worden geschapen 
ten aanzien van de inhoud van het begrip afvalstoffen. Deze amvb's zijn al vaker 
aangekondigd, in het kader van dit onderzoek is als reden voor het stilleggen van 
de voorbereidingen met betrekking tot de totstandkoming van deze amvb's genoemd: 
de onzekerheid met betrekking tot de inhoud van de regelgeving op het Europese 
vlak. 

De vraag kan worden gesteld of het beleid en de rechtspraak thans al voldoende 
aanknopingspunten voor een heldere en werkbare aanduiding van dit begrip bieden. 
Die vraag wordt in de literatuur door sommige schrijvers bevestigend beantwoord; 
de suggestie die wordt gedaan is te komen tot een codificatie van de in de rechtspraak 
en in het beleid ontwikkelde normen. Tijdens het onderzoek is wel naar voren 
gebracht dat er zich bij een dergelijke bij amvb nader aangeduide definiering van 
het begrip afvalstoffen, grensgevallen zullen blijven voordoen. 

Ten aanzien van het scheiden en het gescheiden houden van afvalstoffen is 
in de wetgeving geen definitie opgenomen, het wordt echter in het afvalstoffenbeleid 
wel van toenemend belang. In de provinciale milieuverordening kunnen op grond 
van artikel 10.7 in het belang van de doelmatige verwijdering van afvalstoffen 
voorschrif ten worden gesteld met onder meer het scheiden en gescheiden houden 
van afvalstoffen als onderwerp. In de IPO-modelverordening is hieraan ten aanzien 
van bedrijfsafvalstoffen uitvoering gegeven. Hoewel door de provincies bij de Minister 
van VROM is aangedrongen om bij amvb dergelijke scheidingsregels te stellen, 
heeft zich inmiddels op het gebied van de handhaving wel de vraag voorgedaan 
op welke wijze de handhaving van dit soort voorschriften dient te geschieden. Met 
name gaat het dan om in hoeverre die scheidingsvoorschriften, voor zover ze 
betrekking hebben op activiteiten binnen bedrijven, wel handhaafbaar zijn. 

Tijdens de discussie in het kader van de workshop leek tamelijk algemeen 
het gevoelen te bestaan bij vertegenwoordigers van zowel de overheid als van het 
bedrijfsleven, dat scheidingsplichten in de regel moeten beginnen op het moment 
dat het afval de inrichting verlaat. Scheidingsplichten binnen bedrijven zouden slechts 
dan handhaafbaar zijn wanneer ze in ieder geval in hele concrete en nauwkeurig 
omschreven vergunningvoorschriften zijn aangeduid. Is dat niet het geval, dan is 
controle en sanctionering van dergelijke scheidingsverplichtingen nauwelijks mogelijk. 

Een onduidelijkheid betreft het moment waarop en de omstandigheden 
waaronder er sprake is van het afgeven aan een ander als bedoeld in de Wet 
milieubeheer. Wanneer de wet heeft voorzien in een regeling terzake van de 
inzameling van afvalstoffen, dan levert dat ten aanzien van de verplichtingen geen 
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problemen op. Die problemen zijn er wel wanneer er geen inzamelingsregeling 
is, maar wel feitelijk een inzameling plaatsvindt. In dat soort situaties wordt gewerkt 
met de zogenaamde verlengde-arm-theorie. Dat betekent dat bij de trits 
houder/afgever, inzamelaar en verwerker, moet worden nagegaan in wiens opdracht 
die inzamelaar/vervoerder handelt. Is de opdracht afkomstig van de houder van 
de afvalstoffen, dan vindt de afgifte plaats op het moment dat de inzamelaar de 
afvalstoffen aan de verwerker afgeeft. Omgekeerd, in het geval de vervoerder handelt 
in opdracht van de verwerker, vindt de afgifte als bedoeld in de Wet milieubeheer 
plaats op het moment dat de houder/afgever daadwerkelijk de afvalstoffen aan de 
inzamelaar afgeeft. Op dat moment gaan ook de verplichtingen van de Wet 
milieubeheer over van de ontdoener naar de verwerker. 

Een probleem ontstaat voorts wanneer de inzamelaar een zelfstandig bedrijf 
heeft waarbij op allerlei plaatsen afvalstoffen worden opgehaald en deze vervolgens 
naar een verwerker worden gebracht. Op dat moment beginnen de verplichtingen 
van de Wet milieubeheer te schuiven en ook de handhaving van die verplichtingen. 

Afgifte is het feitelijk afstoten van het afval naar een ander. Het heeft een 
publiekrechtelijke betekenis en dient om die reden te worden onderscheiden van 
de civielrechtelijke (verkoop en) levering. Dit betekent dat publiekrechtelijke 
verplichtingen voor de houder van de afvalstoffen nog steeds kunnen gelden, terwijI 
betrokkene in civielrechtelijke zin het afval heeft verkocht en geleverd. 

De Wet milieubeheer geeft in artikel 1.1, eerste lid, een definitie van de norm 
'doelmatige verwijdering van afvalstoffen' bestaande uit zes verschillende elementen. 
In artikel 1.1, tweede lid, is aangegeven dat onder `gevolgen voor het milieu' de 
gevolgen worden verstaan die verband houden met de doelmatige verwijdering van 
afvalstoffen, en dat onder 'bescherming van het milieu' de zorg voor de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen wordt verstaan. Niet is steeds duidelijk op welke wijze 
de verschillende wettelijke elementen van deze definitie gehandhaafd moeten worden. 
Bovendien lijkt bij het afvalstoffenbeleid het begrip doelmatigheid alleen nog maar 
een rol te spelen bij de eindverwerking en dan nog eens beperkt tot enkele in de 
wet genoemde elementen. 

Het voorgaande roept twee vragen op: a. is het begrip `de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen' niet te ruim omschreven? b. hoe wordt met die ruime 
omschrijving in het kader van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving omgegaan? 
In het onderzoek kwam ten aanzien van de tweede vraag naar voren dat er geen 
systematische controle op alle elementen van de doelmatige verwijdering van 
afvalstoffen plaatsvindt. 

Fen ander probleem betreft het gebruik van de buitenwettelijke figuur van 
de niet-van-toepassing-verklaring. Indien onduidelijkheid bestaat over de vraag of 
een bepaalde stof in een concreet geval moet worden aangeduid als een afvalstof, 
kan het ministerie of de provincie worden gevraagd een (rechts)oordeel te geven. 
De betrokken instantie verklaart dan dat volgens haar opvatting in de desbetreffende 
casus at dan niet sprake is van een afvalstof en dus dat de afvalstoffenregelingen 
(in haar opvatting) al dan niet van toepassing zijn. Door sommigen wordt deze 
praktijk bekritiseerd omdat door middel van brieven van het ministerie en de 
provincies de facto een wettelijk stelsel terzijde zou worden geschoven. Anderen 
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zijn van opvatting dat het bij deze verklaringen uitsluitend om het uiten van een 
opvatting over de interpretatie van een bepaald (vaag) begrip kan gaan en derhalve 
geen sprake kan zijn van een `terzijde schuiven van een wettelijk stelsel'. 

Vast staat evenwel dat de niet-van-toepassing-verklaringen voor de handhaving 
zeer problematisch kunnen zijn. Stel, voor bepaalde gedragingen is een niet-van-
toepassingverklaring afgegeven. Vervolgens blijkt later in een procedure bij de rechter 
dat de verklaring ten onrechte is afgegeven omdat in casu wel degelijk sprake is 
van afvalstoffen waarop de afvalstoffenregelgeving van toepassing is. In een dergelijk 
geval wordt de handhaving van de afvalstoffenregelgeving, vanwege het aan de 
verklaring ontleende vertrouwen, wel bijzonder moeilijk. 

De daaraan voorafgaande vraag is, of een dergelijke verklaring aangemerkt 
kan worden als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Mede 
vanwege de hiervoor geschetste (rechts)gevolgen op grond van een beroep op het 
vertrouwensbeginsel bestaat behoefte om een rechterlijk oordeel te kunnen vragen 
over het rechtsoordeel dat in de niet-van-toepassingverklaring besloten ligt. De vraag 
is dan of de bestuursrechter dat zou moeten kunnen, in dat geval moet een dergelijke 
verklaring aangemerkt worden als of gelijkgesteld worden aan een besluit. De indruk 
bestaat dat de bestuursrechter thans een beslissing omtrent de status van een stof 
niet opvat als een op rechtsgevolg gerichte beslissing.' 4  

Al met al kan over de wenselijkheid van de niet-van-toepassing-verklaringen 
verschillend worden gedacht. Volgens sommigen zouden in het belang van een 
adequate handhaving overheden niet langer gebruik mogen maken van de figuur 
van de niet-van-toepassing-verklaring. In een andere opvatting vervult de mogelijkheid 
van het afgeven van dergelijke (rechts)oordelen een zeer zinvolle functie. Zolang 
in vele gevallen onduidelijkheid bestaat of een stof al dan niet als afvalstof moet 
worden aangemerkt, kan deze onduidelijkheid worden verminderd door hierover 
de opvatting van het bevoegd gezag te vragen. Uit een oogpunt van effectieve 
handhaving is dan wel vereist dat (op korte termijn) een (voorlopig) rechterlijk 
oordeel omtrent de juistheid van de interpretatie van het begrip afvalstoffen kan 
worden verkregen. Een dergelijk rechtsoordeel zou dus als besluit in de zin van 
art. 1:3 Awb moeten worden aangemerkt en dit dient uitdrukkelijk in de wet te 
worden bepaald. 

Ook is de vraag gerezen naar de actualiteitswaarde van de verschillende soorten 
(lijsten van) afvalstoffen gelet op de veranderingen die zich in het nationale en 
internationale afvalverwijderingsbeleid hebben voltrokken. Hiermee hangt de vraag 
samen of ten aanzien van de verschillende feitelijke handelingen wel het onderscheid 
tussen gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen en daarmee samenhangende 
rechtsgevolgen zou moeten worden gehandhaafd. In het algemeen is positief gereageerd 
op het voornemen om het onderscheid tussen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen aanzienlijk te verkleinen dan wel op te heffen en daarmee het 
samenhangend onderscheid in rechtsregime. Een belangrijk argument hiervoor kan 
worden gevonden in de veranderingen in het nationale en internationale 

14 	Vz.ABRvS 3 juni 1997, ABk 1997, 596. 
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afvalverwijderingsbeleid. Dit zal een gunstige uitwerking hebben op de handhaving 
van de regelingen. 

In het kader van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van het (grote) 
aantal verplichtingen dat terzake van bedrijfsafvalstoffen over verschillende 
normadressaten is verdeeld. Uit die inventarisatie blijkt ten aanzien van de aantallen 
verplichtingen voor normadressaten het volgende: eenieder: drie verplichtingen; 
een producent: vier verplichtingen; een ontdoener van bedrijfsafvalstoffen: acht 
verplichtingen; een vervoerder: negen verplichtingen; een inzamelaar: drie 
verplichtingen; een ontvanger: dertien verplichtingen; een eindverwerker: zeven 
verplichtingen. 

Wanneer een normadressaat niet alleen handelingen met bedrijfsafvalstoffen 
maar ook met gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijke afvalstoffen verricht, ontstaat 
een veelvoud van verplichtingen in het kader van de Wet milieubeheer. Het beeld 
ontstaat dat een grote hoeveelheid verplichtingen voor zeer veel verschillende 
normadressaten bestaat. Het valt te verwachten dat noch degenen die de handelingen 
verrichten noch de met de handhaving belaste instanties in alle gevallen een volledig 
overzicht hebben. Het grote aantal verplichtingen verspreid over zoveel verschillende 
adressaten vormt een belemmering voor een adequate bestuurlijke handhaving. 

Een kenmerk van de milieuregelgeving inzake afvalstoffen is dat deze over 
verschillende milieu-en andere daarmee samenhangende wetten verspreid is. Daarnaast 
zijn in andere regelingen voorschriften, maar dan vanuit een andere dan de milieu-
optiek, opgenomen terzake van afvalstoffen. In dit verband kan worden gedacht 
aan de vervoersaspecten van afvalstoffen. De handhavers worden dus met de 
afzonderlijke milieu- en vervoersregelingen, die onderling sterk verschillen, 
geconfronteerd waarbij vragen kunnen rijzen met betrekking tot de inhoud en de 
onderlinge samenhang van die regelingen. 

3.3 HANDHAVINGSBELEID EN HANDHAVINGSPRAKTIJK 

Inleiding 
Len van de te beantwoorden onderzoeksvragen luidt of met betrekking tot (het 
onderzochte deel van) de afvalstoffenwetgeving een handhavingstekort bestaat. Voor 
de beantwoording van deze vraag is voornamelijk interessant te kijken naar het 
handhavingsbeleid en de handhavingspraktijk. 

Wan neer is sprake van een controletekort? 
Wat het (preventief en repressief) toezicht betreft zou een (theoretisch) uitgangspunt 
kunnen zijn dat het toezicht zo moet plaatsvinden dat ten aanzien van alle relevante 
regels (hier dus met name de regels met betrekking tot het overbrengen van 
afvalstoffen) geen enkele overtreding onopgemerkt kan blijven. 15  Het is de vraag 
of een dergelijk uitgangspunt realistisch is. Len eerste beperking is in zoverre gelegen 

15 	Aldus bijv. Ten Berge, Besturen door de overheid, Deventer 1996, p.373  e.v.; zie ook Ministerie 
van Justitie, Met vaste hand, TK 1990-1991 22 045, nrs.1-2, p. 6. 
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in de massa en aard van de te controleren feitelijke situaties. Voorzover het 
bijvoorbeeld gaat om de overbrenging van grote hoeveelheden (honderdduizenden 
tonnen) bulk-afvalstoffen, waarvoor talloze afvaltransporten noodzakelijk zijn, lijkt 
het feitelijk onmogelijk een dermate nauwkeurige controle op te zetten dat `zo 
goed als' kan worden uitgesloten dat onder de berg `onschuldig' en voor een bepaald 
hergebruik geschikt afval toch nog bepaalde gevaarlijke afvalstoffen worden verstopt. 
Ook is het aantal administratieve verplichtingen dermate groot dat een enigszins 
`sluitende' controle niet mogelijk lijkt. In totaal wordt het aantal meldingsverplichtin-
gen (zonder de meldingen op grond van de EVOA) voor bijvoorbeeld 1995 door 
het LMA geschat op ruim 750.000 per jaar.' 6  Andere beperkingen zijn gelegen 
in de moeilijkheid de samenstelling van (gevaarlijke) afvalstoffen te analyseren. Een 
analyse van afvalstoffen op de aanwezigheid, of beter gezegd afwezigheid van bepaalde 
gevaarlijke stoffen is soms technisch onmogelijk dan wel dusdanig kostbaar en 
tijdrovend dat een controle op het niet bijmengen van deze stoffen feitelijk niet 
of nauwelijks kan worden doorgevoerd. 

Van een adequate controle lijkt ons in dergelijke situaties te moeten worden 
gesproken als de controle niet slechts toevallig of naar aanleiding van klachten 
('piepsysteem'), maar systematisch volgens een, al dan niet op schrift gesteld, beleid 
plaatsvindt en de kans om bij een overtreding gepakt te worden dusdanig hoog 
is dat daarvan een redelijke preventieve werking uitgaat. 

Wat is een sanctioneringstekort? 
Met betrekking tot de sanctionering van eenmaal geconstateerde overtredingen moet 
de vraag worden gesteld wat als een goede, respectievelijk voldoende sanctionerings-
praktijk moet worden aangemerkt. Men kan van opvatting zijn dat het bestuur 
dan we! het Openbaar Ministerie op alle geconstateerde overtredingen sanctionerend 
moet reageren. Ook deze visie lijkt ons echter te weinig gedifferentieerd. Voorzover 
een overtreding door overmacht ontstaat (bijvoorbeeld door een technische storing) 
en wordt beeindigd zodra dat mogelijk is, is er geen reden om punitief op te treden. 
Onder bepaalde omstandigheden moet ook gedogen voor uitzonderingsgevallen 
mogelijk zijn. Wat dat betreft zouden wij de door het kabinet nog onlangs getrokken 
grenzen als maatstaf willen hanteren.' 7  

De vraag is of naast deze uitzonderingen structureel moet kunnen worden 
afgezien van de sanctionering van overtredingen van bepaalde soorten normen. 
In ons onderzoek betreft (ook) dit bijvoorbeeld de meldingsverplichtingen. Uit 
het jaarverslag van het LMA blijkt dat grote aantallen meldingen gebreken vertonen. 
In 1994 bijvoorbeeld waren dat ongeveer 150.000 meldingen." Het is nauwelijks 
voor te stellen dat het bestuur of zelfs het Openbaar Ministerie op al deze 
overtreditten sanctionerend zou moeten reageren. Ten aanzien van dergelijke 

16 	Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Woerden, Jaarrapportage 1995, p. 8. 
17 	Nota Grenzen aan gedogen, TK 1996-1997, 25 085, nrs. 1-2. 
18 	Per formulier worden gemiddeld 1,8 meldin gen gedaan. Zie LMAJaarraportage 1994, Woerden 

1995, p. 15. 
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'administratieve massaverplichtingen' lijkt de eis te moeten worden gesteld dat 
sanctionering van overtredingen in zo een mate plaatsvindt dat het dwingend karakter 
van de verplichting door betrokkene serieus wordt genomen. 

Is er sprake van een con troletekort? 
Een van de vereisten voor een adequate controle is het voornemen om te handelen 
volgens een bepaald controlebeleid of een bepaalde controlestrategie. Alle ondervraagde 
overheidsorganen beschikten op het terrein van het milieurecht over een bepaald 
controlebeleid. Meestal ging het daarbij om de getalsmatige criteria die bijvoorbeeld 
zijn afgeleid uit het 'bestuursaccoord van Rijn-Vellekoop'.' 9  Al met al krijgt de 
afvalbranche in vergelijking met andere inrichtingen overigens veel meer aandacht 
dan gemiddeld. Opvallend is overigens dat afvalstoffeninrichtingen die door de 
overheid zelf worden bedreven, veel minder of helemaal niet gecontroleerd worden. 

De laatste jaren wordt geprobeerd meer kwalitatieve criteria toe te passen. 
Met dergelijke kwalitatieve criteria wordt een risicobenadering ontwikkeld. Deze 
verandering van het controlebeleid is op zich toe te juichen. Door het zoveel mogelijk 
aansluiten op situaties waar de kans op overtredingen en een gevaar voor het milieu 
het grootst is, lijkt een effectievere handhaving mogelijk. Kwalitatieve criteria zouden 
in de handhavingsstrategieen alleen een aanvullende, maar geen vervangende functie 
ten opzichte van kwantitatieve criteria moeten hebben. 

Het zojuist beschreven controlebeleid betreft met name inrichtingen en 
inrichtinggebonden activiteiten en heeft betrekking op inzamelbedrijven en op-
en overslagbedrijven. Het onderzochte deel van de afvalstoffenregelgeving bevat 
echter ook niet inrichtinggebonden activiteiten, bijvoorbeeld het overbrengen van 
afvalstoffen. Dienaangaande kan in veel mindere mate worden teruggegrepen op 
landelijke richtlijnen en andere hulpmiddelen die criteria bevatten voor een adequate 
controle-frequentie. Het beleid van de genterviewde provincies dienaangaande was 
verschillend. Sommige provincies gaven aan bun controle-activiteiten te concentreren 
op het eindpunt van de afvalketen, de afgifte bij de (eind)verwerker. Alleen als daar 
ongerijmdheden blijken, dan worden ook de eerdere schakels in de keten 
gecontroleerd. Andere provincies daarentegen gaven aan bun toezicht op de hele 
afvalketen te richten. Cijfermatig materiaal over deze ketencontroles is niet te geven. 
Maar ook in provincies waar het toezicht zich richtte op de hele afvalketen werd 
de overbrenging van afvalstof fen veel minder intensief gecontroleerd dan 
inrichtinggebonden activiteiten. Van een systematische controle die zo omvattend 
plaatsvindt dat voor iedere inzamelaar en vervoerder een redelijke kans bestaat 
gecontroleerd te worden kan eigenlijk niet worden gesproken. 

Wij menen dan ook in zoverre te moeten spreken van een controle- en dus 
van een handhavingstekort. Controleert men bewust alleen het eindpunt van de 
verwijderingsketen, dan bestaat een groot risico dat in de eerdere schakels kleinere 
en grotere overtredingen van de afvalstoffenregelingen met schadelijke gevolgen 

19 	Zie hierover IPO, Eindrapportage Handhaving, Project 178, deel 1, Systeem voor planning 
en programmering, Den Haag 1993, p. 1 
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voor het milieu plaatsvinden en onopgemerkt blijven. Controle van de hele keten 
lijkt tevens nodig om inzicht te verkrijgen in sommige structurele problemen die 
zich in de afvalstoffensector voordoen. Dit handhavingstekort lijkt zowel feitelijke, 
als juridisch instrumentele redenen te hebben. 

Aparte bespreking behoeft in zoverre nog het meldingenstelsel. Weliswaar 
wordt door het LMA systematisch en omvattend gecontroleerd of de ingeleverde 
meldingen op de juiste wijze zijn ingevuld. Niet of nauwelijks lijkt te worden 
gecontroleerd of alle meldingsplichtige transporten ook werkelijk worden gemeld 
en of daadwerkelijk ook getransporteerd wordt wat gemeld is. De vraag is of het 
handhavingstekort met betrekking tot het meldingenstelsel tot gevolg heeft dat 
dit stelsel zijn toebedachte functie niet adequaat (meer) kan vervullen. Indien slechts 
ongeveer de helft van de vereiste meldingen wordt gedaan 2° en de overeenstemming 
van de gedane meldingen met de werkelijkheid nauwelijks wordt gecontroleerd, 
kan men zich afvragen of op deze wijze nog een betrouwbaar inzicht in de 
afvalstromen in Nederland ontstaat. 

De vraag is dan ook of het meldingenstelsel niet kan worden vereenvoudigd 
door de meldingsplicht van de ontdoener te laten vervallen. Een nog verdergaand 
alternatief is het vervangen van het meldingenstelsel door de verplichting voor zowel 
afvalproducenten als voor inzamelaars, vervoerders en verwerkers, om (delen van) 
hun boekhouding regelmatig aan het bestuur ter beschikking te stellen. Uit de 
boekhouding van afvalproducerende en afgevende bedrijven zou immers moeten 
blijken wanneer welk afval in welke hoeveelheden aan wie is afgegeven met welke 
eind- of tussenbestemming. Deze boekhoudkundige controle, die goed te vergelijken 
is met boekhoudkundige controles van fiscale aard, zou moeten worden aangevuld 
door steekproefgewijze controles van de desbetreffende inrichtingen, waarbij getoetst 
wordt, of de boekhouding ook met de werkelijkheid overeenkomt. 

Is er sprake van een sanctioneringstekort? 
Gerelateerd aan de hiervoor ontwikkelde maatstaf is het moeilijk te zeggen of ten 
aanzien van (het onderzochte deel van) het afvalstoffenrecht sprake is van een 
sanctioneringstekort. De provincies houden geen statistieken bij van hoeveel 
vooraankondigingen, waarschuwingen en uiteindelijk sanctiebeschikkingen betrekking 
hebben op het afvalstoffenrecht. Wel hebben wij bij de vijf in het onderzoek 
betrokken provincies het totaal van sanctiebeschikkingen op het terrein van het 
milieurecht kunnen achterhalen. Dit aantal is bepaald niet indrukwekkend en varieert 
van 1-2 tot ongeveer 20. 2 ' Nu hoeft dit nog niet te betekenen dat sprake is van 
een sanctionerings- en daarmee van een handhavingstekort. Gesanctioneerd.wordt 
immers niet alleen door de provincies, maar ook door de politie. Dit geldt in 
bijzondere mate voor niet-inrichtinggebonden activiteiten als het afvalstoffenvervoer. 
Deze activiteiten vormen immers een zwaartepunt van het toezicht door de politie 

20 	Aldus de inschatting van het LMA, Jaarrapportage 1995, Woerden 1996, p. 8. 
21 	Soortgelijke cijfers worden ook at vermeld door A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven 

met effect, 's Gravenhage 1997, p. 253 e.v. 
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wat milieuzaken betreft. Het precieze aantal procesverbalen dat betrekking heeft 
op het afvalstoffenrecht kon niet worden achterhaald. Als reden voor een dergelijke 
terugtred van het bestuursrechtelijk sanctie-instrumentarium werd aangegeven dat 
de traditionele bestuursrechtelijke sanctie-instrumenten voor overtredingen die op 
het onderzochte terrein aan de orde zijn vaak weinig geschikt zijn en dat het 
onmiddellijk werkende strafrechtelijk instrumentarium daar beter bij past." 

Een bijzondere rol spelen hierbij de meldingsverplichtingen. Hiervoor werd 
al aangegeven dat het grote aantal niet opgestuurde en onjuist ingevulde 
meldingsformulieren correspondeert met een even groot aantal overtredingen. Daar 
staat het geringe aantal sanctiebeschikkingen tegenover. In zoverre lijkt niet alleen 
sprake te zijn van een controle-, maar ook van een sanctioneringstekort. Een 
sanctioneringstekort werd ook geconstateerd met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van de afvalstoffenverwerking die door de overheid zelf wordt verricht. 
Indien overtredingen door het eigen dan wel andere bestuurslichamen worden 
geconstateerd lijkt een doortastende handhaving en in het bijzonder sanctionering 
niet erg waarschijnlijk. Dit lijkt in versterkte mate te gelden voor gevallen waarin 
het toezichthoudende en tot handhaving bevoegde orgaan zelf de wet overtreedt. 
In zoverre moet ons inziens zeker worden gesproken van een sanctionerings- en 
handhavingstekort. 

Ten slotte verdient de laatste fase in het handhavingstraject, de inning van 
verbeurde dwangsommen, respectievelijk de invordering van bestuursdwangkosten, 
nog aparte aandacht. Vrijwel alle door ons ondervraagde ambtenaren waren van 
mening dat een keer verbeurde bedragen oak moesten worden ingevorderd, althans 
voorzover dit mogelijk is. Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat dit uitgangspunt 
in de praktijk lang niet altijd daadwerkelijk gehanteerd wordt." De afwegingsruirnte 
in de fase van de inning van een eenmaal verbeurde dwangsom is zeer beperkt. 
Door in deze fase standaard opnieuw een belangenafweging te eisen, komt de 
geloofwaardigheid en effectiviteit van het bestuursrechtelijke sanctie-instrumentarium 
onnodig onder druk te staan." 

Al met al lijkt, hoewel dit slechts gedeeltelijk met harde cijfers kan worden 
ondersteund, te moeten worden gesproken van een sanctioneringstekort op het 
terrein van het onderzochte deel van de afvalstoffenregelgeving. 

3.4 ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING 

Inleiding 
Een voorwaarde voor een effectieve en efficiente handhaving van de afvalstoffenregel- 
geving is een doelmatige organisatie van de handhaving. Wat dat betreft hebben 
wij conform de wensen van de opdrachtgever ons onderzoek vooral gericht op 

22 	Zie ook IPO, Eindrapportage Handhaving, Project 178, deel 1, System voor planning en 
programmering, Den Haag 1993, p. 7. 

23 	Blornberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p. 257. 
24 	Zie Blomberg/Mithiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p. 85. 
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een organisatorische scheiding van die taken bij het bestuur die verband houden 
met de handhaving. Daarnaast is het onderzoek gericht op de samenwerking tussen 
de verschillende bij de handhaving van het afvalstoffenrecht betrokken instanties. 

De organisatorische scheiding tussen vergunningverlening en handhaving 
Een voortdurend ter discussie staand onderwerp is de vraag of een organisatorische 
scheiding tussen de verantwoordelijken voor vergunningverlening en voor handhaving 
gewenst is of niet. De voors en tegens zijn bekend en al vaker beschreven." Ook 
de geinterviewden waren het niet eens over deze vraag. Terwijl handhavers pleitten 
voor een duidelijke scheiding, waren de meeste vergunningverleners en de meeste 
bedrijven voorstander van het tegendeel. De bedenkingen tegen een scheiding tussen 
vergunningverlening en handhaving kunnen voor een zeer belangrijk deel worden 
ondervangen door een goede communicatie tussen vergunningverleners en handhavers. 

Moeilijker lijkt dit als de handhavingstaak aan een ander bestuursorgaan wordt 
opgedragen, bijvoorbeeld aan regionale samenwerkingsverbanden. Dan lijkt de last 
van de noodzakelijke onderlinge informatie, communicatie en coordinatie al snel 
onnodig hoog te worden. Een uithuizen van de handhaving en het overdragen van 
deze taak aan een ander bestuursorgaan wordt door alle bij dit onderzoek betrokken 
respondenten dan ook niet als wenselijk beschouwd. Wat betreft de provincies 
en grotere gemeenten pleiten wij derhalve voor een scheiding van de bevoegdheden 
tot vergunningverlening en handhaving in twee organisatorische eenheden binnen 
een bestuurslichaam. Met betrekking tot kleine(re) en middelgrote gemeenten kan 
het bundelen van krachten in een gezamenlijke handhavingsdienst en dus het uithuizen 
van de handhavingstaak, daarentegen zinvol zijn. 

Bij de meeste bij het onderzoek betrokken bestuurslichamen was sprake van 
een dergelijke scheiding in twee bureaus of diensten. Wel bestaat thans een trend 
deze scheiding weer ongedaan te maken. Deze ontwikkeling wordt met zorg 
geconstateerd. Het desbetreffende beleid zou nog een keer heroverwogen moeten 
worden. 

In een van de onderzochte provincies zijn verschillende gedeputeerden 
verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de handhaving. Daarmee heeft 
men positieve ervaring opgedaan. Wij menen dat een scheiding ook op dit niveau 
aanbeveling verdient. Het versterkt de bestuurlijke positie van de handhaving en 
voorkomt dat op bestuurlijk niveau het structureel al vaak als minder belangrijk 
ondervonden onderwerp handhaving te snel het onderspit delft. De vraag is wel 
welke kans een voorstel tot scheiding van de bestuurlijk verantwoordelijken voor 
vergunningverlening enerzijds en handhaving anderzijds maakt, nu de toebedeling 
van dergelijke verantwoordelijkheden vaak niet in eerste instantie op grond van 
inhoudelijke, maar op grond van andere, vooral politieke `argumenten' wordt besloten. 

25 	Zie Ministerie van VROM, Functiescheiding Vergunningverlening en Handhaving, Publicatiereeks 
1989 nr. 28 alsmede Blomberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p.214  e.v. 

287 



Afstemming tussen vergunningverleners en handhavers 
Vrij algemeen werd de opvatting gedeeld dat de aanwezigheid van een handhaver 
bij het eerste gesprek over een nieuwe vergunning, respectievelijk een wijzigingsver-
gunning ('overdrachtsgesprek) zeer zinvol kan zijn. Zo wordt voorkomen dat 
misverstanden ontstaan over de interpretatie van de vergunningvoorschriften en 
kan warden bereikt dat de vergunninghouder weet waar hij aan toe is met betrekking 
tot de handhaving. In de praktijk warden handhavers door meerdere provincies 
(oak) op het gebied van het afvalstoffenrecht bij een dergelijk overgavegesprek 
betrokken. Daarna zouden de handhavers echter, uiteraard goed geinformeerd door 
de vergunningverlenende instantie, alleen al vanwege de werklast, autonoom moeten 
fungeren en onafhankelijk van de vergunningverleners hun controle-frequentie zelf 
moeten bepalen. 

Schei ding tussen vergunningverlening en toezicht enerztjds en sanctionering anderztjds 
Een alternatief op de hiervoor besproken scheiding tussen vergunningverlening 
en handhaving is een scheiding tussen vergunningverlening en preventief toezicht 
enerzijds en repressief toezicht en sanctionering anderzijds. Een dergelijke scheiding 
heeft het voordeel dat meer recht wordt gedaan aan de in de praktijk vaak vloeiende 
overgang tussen de vergunningverlenende en de toezichthoudende taak. Juist in 
overlegsituaties met grotere bedrijven treedt het bevoegd gezag vaak enerzijds op 
als vergunningverlener, maar anderzijds ook als toezichthouder, die de naleving 
van de verleende vergunning controleert. Duidelijk gescheiden van deze (dubbel)functie 
is de taak van de repressieve sanctionering als reactie op geconstateerde overtredingen. 

Het nadeel van een dergelijke scheiding is dat de hiervoor in 5 3.4 bepleite 
scheiding tussen vergunningverlening en handhaving nauwelijks wordt bereikt. 
De ambtenaren die de repressieve sanctionering tot taak hebben, zullen immers 
pas actief kunnen warden als zij door de toezichthouders worden geinformeerd. 
Daarmee blijft het gevaar bestaan, dat de overheid te tang over overtreding van 
vergunningvoorschriften en wettelijke regels onderhandelt en te weinigafstandelijk 
en objectief reageert op overtredingen. Het is zeer de vraag of een controle uitsluitend 
door de vergunningverlenende ambtenaren — en niet (oak) door (uitsluitend) met 
een handhavingstaak belaste medewerkers — wel voldoende scherp is. 

Wij willen dan ook geen principiele voorkeur voor het een of ander uitspreken. 
Welke vorm van scheiding de voorkeur verdient lijkt ons vooral af te hangen van 
de aard van de te handhaven regelgeving. Gaat het am omvangrijke en gecompliceerde 
inrichtingen met technisch ingewikkelde vergunningen en zich dynamische 
ontwikkelende bedrijfsprocessen, dan lijkt het zoveel mogelijk gelijk oplopen van 
de bevoegdheden tot vergunningverlening en toezicht aan te bevelen. Gaat het 
daarentegen am eenvoudige vergunningen of weinig gecompliceerde niet-
inrichtinggebonden activiteiten, zoals het transport van afvalstoffen, dan verdient 
scheiding tussen vergunningverlening enerzijds en de handhaving (toezicht en 
sanctionering) anderzijds de voorkeur. 
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Scbeiding tussen sanctie-oplegging en effectuering 
Een organisatorische scheiding tussen het opleggen van sancties en het effectueren 
daarvan is af te raden. Een dergelijke scheiding is kunstmatig, niet nodig, levert 
vertraging op en veroorzaakt onnodige overlegverplichtingen. 

Is een bijzonder handhavingsorgaan noodzakeltjk? 
Als belangrijke belemmering voor een adequate handhaving van de afvalstoffenregelge-
ving wordt met regelmaat genoemd de beperkte deskundigheid van vele 
toezichthouders. Juist bij gezamenlijke handhavingsprojecten, die in de afgelopen 
jaren werden doorgevoerd, blijkt dat de aanwezigheid van specialistische kennis 
de effectiviteit van de handhaving zeer ten goede komt. Het werken met 
`multifunctionele' handhavingsteams waaraan door de provincie, de inspectie, de 
politie en eventueel het Ministerie van VROM wordt deelgenomen, lijkt een 
succesvolle en zinvolle aanpak die versterkt dient te worden. Daarbij bleek dat 
juist de deskundigheid van accountants niet kan worden gemist. Deze deskundigheid 
is in het huidige toezichthoudend en handhavend apparaat te weinig aanwezig. 

De vraag is of niet meer structureel voor een dergelijke aanpak moet worden 
gekozen en een gezamenlijke gespecialiseerde dienst moet worden opgericht. Deze 
vorm van handhaving zou dan wel naast en niet in de plaats van de gebruikelijke, 
door de desbetreffende organen verrichte toezichts- en sanctioneringsactiviteiten 
dienen te komen. Tegen de oprichting van een dergelijke bijzonder goed uitgeruste 
handhavingseenheid pleit het feit dat er thans toch al sprake is van een groot aantal 
organen dat bij de handhaving betrokken is. Dit heeft een aanzienlijke communicatie-
en coordinatielast tot gevolg. Een nieuw orgaan zou deze last versterken. Het verdient 
wellicht de voorkeur zowel de deskundigheid van de bestaande organen die met 
het toezicht zijn belast te versterken, met name op het gebied van de milieu-
accountancy, als de samenwerking te versterken tussen de verschillende bevoegde 
instanties, met name de samenwerking in `handhavingsprojecten'. 

3.5 BEHOEFTE AAN NIEUWE INSTRUMENTEN?• 

Inleiding 
Er zijn aanwijzingen dat er juist wat de handhaving van de regels met betrekking 
tot (de overbrenging van) afvalstoffen betreft aanleiding bestaat om over de invoering 
van nieuwe instrumenten na te denken. Een aanwijzing daarvoor is het feit dat 
de bepaalde delen van het afvalstoffenrecht nauwelijks bestuursrechtelijk, maar bijna 
uitsluitend strafrechtelijk gehandhaafd worden. Dit heeft ook te maken met het 
feit dat het bestuursrecht niet het passende handhavingsinstrumentarium blijkt te 
bieden dat aansluit bij het dynamische karakter van het afvalstoffenvervoer. 

De bestuursrechtekke boete in bet afvalstoffenrecbt 
Regelmatig doen zich situaties voor waarin bestuursdwang en dwangsom niet kunnen 
worden toegepast en derhalve helemaal niet handhavend wordt opgetreden. Juist 
met betrekking tot de handhaving van de onderzochte regelgeving doet zich dit 
probleem in sterke mate voor. Afgezien van het feit dat bij de dwangsom in de 
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regel 'de eerste overtreding vrij is', is het verbinden van een sanctie aan het herhalen 
van de overtreding, zoals dit bij de dwangsom gebeurt, ten aanzien van bijvoorbeeld 
het handelen in strijd met overbrengingsbeperkingen uit de provinciale 
milieuverordeningen weinig effectief. De mogelijkheden van een gerichte 
(herhalings)controle naar aanleiding van de eerste overtreding zijn immers veel geringer 
omdat het om niet-stationaire activiteiten gaat. 

Wij menen dan ook dat de invoering van de bestuurlijke boete ook met 
betrekking tot een aantal delicten op het terrein van de afvalstoffenregelgeving, 
in het bijzonder met betrekking tot de overbrenging van afvalstoffen overwogen 
zou moeten worden. 26  

Sommige respondenten in het onderzoek vonden de introductie van de 
bestuursrechtelijke boete niet zo nodig omdat zij de handhaving van de `vrije-
velddelicten' door de politie 'prima' vonden en niet zo'n behoefte hadden om ook 
bestuursrechtelijk te kunnen optreden. Het is echter de vraag of handhaving van 
bepaalde afvalstoffenregels door uitsluitend de politie als voldoende en wenselijk 
moet worden geschouwd. Het bestuur ontloopt hier zijn verantwoordelijkheden. 
Handhaving door de politie zou een ondersteunende en aanvullende, maar niet 
een vervangende rol moeten spelen." Daarop zijn de politie-eenheden vaak ook 
niet toegerust. Het bestuur mag in zoverre niet afhankelijk worden (of zijn) van 
andere tot handhaving bevoegde organen, maar dient desgewenst zelf te kunnen 
optreden. Hierbij lijkt dat de bestuurlijke boete een noodzakelijke, zinvolle aanvulling 
van het bestaande instrumentarium kan zijn. Vooral met het oog op de talrijke 
(overtredingen van) administratieve verplichtingen lijkt het bestaande bestuursrechtelij-
ke instrumentarium ontoereikend en zou een bestuurlijke boete deze lacune kunnen 
opvullen. 

De toebedeling van bevoegdheden op grond van de WED aan ambtenaren 
Zoals gezegd vindt handhaving van met name de overbrengingsregels voor afvalstoffen 
bijna uitsluitend plaats door de politie en lijkt een reden daarvoor te zijn het feit 
dat het bestuur over een ontoereikend arsenaal aan sancties beschikt. Een mogelijke 
oplossing hiervoor zou ook gelegen kunnen zijn in de uitbreiding van de 
bevoegdheden van bestuursorganen met andere controle- en sanctioneringsmogelijkhe-
den, die thans op grond van de WED door de politie, andere opsporingsambtenaren, 
respectievelijk het Openbaar Ministerie kunnen worden ingezet. Daarbij moet vooral 
worden gedacht aan de opsporingsbevoegdheden ingevolge art. 18 e.v. WED en 
de voorlopige maatregelen ingevolge art. 28 e.v. WED. 

De opsporingsbevoegdheden op grond van art. 18 e.v. WED lij ken van groot 
belang te zijn, wil men buiten de inrichting effectief kunnen handhaven. Om dit 
te bereiken bestaan er twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen met de handhaving 
belaste ambtenaren van de provincie als bijzondere opsporingsambtenaren worden 

26 	Zie ook Jurgens en Michiels, Bestuurlijke boeten in het milieurecht, Publicatiereeks Ministerie 
van VROM 1997 nr. 5, p. 13, 80 en 82. 

27 	Zie Blotnberg/Michiels, liandhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p III. 
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aangewezen. De tweede mogelijkheid zou zijn de bevoegdheden uit art. 18 e.v. 
WED ook toe te kennen aan ambtenaren van bestuursorganen die niet zijn 
aangewezen als opsporingsambtenaar. Deze tweede weg verdient in beginsel de 
voorkeur. Bij de beslissing een medewerker van de provinciale handhavingsdienst 
aan te wijzen als bijzonder opsporingsambtenaar kunnen immers ook andere 
overwegingen een rol spelen dan de vraag of het wenselijk is dat de desbetreffende 
ambtenaar (o.a.) bepaalde voorwerpen in beslag moet kunnen nemen. Voor deze 
weg is echter een wetswijziging nodig. Op de kortere termijn kan dan ook een 
oplossing zijn (een deel van) de provinciale ambtenaren die belast zijn met de 
handhaving, als opsporingsambtenaar aan te wijzen. Daarbij moet wet in aanmerking 
worden genomen dat het gelijktijdig (kunnen) optreden als toezichts- en 
opsporingsambtenaar niet onproblematisch is ('twee-petten-problematiek'). In de 
praktijk bleken wat dat betreft grote verschillen te bestaan. Terwijl in sommige 
provincies alle handhavers bijzondere opsporingsbevoegdheden hadden, was dat 
in andere provincies in het geheel niet, of slechts gedeeltelijk het geval. 

De mogelijke toekenning aan het bestuur van de bevoegdheid om voorlopige 
maatregelen op te le Ken vergt een andere beoordeling. Het verschil met de dwangsom-
en bestuursdwangbevoegdheid is echter, dat het handelen in strijd met het gebod 
als voorlopige maatregel op grond van art. 28 WED direct een strafbaar feit oplevert. 
Dit blijkt een grote (preventieve) werking te hebben en dus een effectiever 
handhavingsmiddel te zijn dan het bestuursrechtelijke gebod of verbod. 28  De 
koppeling met het strafrecht heeft echter ook andere kanten. Zo kan een voorlopige 
maatregel door de Officier van Justitie alleen worden opgelegd als het vermoeden 
bestaat dat een economisch delict gepleegd is, in dit kader tegen de verdachte `ernstige 
bezwaren' zijn gerezen en een onmiddellijk ingrijpen vereist is. Het is de vraag 
of strafrechtelijk niet bijzonder geschoolde ambtenaren van de provinciale diensten 
het meest geschikt zijn om te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. 
Bovendien lijkt het toch zinvol of zelfs noodzakelijk de OvJ in dit verband om 
medewerking te vragen. In de praktijk is ook niet gebleken dat OvJ deze medewerking 
weigert of `moeilijk doet' als hij daarom wordt gevraagd. 29  Het is daarom zeer 
de vraag of er een noodzaak bestaat om ook aan het bestuur de bevoegdheid toe 
te kennen om voorlopige maatregelen op te leggen. Te beden ken valt voorts dat 
ingevolge art. 32 WED een schadevergoedingsplicht bestaat, indien bij de 
strafrechtelijke afdoening van de zaak later blijkt dat de voorlopige maatregel, gezien 
de uitkomst van de zaak, niet nodig was of als onevenredig hard moet worden 
aangemerkt. Ook deze bepaling wont aan hoezeer het instrument van voorlopige 
maatregel is ingebed in het hele proces van strafrechtelijke vervolging. Ten slotte 
zij er ook nog op gewezen dat bij het Openbaar Ministerie slechts weinig gebruik 
wordt gemaakt van de bevoegdheden op grond van de art. 28 e.v. WED. Als reden 
wordt hiervoor vooral aangevoerd dat de zorgvuldige toepassing van deze maatregelen 

28 	Zie Blomberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p. 267. 
29 	Aldus Blomberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p. 232 e.v. 
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veel werk en tijd kost." Al met al lijkt het vooralsnog geen goed idee om de 
bevoegdheden tot het opleggen van voorlopige maatregelen conform art. 28 e.v. 
WED ook toe te kennen aan het bestuur. 

Preventieve rechterkke wets 
Als grootste belemmeringen voor het (veelvuldiger) opleggen en ook uitvoeren 
van de bestaande bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden (bestuursdwang en 
dwangsom) werden door de bij het onderzoek betrokkenen met regelmaat genoemd 
de (te) lange rechtsbeschermingsprocedures en het kostenrisico. Beide bezwaren 
kunnen mogelijkerwijs geheel of gedeeltelijk worden ondervangen indien men het 
bestuur de mogelijkheid geeft om voorafgaande aan het opleggen van dwangsom 
en bestuursdwang de rechter om een (voorlopig?) rechtmatigheidsoordeel te vragen.'' 
Afgezien van principiele bedenkingen tegen een dergelijke taak voor de rechter 
is er de meer praktische vraag of een voorafgaande rechterlijke wets wel nodig is 
om de geconstateerde of vermeende belemmeringen voor het toepassen van de 
bestuursrechtelijke sancties op te heffen. Een vrij eenvoudig, maar effectief middel 
om te voorkomen dat het risico van een schadevergoedingsverplichting de opleKing 
van een bestuursrechtelijke sanctie (te zeer) belemmert is het afsluiten van een 
verzekering. De geinterviewde provincies bleken ook al over een dergelijke verzekering 
te beschikken. Bovendien kan ook een fonds worden ingericht voor niet-verhaalbare 
kosten. 

Wat het probleem van de te lange rechtsbeschermingsprocedures betreft lijkt 
de gesuggereerde oplossing van een preventieve rechterlijke wets vooralsnog te 
veel haken en ogen te hebben. Indien bedoeld zou zijn dat de voorafg-aande rechterlijke 
toets volledig in de plaats komt van rechtsbescherming achteraf lijkt dit weinig 
reeel. Afgezien van de vraag of met een dergelijke voorafgaande toets zou zijn voldaan 
aan de eisen van art. 6, eerste lid EVRM met betrekking tot de rechtsbescherming 
tegen bestuurlijke maatregelen die van invloed zijn op burgerlijke rechten en 
verplichtingen, zou een betrokkene toch altijd nog een rechterlijke beoordeling 
(moeten) kunnen vragen over de vraag of de omstandigheden tussen de voorafgaande 
rechterlijke wets en het daadwerkelijk opleggen en uitvoeren van de sanctie niet 
zijn veranderd. Het is zeer de vraag of een voorafgaande rechterlijke wets dan nog 
veel tijdwinst oplevert. Bovendien moet, indien de voorafgaande rechterlijke toets 
de nu mogelijke toets achteraf volledig moet vervangen, deze toets met een zodanig 
aantal waarborgen zijn omkleed dat de vraag rijst of dit niet juist tot een verlenging 
leidt van de tijd die nodig is voordat een bestuursrechtelijke sanctie in werking 
treedt. Door de geInterviewden werd er nadrukkelijk op gewezen dat een voorafgaande 
rechterlijke toets, afgezien van andere bedenkingen, uitsluitend dan zou mogen 
worden overwogen, indien verzekerd is, dat de rechterlijke beoordeling snel kan 
worden verkregen. Wat de tijdsfactor betreft lijken ons dan ook andere oplossingen 

30 	Aldus Blomberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, p. 267. 
31 	Commissie Heroverweginglnstrumentarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, 

p. 91 e.v. 
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meer aangewezen, zoals het afschaffen van de vertraagde inwerkingtreding van 
bestuursrechtelijke sancties, zoals voorzien in de aanpassingswetgeving derde tranche 
Awb." 

In de praktijk vindt een voorafgaande rechterlijke toets op grond van de eisen 
van de verzekeringsmaatschappijen toch at plaats vindt, maar dan binnen de bestaande 
procesrechtelijke kaders. In zoverre zou de introductie van een volledig nieuwe 
rechtsfiguur die niet past in het bestaande bestuursprocesrecht, overbodig zijn. Wij 
zijn derhalve vooralsnog geen voorstanders van de introductie van het ingrijpende 
voorstel tot invoering van een voorafgaande rechterlijke toets, aangezien de mogelijke 
bezwaren tegen dit voorstel groter lijken te zijn dan de daarmee te behalen winst. 

Het gebruik van bet privaatrecht voor bandhavingsdoeleinden 
Er lijkt weinig noodzaak tot een dergelijke uitbreiding te bestaan aangezien geen 
van de geinterviewden hier behoefte aan had. Het is zeer de vraag of de gang naar 
de burgerlijke rechter tijdwinst oplevert. Een nadeel van een situatie waarin het 
bestuur veelvuldiger van het privaatrecht gebruik zou kunnen maken is dat twee 
verschillende rechterlijke instanties over hetzelfde soort overtredingen van dezelfde 
normen dienen te oordelen. 

Een voordeel lijkt wel te zijn dat het gebruik van de privaatrechtelijke weg 
tot meer publiciteit leidt dan het gebruik van de bestuursrechtelijke weg. Dit lijkt 
de preventieve werking van de handhaving te kunnen versterken, aangezien bedrijven, 
zoals gezegd, vaak de negatieve publiciteit meer vrezen dan de eigenlijke sanctie. 
Dit lijkt echter onvoldoende reden om te pleiten voor een uitbreiding van de 
mogelijkheden van privaatrechtelijke handhaving door de overheid. 

Artikel 18.17 Wm 
In dit verband dient nog te worden gewezen op een bestaand privaatrechtelijk 
instrument dat in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt en ook nauwelijks bekend 
blijkt te zijn. Dat is opmerkelijk nu een van de motieven tot het opnemen van 
deze bepaling de (te?) uitgebreide rechtsbescherming in het kader van bestuursrechtelij-
ke sanctionering was. Juist over de uitgebreide en te langdurige procedures van 
de bestuursrechtelijke sanctioneringsinstrumenten wordt door de best uursorganen 
veelvuldig geklaagd. Ook het kostenrisico, dat als een van de knelpunten van met 
name bestuursdwang wordt genoemd kan door art. 18.17 Wm worden verminderd. 
Mede naar aanleiding van de discussie in de workshop pleiten wij er niet voor art. 
18.17 Wm te schrappen omdat deze bepaling nutteloos zou zijn gebleken. Veeleer 
zou de mogelijkheid die deze bevoegdheid biedt onder de aandacht van gemeenten 
en provincies moeten worden gebracht. Daarbij kunnen (de ze)dzame, maar toch 
aanwezige) praktische voorbeelden van de inzet van dit instrument een waardevolle 
hulp zijn. 

32 	Zie hierover bijvoorbeeld Blomberg/Michiels, Handhaven met effect, 's Gravenhage 1997, 
p. 348 en J.H. Verweij, De bestuurlijke dwangsom, Zwolle 1997, p. 75 e.v. die zich echter 
tegen een dergelijke oplossing uitspreekt. 
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Uitsluiten van de handel 
Een ander hier te bespreken idee voor de uitbreiding van het handhavingsinstrumenta-
rium is het creeren van een mogelijkheid om ondernemingen als reactie op 
overtredingen van de regels met betrekking tot (de overbrenging van) afvalstof fen 
voor een bepaalde tijd van de afvalstoffenhandel uit te sluiten. Een dergelijk 
instrument is door de rechtstreekse gelding van de EVOA in de Nederlandse 
rechtsorde geintroduceerd. Een dergelijke maatregel past goed bij de structuur van 
de afvalverwijdering omdat het aansluit bij de economische motieven die meestal 
tot de overschrijding van de regelgeving hebben geleid. Het betalen van een dwangsom 
of zelfs een boete kan, gezien de ruime winstmarges en de deels zeer geringe pakkans 
bij crimineel handelen in deze sector, gemakkelijk worden ingecalculeerd en heeft 
daarom waarschijnlijk te weinig preventief effect. Het, voor een bepaalde tijd, of 
in sommige gevallen misschien ook voor altijd, uitsluiten van de handel ontneemt 
daartegen alle legale en voor een groot deel ook illegale mogelijkheden om geld 
te verdienen met de overbrenging van afvalstoffen. Daarvan kan een sterke preventieve 
werking uitgaan. De invoering van een dergelijk voor het Nederlandse (milieu)recht 
nieuw instrument laat zich juist op het gebied van de afvalstoffenregelgeving 
rechtvaardigen omdat op di t terrein de zelfreguleringsmechanismen van de markt 
voor een groot deel niet werken. 3' Wel dient erop te worden gewezen dat ook 
deze sanctie haar eigen uitvoeringsproblemen kent, c.q. zou kennen. Wat de juridische 
vormgeving betreft, zal niet zonder meer kunnen worden aangesloten bij de 
desbetreffende bepalingen uit de EVOA. Daar is deze sanctie immers gekoppeld 
aan een soort vergunningvereiste (het melden met de mogelijkheid voor de Minister 
van VROM om bezwaar te maken) zal met betrekking tot de binnenlandse handel 
in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet meer bestaan. Toch vinden de 
onderzoekers het waard om de mogelijkheden voor de introductie van een dergelijke 
sanctie te overwegen. Voor een beslissing hieromtrent zouden echter de ervaringen 
met het toepassen van deze sanctiemogelijkheid op grond van de EVOA moeten 
worden afgewacht. 

Minder handhavingslasten door een ander afvalstoffenrecht? 
De negatieve prijs van afval heeft tot gevolg dat de zelfsturingsmechanismen van 
de markt niet werken of zelfs tegenovergesteld werken. Markteconomisch en 
bedrijfseconomisch gezien is de wil van alle marktdeelnemers erop gericht het goed 
zo goedkoop mogelijk kwijt te raken. Het structurele gevaar voor het milieu dat 
het gevolg is van deze omgekeerde werking van de marktmechanismen worth door 
het (ordenings)recht bejegend met command- en control-instrumenten. Daarmee 
wordt een zware, ons inziens te zware wissel getrokken op de handhaving van 
deze ordeningswetgeving. Minstens zo belangrijk als een uitbouw van het 
sanctioneringsarsenaal is dan ook het wegnemen van de economische incentives 
voor normschending en milieuvervuiling. Er zijn ook al enkele voorbeelden, waarbij 
zulks thans gebeurt. Te denken valt bijvoorbeeld aan statiegeldregelingen en aan 

33 	Zie ook hierna. 
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verwijderingsbijdragen. De ervaringen hiermee lijken tot nu toe positief te zijn. 
Ook de ervaringen die op andere terreinen met soortgelijke instrumenten zijn gemaakt 
(bijy. EVOA, regelingen met betrekking tot EU-exportsubsidies) kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen. 

Een minder vergaande stap in deze richting zou het zijn aan het bestuur de 
mogelijkheid te geven om het storten van een waarborgsom te eisen. Een dergelijke 
financiele verplichting zou bijvoorbeeld kunnen rusten op diegene die afvalstoffen 
afgeeft. Diegene die de afvalstoffen afgeeft blijft daarmee verantwoordelijk totdat 
de stoffen uiteindelijk zijn verwijderd. Wel lijkt een dergelijk instrument slechts 
selectief te moeten worden ingezet, namelijk ten aanzien van bijzonder risicovolle 
transacties (een beperkt aantal afvalstromen waaraan bijzondere milieuhygienische 
gevaren kleven en marktdeelnemers die in het verleden overtredingen hebben 
gepleegd). Een ongewenst effect lijkt ook te zijn dat een dergelijke verplichting 
tot het storten van een waarborgsom door diegene die bepaalde soorten afval afgeeft 
weliswaar incentives inhoudt voor de fase na de afgifte, maar de verleiding om voor 
de afgifte door onrechtmatig handelen de hoeveelheid afvalstoffen waarvoor de 
waarborgsom moet worden betaald, te verminderen alleen maar laat toenemen. 
Al met al lijkt de introductie van een, selectief toe te passen, mogelijkheid tot het 
eisen van een waarborgsom zeker het overwegen waard. 

4 	Conclusies 

a. De grondslagen van het afvalstoffenrecht zijn van groot belang bij de handhaving 
van dat rechtsgebied. Het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid van de producent 
is niet alleen relevant in verband met de vaststelling waartoe die producent verplicht 
is, maar ook omdat daarmee duidelijkheid wordt verschaft terzake van de nutsfunctie 
die de overheid heeft bij de afvalverwijdering. Die grondslagen werken door bij 
de uitvoering, met inbegrip van de handhaving, van de afvalstoffenwetgeving en 
het daarbij gevoerde beleid. 
b. De juridische uitwerking van deze grondslagen heeft in de wetgeving maar zeer 
ten dele plaatsgevonden. Het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid heeft via 
artikel 10.3 een uitwerking gekregen; de handhaving van die bepaling in de praktijk 
heeft, voor zover bekend, amper plaatsgevonden. 
De nutsfunctie van de overheid heeft een zeer beperkte uitwerking (slechts ten 
aanzien van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen) gekregen in de wetgeving 
via de artikelen 10.11 en 10.12 van de Wet milieubeheer. 
c. In het kader van dit onderzoek is gebleken dat terzake van de handhaving van 
de regelgeving terzake van het inzamelen en het verwerken van afvalstoffen dat 
door overheidsdiensten wordt verricht, minder stringent wordt opgetreden dan 
bij private ondernemingen. Dit wordt wellicht mede veroorzaakt door de 
onduidelijkheden met betrekking tot de evengenoemde grondslagen van het 
afvalstoffenrecht. 
d. Een groot, misschien wel het grootste, kwalitatief probleem in het kader van 

295 



de handhaving van de afvalstoffenregelgeving vormt de gebrekkige definitie van 
het begrip afvalstoffen. Het gevolg daarvan is dat in de praktijk het bestuur bij 
de bestuurlijke handhaving vaak de veilige kant kiest en het zich in geval van twijfel 
beperkt tot een zogenaamde vooraanschrijving. Blijft dit zonder succes dan worth, 
als er discussie is over de vraag of de betreffende stof al dan niet aangemerkt moet 
worden als een afvalstof, veelal niet overgegaan tot verdere handhavingsstappen. 
Len begin van een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in een snelle 
totstandkoming van de uitsluitings-amvb op basis van artikel 1.1, elfde lid, Wet 
milieubeheer in samenhang met de insluitings-amvb op grond van artikel 1.1, tiende 
lid, Wet milieubeheer. 
Voorts leveren de omschrijvingen van de gedragingen 'het scheiden en het gescheiden 
houden van afvalstoffen' en 'het zich ontdoen door afgifte aan een ander' bij de 
handhaving problemen op. De Wet milieubeheer geeft in artikel 1.1, eerste lid, 
een definitie van de norm cdoelmatige verwijdering van afvaistoffen' bestaande uit 
zes elementen. Handhaving van deze norm vindt slechts op enkele elementen plaats, 
het merendeel van deze elementen worth niet gehandhaafd. Het gebruik van vage 
en open geformuleerde begrippen en normen in het afvalstoffenrecht levert bij de 
handhaving aanzienlijke problemen op. 
e. Het gebruik van de buitenwettelijke figuur van de niet-van-toepassingverklaring 
Levert bij de handhaving van het afvalstoffenrecht onduidelijke situaties op. Inmiddels 
wordt in de rechtspraak een dergelijke schriftelijke verklaring niet langer als een 
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gezien. 
f. In het kader van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving is de vraag gerezen 
of de verschillende soorten lijsten van afvalstoffen nog wel actueel zijn. De gedachte 
om het onderscheid tussen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen sterk te 
relativeren worth in het kader van de handhaving positief beoordeeld. Wel wordt 
aandacht gevraagd voor de feitelijke samenhang tussen de handhaving van vanuit 
de milieu-optiek gestelde regels en de handhaving van vanuit de vervoers-optiek 
gestelde regels. 
g. Het grote aantal te handhaven wettelijke voorschriften en het verspreid zijn daarvan 
over diverse actoren, vormt een probleem bij de handhaving en maakt een adequate 
handhaving van de huidige afvalstoffenwetgeving nauwelijks mogelijk. 
h. Met betrekking tot de controle van de hele afvalketen en de controle van het 
transport is sprake van een controle- en daarmee een handhavingstekort. 
i. Gezien het in zoverre bestaande controletekort is het zeer de vraag of het 
meldingenstelsel zijn toebedachte functie nog adequaat kan vervullen. 
j. Met betrekking tot de meldingsverplichtingen bestaat tevens een sanctioneringste-
kort. 
k. Len sanctioneringstekort werd ook geconstateerd met betrekking tot activiteiten 
op het gebied van de afvalstoffenverwerking die door de overheid zelf worden verricht. 
1. De betere argumenten pleiten voor een organisatorische scheiding van de 
verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en handhaving. De nadelen van 
deze scheiding kunnen door nauw overleg in vergaande mate worden ondervangen. 
Len uithuizen van de handhaving en het overdragen van deze taak aan een ander 
bestuursorgaan is met betrekking tot de door ons onderzochte provincies en grotere 
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gemeenten niet wenselijk. 
m. De aa.  nwezigheid van een handhaver bij het eerste gesprek over een nieuwe 
vergunning, respectievelijk een wijzigingsvergunning ('overdrachtsgesprek) is meestal 
zeer zinvol. Daarna zouden de handhavers echter, uiteraard goed geInformeerd 
door de vergunningverlenende instantie, autonoom moeten fungeren en onathankelijk 
van de vergunningverleners hun controle-frequentie zelf moeten bepalen. 
n. Een scheiding tussen vergunningverlening en (preventief) toezicht enerzijds en 
(repressieve) sanctionering anderzijds zou goed aansluiten bij de in de praktijk vaak 
vloeiende overgang tussen de vergunningverlenende en de toezichthoudende taak, 
maar heeft ook nadelen. 
o. Er is een gebrek binnen de handhavingsdiensten aan de deskundigheid van 
accountants. 
p. Het bestuur mag voor de handhaving niet afhankelijk zijn van andere tot 
handhaving bevoegde organen, maar dient desgewenst zelf te kunnen optreden. 
Vooral met het oog op de talrijke administratieve verplichtingen in het 
afvalstoffenrecht lijkt het bestaande bestuursrechtelijke instrumentarium in zoverre 
ontoereikend en zou een bestuursrechtelijke boete deze lacune in belangrijke mate 
kunnen opvullen. 
q. Het lijkt geen goed idee om de bevoegdheden tot het opleggen van voorlopige 
maatregelen conform art. 28 e.v. WED ook toe te kennen aan het bestuur. 
r. Aan de invoering van een preventieve rechterlijke toets van handhavingsbeschikkin-
gen kleven vele mogelijke nadelen. Vooral lijkt het gevaar van een verlenging van 
de (totale) duur van de rechtsbeschermingsprocedures onvoldoende te kunnen worden 
vermeden. In de praktijk bestaat ook weinig behoefte aan de invoering van een 
dergelijke rechtsfiguur. 
s. Het voordeel van een grotere publiciteit van handhavingsacties is onvoldoende 
reden om te pleiten voor een uitbreiding van de bevoegdheden van het bestuur 
om bij de handhaving gebruik te maken van privaatrechtelijke middelen. 
t. Het structurele gevaar voor het milieu dat het gevolg is van de omgekeerd werkende 
marktmechanismen wordt door het (ordenings)recht bejegend met command- en 
control-instrumenten, met name door verboden, vergunningenstelsel en 
meldingsplichten. Daarmee wordt een te zware wissel getrokken op de handhaving 
van deze ordeningswetgeving. 

5 	Aanbevelingen 

a. Het verdient aanbeveling om de consequenties van de grondslagen van het 
afvalstoffenrecht voor de handhaving daarvan meer systematisch uit te werken. 
b. De inhoud en de juridische uitwerking van met name de nutsfunctie van de 
overheid bij de afvalverwijdering dient vastgesteld te worden. Voorts dient 
duidelijkheid te worden verschaft ten aanzien van de consequenties die dat heeft 
voor de handhaving van het afvalstoffenrecht. 
c. Bij de discussie over de privatisering van de afvalverwijdering moeten de gevolgen 

297 



voor de handhaving van tevoren worden geexpliciteerd. 
d. Het verdient aanbeveling om zo spoedig mogelijk te komen met een algemene 
maatregel van bestuur op grond van artikel 1.1, tiende en elide lid, van de Wet 
milieubeheer en daarbij aan te sluiten bij de su Kesties die in de literatuur zijn gedaan. 
e. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot het scheiden van afvalstoffen zouden, 
vanwege de handhaafbaarheid, in de regel slechts betrekking moeten hebben op 
afvalstoffen die de inrichting verlaten. De wettelijke norm van 'de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen' zal beperkt moeten worden tot die elementen die 
in de praktijk gehandhaafd kunnen en moeten worden; aanpassing van de wettelijke 
omschrijving is wenselijk. 
f. De niet van toepassingverklaring wordt niet langer als een besluit in de zin van 
de Awb aangemerkt. In sommige gevallen kan een dergelijke verklaring wel de 
nodige duidelijkheid verschaffen. Het is derhalve wenselijk voor die gevallen in 
het verlengde van artikel 1.1, twaalfde lid, Wet milieubeheer, ook voor concrete 
gevallen een dergelijke bevoegdheid te creeren. 
g. De lijsten van afvalstoffen moeten op hun actualiteitswaarde worden getoetst; 
de deels daarmee samenhangende voorgenomen opheffing van het onderscheid 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen vindt ondersteuning. 
h. Het verdient aanbeveling om — vanwege het grote aantal verplichtingen die 
verspreid zijn over een groot aantal adressaten — kritisch te kijken naar de zin en 
de betekenis van al die verplichtingen. Adequate handhaving van alle verplichtingen 
is niet goed mogelijk. 
I. Er dient onderzocht te worden of een verdergaande integratie van de (handhaving 
van de) milieu- en vervoersregelgeving terzake van de overbrenging van afvalstoffen 
te realiseren valt. 
j. Onderzocht moet worden of het meldingenstelsel niet kan worden vervangen 
door de verplichting van zowel de afvalproducenten, de inzamelaars, vervoerders 
en verwerkers, om hun afvaladministratie regelmatig aan het bestuur ter beschikking 
te stellen. 
k. Bij verschillende overheidslichamen bestaat thans de neiging om de bestaande 
scheiding tussen organisatorische eenheden voor vergunningverlening en handhaving 
weer ongedaan te maken. Het desbetreffende beleid zou nog een keer heroverwogen 
moeten worden. 
I. Aan te bevelen is de verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en 
handhaving ook op bestuurlijk niveau te scheiden. Bij omvangrijke en gecompliceerde 
inrichtingen lijkt het zoveel mogelijk gelijk oplopen van de bevoegdheden tot 
vergunningverlening en toezicht aan te bevelen. Gant het daarentegen om eenvoudige 
vergunningen of weinig gecompliceerde niet-inrichtinggebonden activiteiten, zoals 
het transport van afvalstoffen, verdient scheiding tussen vergunningverlening enerzijds 
en de handhaving (toezicht en sanctionering) anderzijds de voorkeur. 
m. Een organisatorische scheiding tussen het opleggen van sancties en het effectueren 
daarvan is af te raden. Het (projectmatig) werken met `multifunctionele' 
handhavingsteams dient versterkt te worden. Oprichting van een nieuwe, 
gespecialiseerde dienst hiervoor lijkt niet wenselijk. De voorkeur verdient om de 
deskundigheid van de bestaande toezichtsorganen te versterken, met name op het 
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gebied van de milieu-accountancy, en tevens de samenwerking tussen de verschillende 
bevoegde instanties te vergroten. 
n. De invoering van de bestuursrechtelijke boete met betrekking tot een aantal 
delicten op het terrein van de afvalstoffenregelgeving, in het bijzonder met betrekking 
tot de overbrenging van afvalstoffen, verdient aanbeveling. 
o. Het verdient aanbeveling de bevoegdheden uit art. 18 e.v. WED ook toe te kennen 
aan ambtenaren van bestuursorganen die niet zijn aangewezen als opsporingsambte-
naar. Op de kortere termijn zouden ook meer provinciale ambtenaren, die belast 
zijn met de handhaving, als opsporingsambtenaar aangewezen kunnen worden. 
p. Een nieuwe vorm van sanctie is de mogelijkheid om ondernemingen als reactie 
op overtredingen van de regels met betrekking tot (de overbrenging van) afvalstoffen 
voor een bepaalde tijd van de afvalstoffenhandel uit te sluiten, zoals thans op grond 
van de EVOA voor de grensoverschrijdende handel mogelijk is. De onderzoekers 
vinden het de moeite waard om de introductie van een dergelijke sanctie ook voor 
de binnenlandse handel te overwegen. Voor een beslissing hieromtrent zouden echter 
eerst de eerste ervaringen met het toepassen van deze sanctiemogelijkheid op grond 
van de EVOA moeten worden afgewacht. 
q. Het is dringend aan te raden over een verdere krachtige uitbouw van marktconform 
afvalstoffenrecht na te denken. Daarbij moeten de ervaringen die op andere terreinen 
(EVOA, EU-exportsubsidies enz.) met dit soort instrumenten zijn opgedaan een 
belangrijke rol spelen. 
r. De introductie van een, selectief toe te passen, mogelijkheid tot het eisen van 
een waarborgsom is zeker het overwegen waard. Een dergelijk instrument past 
goed bij de bijzondere economische kenmerken van de afvalstoffenhandel en bij 
het niet inrichtinggebonden karakter van de te handhaven regelgeving. Aan dit 
instrument kleven echter nog zoveel haken en ogen dat thans wordt volstaan om 
te pleiten voor nader onderzoek naar de voor- en nadelen en naar de voorwaarden 
van een waarborgsomregeling. 
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Samen sterk met maatwerk 

Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving 
van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht 

A.B. Blomberg 
m.m.v. F.C.M.A. Michiels 

1 	Inleiding 

1.1 OPDRACHT TOT HET VERRICHTEN VAN DIT ONDERZOEK 

De commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving heeft met het 
oog op haar taak aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit 
opdracht gegeven tot het verrichten van onderzoek naar de samenwerking tussen 
gemeenten bij de handhaving van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht. 
Het belang van dit onderzoek is in het bijzonder gelegen in de mogelijkheid een 
bevredigend antwoord op de vragen sub 2 van de instellingsbeschikking te formuleren. 

1.2 DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

De commissie heeft een aantal algemene onderzoeksvragen geformuleerd die voor 
de meeste deelonderzoeken van belang zijn. Deze algemene vragen luiden: 

a. Hoe is het wettelijk handhavingssysteem opgezet? Zijn er knelpunten in deze opzet? 
b. Doen zich feitelijk handhavingsproblemen voor, in de sfeer van het toezicht dan wel 

bij het opleggen van sancties? 
c. Zo ja, van welke aard (juridische, financiele, praktische, politieke) zijn deze problemen? 
d. In welke mate is er sprake van handhavingsbeleid? In hoeverre is van een spreiding sprake 

over instanties, welke soorten handhavingsbeleid komen voor (algemeen, voor specifieke 
terreinen als het onderhavige) en hoe is dit beleid vormgegeven? 

e. Hoe is de handhaving georganiseerd, dat wil zeggen is er met betrekking tot de materiele 
kant van de besluitvorming sprake van een functionele dan wet persoonlijke scheiding 
tussen vergunningverlening en handhaving en/of tussen toezicht en sancties? 

f. Zo ja, welke voor de handhaving gunstige of ongunstige effecten hebben deze scheidingen? 
g. Werken de diverse instanties vruchtbaar samen? Hoe stemmen zij hun beleid op dat 

van anderen af? 
h. Bestaat er behoefte aan de invoering van een preventieve rechterlijke toets als bijdrage 

aan een betere hantering van de instrumenten bestuursdwang en dwangsom? 
i. Bestaat er behoefte om handhaving door de overheid via privaatrechtelijke instrumenten 

plaats te laten vinden? Zo ja, welke instrumenten? 

Naast deze algemene vragen, waarvan die sub e, f en g de kern van dit onderzoek 
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raken, heeft de commissie vier specifieke vragen gesteld om meer zicht te krijgen 
op de mogelijkheden voor een doelmatige en doeltreffende samenwerking. Deze 
vragen luiden aldus: 

j. Welke samenwerkingsvormen doen zich voor op het gebied van het milieurecht? 
k. Welke samenwerkingsvormen doen zich voor op het gebied van het ruimtelijk 

bestuursrecht? 
1. Zijn er samenwerkingsverbanden die beide gebieden bestrijken? 
m. Hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende partners gewaardeerd in termen 

van handhavingseffect en bestuurslasten? 

Het doel van het onderzoek is het vinden van antwoorden op de hierboven genoemde 
vragen. Hiertoe is bestudeerd hoe een zestal voor het onderzoek geselecteerde 
samenwerkingsverbanden functioneert in de ogen van de be trokken instanties. Het 
onderzoek bouwt voort op het onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechts-
handhaving dat onlangs door de Vrije Universiteit is verricht voor het ministerie 
van VROM.' Daarin is geconstateerd dat er verschillende ambtelijke/bestuurlijke 
samenwerkingsvormen bestaan op het vlak van de handhaving van het milieurecht. 
De in dat onderzoek verkregen kennis en inzichten omtrent succes en falen in 
bedoelde samenwerkingsvormen worden in het onderhavige onderzoek verdiept. 
Tevens is het onderzoeksterrein uitgebreid tot het ruimtelijk bestuursrecht. 

1.3 LEES WIJZER 

Deze verkorte versie van het onderzoek is zoveel mogelijk opgebouwd overeenkomstig 
het hoofdrapport. In § 2 worth (zeer beknopt) uit de doeken gedaan welke elementen 
van het wettelijk handhavingssysteem aanleiding vormen tot samenwerking bij 
de handhaving. In § 3 wordt de opzet van het empirisch gedeelte van het onderzoek 
uiteengezet, waarna § 4 enige opmerkingen ten aanzien van het handhavingstekort 
op de onderzochte beleidsterreinen bent. In § 5 wordt aandacht besteed aan de 
diverse mogelijkheden voor scheiding van taken en in § 6 worden de verschillende 
verschijningsvormen van samenwerking, zoals die zich in de praktijk voordoen, 
geschetst. 

2 	Het wettelijk handhavingssysteem 

In deze verkorte versie van het onderzoeksrapport worth niet uitvoerig ingegaan 
op het wettelijk handhavingssysteem. Volstaan wordt met te vermelden dat zowel 
bij de handhaving van het milieurecht als van het ruimtelijke-ordeningsrecht een 
veelheid aan instanties is betrokken. Dit vloeit alleen at voort uit het feit dat op 
beide terreinen niet alleen bestuursrechtelijk, maar ook strafrechtelijk kan worden 

1 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997. 
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gehandhaafd. Waar velen met een bepaalde taak zijn belast, is samenwerking een 
noodzaak. Bovendien kan de effectiviteit van ieders optreden door samen te werken 
worden vergroot Chet geheel is meer dan de som der delen'). De aanleiding voor 
dit onderzoek is hiermee gegeven. 

3 	Opzet van het empirisch onderzoek 

Het gaat er in dit onderzoek om te bestuderen welke samenwerkingsvormen er 
op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht zijn, hoe de 
samenwerkingsverbanden in de praktijk functioneren en op welke wijze de daarbij 
aangesloten gemeenten hun handhavingsorganisatie hebben ingericht. Besloten is 
tot monitoring van een zestal samenwerkingsverbanden: twee waar wordt gewerkt 
met een milieudienst, twee die zich kenmerken door een personele voorziening 
bij een samenwerkingsverband en twee waar menskracht bij een centrumgemeente 
kan worden ingehuurd. 2  Het betreft de regio's Noord-Limburg, Rijnmond, 
Rivierenland, Waterland, Westelijk Noord-Brabant en Zuid-west Utrecht. Gesproken 
is met functionarissen die werkzaam zijn bij dan we! — in geval van een 
dienstverlenende centrumgemeente — ten behoeve van de samenwerkingsverbanden. 
Daarnaast zijn per onderzocht samenwerkingsverband ambtenaren van enkele 
gemeenten geinterviewd, alsmede per regio een bestuurder. 

4 	Handhavingstekort 

In dit deelonderzoek is geen uitputtend onderzoek gedaan naar de oorzaken van 
bet handhavingstekort op het onderzoeksterrein. Wel is tijdens de gesprekken met 
de respondenten aandacht besteed aan de effectiviteit van de handhaving, de wijze 
waarop men die effectiviteit reeds had vergroot en de punten waarop nog verbetering 
nodig en/of mogelijk was. Hierdoor is toch wel het een en ander op te merken 
ten aanzien van het handhavingstekort op de onderzochte beleidsterreinen: het 
milieurecht en — in iets mindere mate — het ruimtelijk bestuursrecht. 

Op het terrein van de ruimtelijke ordening is onmiskenbaar sprake van een 
handhavingstekort, in het bijzonder ten aanzien van de handhaving van 
bestemmingsplannen. Oorzaken voor het handhavingstekort op het gebied van 
het ruimtelijk bestuursrecht moeten volgens de respondenten onder meer en vooral 
worden gezocht in gebrek aan bestuurlijk draagvlak, gebrek aan formatie ten behoeve 
van de handhaving — veel gemeenten kennen helemaal geen handhavers voor het 
milieugerelateerde ruimtelijke-ordeningsrecht, maar alleen voor bouw- en 

2 	Voor de selectie is gebruikgemaakt van het LCCM-rapport Vierde inventarisatie voortgang 
implementatie landelijke handhavingsstructuur (Den Haag december 1996, LCCM 1996/7). 
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woningtoezicht — en gebrek aan geld.' Deze laatste twee oorzaken hangen overigens 
sterk met elkaar samen. De gebrekkige handhaving van bestemmingsplannen heeft 
negatieve invloed op de effectiviteit van de handhaving van het milieurecht en moet 
derhalve ook om die reden worden tegengegaan. In de ogen van de gemeenten vindt 
controle van de zijde van de IRO op de uitvoering en handhaving door gemeenten 
van het ruimtelijke-ordeningsrecht niet of nauwelijks plaats, hetgeen gezien het 
handhavingstekort valt te betreuren. 

Op milieuterrein daarentegen zijn de laatste paar jaar enorme verbeteringen 
geboekt. Het voortraject bij de handhaving — de fase tussen het constateren van 
een overtreding en het opleggen van een sanctie — Levert bij de meeste gemeenten 
geen problemen meer op. Ten aanzien van de laatste fase van het traject, de 
sanctionering, vertoont de handhavingspraktijk een diffuus beeld. Fen deel van 
de gemeenten is bereid om zo nodig sancties toe te passen, in een ander deel van 
de gemeenten blijkt die laatste stap een moeilijke en wordt de handhaving in 
voorkomende gevallen met een beroep op de bestuurlijke belangenafweging opgeschort 
dan we! afgeblazen. Benadrukt moet echter worden dat de handhaving desalniettemin 
in het gros van de gevallen goed verloopt —niet in de laatste plaats doordat overtreders 
zich meestal wel laten bewegen tot naleving. Wat rest zijn in het algemeen de 
probleemgevallen. Die doen zich in sommige gemeenten meer voor dan in anderen, 
reden om nog niet achterover te leunen. Bovendien kan — en wellicht moet — in 
de sfeer van het toezicht nog een kwaliteitsverbetering worden nagestreefd, die 
in de regio Rijnmond treffend `handhaving op maat' wordt genoemd, hetgeen inhoudt 
dat de toezichtsfrequenties worden aangepast aan de ervaring die men in het verleden 
met de te controleren inrichtingen heeft opgedaan. 

5 	De organisatie van de handhaving in de praktijk; enkele organisatie- 
kenmerken uitgelicht 

5.1 ALGEMEEN 

Om bouwstenen te kunnen leveren voor de beantwoording van de vraag naar de 
wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden 
georganiseerd — waarbij het in het bijzonder gaat om de vraag of een zekere scheiding 
tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk 
is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee 
of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden 
verbeterd — wordt in deze paragraaf een aantal organisatiekenmerken uitgelicht. 
Weergegeven wordt in hoeverre in de praktijk sprake is van functionele dan wel 
persoonlijke scheiding tussen vergunningverlening en handhaving en tussen toezicht 

3 	Michiels noemt wel dertig mogelijk oorzaken van gebrekkige handhaving die in meer of mindere 
mate een rol kunnen spelen (F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het publiekrechtelijk bouwrecht, 

preadvies Vereniging voor Bouwrecht, Deventer 1991, p. 15-19). 
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en sanctionering. 

5.2 SCHEIDING VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING? 

A lgemeen 
Functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving kan op twee manieren 
plaatsvinden, namelijk door twee verschillende afdelingen of bureaus in te richten 
of door beide taken door verschillende personen te laten uitvoeren. In het laatste 
geval is sprake van `personele scheiding'. Een blijvend punt van discussie betreft 
de vraag of handhaving nu wel of niet moet worden gescheiden van vergunningverle-
fling. De conclusie van een in opdracht van VROM verricht onderzoek naar de 
mogelijkheden en de voor- en nadelen van een functionele scheiding van 
vergunningverlening en handhaving luidde dat er geen eenduidig antwoord is op 
de vraag naar de wenselijkheid van functiescheiding; het antwoord is afhankelijk 
van aard en omvang van het takenpakket van de desbetreffende overheidsinstantie 
en van de prioriteit die door deze instantie aan de handhaving van het milieurecht 
wordt gegeven. 4  Met andere woorden, ingeval een organisatie de hoogste prioriteit 
geeft aan handhaving zal ongescheiden uitvoering van beide taken vermoedelijk 
tot weinig negatieve gevolgen van de handhaving leiden. Bij een orgaan dat de nadruk 
legt op vergunningverlening bestaat echter het gevaar dat handhaving het onderspit 
delft, tenzij iemand zich daar persoonlijk sterk voor maakt. Om een adequate 
handhaving te waarborgen verdient het derhalve aanbeveling te zoeken naar een 
organisatievorm, waarbij een goede uitvoering van de diverse taken zo min mogelijk 
afhankelijk is van de bijzondere kwaliteiten van bepaalde individuen. 

Hierna zullen achtereenvolgens de belangrijkste voor- en nadelen van 
functiescheiding de revue passeren. Daarna zal worden aangegeven in hoeverre bij 
de onderzochte bestuurlijke instanties van enige vorm van functiescheiding sprake 
is en wat de meningen van de respondenten omtrent de wenselijkheid van scheiding 
van vergunningverlening en handhaving zijn. Besloten wordt met een korte conclusie. 

Voordelen van functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving 
De belangrijkste voordelen van functiescheiding moeten worden gezocht in de 
bestuurlijke integriteit en de geloofwaardigheid en voortvarendheid van de 
.handhaving. 5  Voorafgaand aan het verlenen van een vergunning vindt doorgaans 
uitgebreid overleg plaats tussen de vergunningverlenende overheid en de betrokken 
ondernemer. Vergunningverlening is dan ook, zeker in de complexere gevallen, 
een heel proces dat vaak in onderlinge samenwerking wordt doorlopen. Hierdoor 
kan tussen de betrokken ambtenaar en het bedrijf een zekere (vertrouwens)band 
ontstaan. Op zichzelf is daarmee niets mis, maar wanneer het bedrijf zich na enige 
tijd schuldig maakt aan overtreding van de vergunning(voorschriften) en diezelfde 

4 	Functiescheiding Vergunningverlening en Handhaving, Handhaving Milieuwetten, VROM 
1989/28, p. 40. 

5 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 215. 
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ambtenaar daartegen moet optreden, kan zich een loyaliteitsconflict voordoen, zowel 
bij de ambtenaar als bij de overtreder. Een onafhankelijke en onpartijdige handhaver 
zal het bedrijf met een frisse kijk tegemoet treden en zal niet snel geneigd zijn het 
met de overtreder op een akkoordje te gooien. Bovendien is daarmee voor de 
overtreder meteen duidelijk welke pet de overheid op heeft. Beide aspecten van 
functiescheiding zijn bevorderlijk voor een voortvarende en geloofwaardige 
handhaving. 

Daarnaast is er nog een aantal praktische voordelen aan functiescheiding 
verbonden. In de eerste plaats leidt functiescheiding tot specialisatie; gespecialiseerde 
handhavers kunnen in het algemeen kwalitatief beter werk leveren dan ambtenaren 
waarvoor handhaving een van de (vele) taken op milieugebied is. Daarbij moet 
worden bedacht dat handhaving niet gemakkelijk is. 6  Van de handhaver wordt 
steeds vaker verwacht dat hij de naleving van doelvoorschriften in plaats van 
middelvoorschriften controleert, hetgeen doorgaans gepaard gaat met ingewikkelder 
controletechnieken (metingen verrichten, monsterneming, nakijken van boekhouding 
en andere registraties e.d.), maar ook dat hij diverse — ingewikkelde — normen 
interpreteert (vgl. de steeds globalere normen in amvb's, zorgplichten e.d.). Daarnaast 
wordt hij soms niet alleen door de (potentiele) overtreder, maar ook door het eigen 
bestuur (bevoegd gezag, dus tevens normsteller) tegengewerkt. Ten tweede 
vergemakkelijkt functiescheiding het contact en de samenwerking met de justitiele 
instanties (politie en OM), omdat de optiek van een handhaver beter aansluit bij 
de benadering die deze typisch handhavende instanties hanteren. Het is dan ook 
goed voorstelbaar dat functiescheiding de samenwerking tussen de verschillende 
handhavende instanties bevordert. 

Nadelen van fitnctiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving 
Onmiskenbaar zijn er ook nadelen verbonden aan het scheiden van de functies 
vergunningverlening en handhaving. Bepaalde deskundigheid,bijvoorbeeld ten aanzien 
van geluid- of bodemonderzoek, is voor de uitoefening van beide functies vereist; 
het in huis halen van twee deskundigen is echter niet altijd efficient en zeker niet 
in iedere organisatie haalbaar (of: betaalbaar). In kleine organisaties is functiescheiding 
dan ook vaak iiberhaupt niet of slechts ten dele — bijvoorbeeld door het hanteren 
van een personele scheiding — realiseerbaar. Daarnaast zijn vergunningverlening 
en handhaving onlosmakelijk met elkaar verbonden in die zin dat het beide 
instrumenten zijn waarmee het bestuur milieubeleid voert en dat een groot deel 
van de te handhaven normen in het milieurecht in het kader van de vergunningverle-
ning tot stand komt. Afstemming tussen normstelling en handhaving is dus essentieel, 
hetgeen door een scheiding in — bijvoorbeeld — afdelingen niet wordt vergemakkelijkt. 
Ten slotte draagt een afzonderlijke handhavingsafdeling of -organisatie het gevaar 
van een te stringente handhaving in zich; handhaving als doel en niet als middel 
om het eigenlijke doe!, bescherming van het milieu, te bereiken. 

6 	Vgl. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 312. 
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Mate van functiescheiding btj de onderzochte instanties 
In twee van de zes bij het onderzoek betrokken regio's is een milieudienst aanwezig. 
Beide milieudiensten hanteren een functionele scheiding tussen vergunningverlening 
en handhaving, zij het dat een van de milieudiensten die scheiding alleen heeft 
aangebracht voor de grotere inrichtingen (categoric 4 en provinciale inrichtingen) 
en voor de hercontroles ten aanzien van dile inrichtingen. De twee andere 
samenwerkingsverbanden die uitvoerende taken in de sfeer van vergunningverlening 
en handhaving verrichten, hebben geen scheiding aangebracht. Gezien het beperkte 
aantal medewerkers — ongeveer zeven fte — en de wenselijkheid van het in huis 
hebben van zoveel mogelijk deskundigheid is functiescheiding daar in de eerste 
plaats niet mogelijk. Zo is binnen deze beperkte formatie bijvoorbeeld plaats voor 
slechts een geluidspecialist, die noodzakelijkerwijs zowel bij de vergunningverlening 
als bij de handhaving is betrokken. Daarnaast doet de noodzaak tot functiescheiding 
zich bij deze samenwerkingsvorm niet zo gelden, omdat de dienstverlening aan 
de gemeenten de vorm heeft van het geven van een onafhankelijk, technisch advies. 
De afweging van milieu- tegen andere belangen en de besluitvorming omtrent verdere 
'stappen (voortraject en/of sancties) is geheel in handen van de gemeenten zelf. Een 
mogelijk nadeel van ongescheiden functie-uitoefening, loyaliteitsconflicten bij de 
uitvoerend ambtenaar, doet zich derhalve niet voor. 

Wat betreft de tot de regio's behorende gemeenten komen de onderzoeksresulta-
ten overeen met die van het onderzoek Handhaven met effect. Een enkele grote 
gemeente hanteert, evenals de provincies, een functionele scheiding tussen 
vergunningverlening en handhaving. In de meeste gemeenten daarentegen worden 
vergunningverlening en handhaving door dezelfde ambtenaren uitgevoerd, zij het 
dat soms altijd doch meestal alleen in gevallen die daartoe aanleiding geven voor 
een personele scheiding wordt gezorgd. Opmerking verdient dat in sommige 
organisaties — een enkele provincie en een van de bij het onderzoek betrokken 
milieudiensten — die momenteel een scheiding in afdelingen kennen, vergunningverle-
ning en handhaving op (korte of langere) termijn dichter bij elkaar zullen worden 
gebracht, namelijk in een afdeling, maar wel bij verschillende bureaus. Deze tendens 
is wellicht te verklaren uit het feit dat men aanvankelijk — bij het starten van de 
handhaving en het in stelling brengen van de organisatie daarvoor — nogal voortvarend 
te werk is gegaan. De (dikke?) muur die in sommige organisaties is opgeworpen 
tussen vergunningverlening en handhaving kent echter ook nadelen (zie hiervoor), 
vooral in de sfeer van communicatie en afstemming, die men nu door het dichter 
bij elkaar brengen van beide functies probeert op te heffen. Er lijkt in ieder geval 
geen sprake te zijn van het geheel opheffen van (functionele) scheiding waar die 
nu aanwezig is. 

Meningen van de respondenten omtrent de wensekkheid van fitnctiescheiding 
Evenals in eerder onderzoek, zijn er onder de respondenten van dit onderzoek 
uitgesproken voor- en tegenstanders en pragmatici die tevreden zijn met de eigen 
situatie (al dan niet gescheiden). Als belangrijkste argument tegen scheiding wordt 
aangevoerd dat handhavers een te enge benadering hebben, te weinig oog hebben 
voor de positie van de overtreder (vooral wanneer het gaat om een bedrijf) en dat 
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handhaving daardoor ieder verband met vergunningverlening verliese. Tegen het 
argument dat effectieve handhaving is gebaat bij een handhaver die onafhankelijk 
en daardoor sterker staat ten opzichte van een bedrijf wordt aangeioerd dat de 
band die met een bedrijf wordt opgebouwd in geval van ongescheifien functie-
uitoefening ook positief kan werken, doordat de vergunningverlener-toezichthouder 
precies weet wat haalbaar is, hoe de ondernemer benaderd moet worden, wat er 
in het bedrijf speelt en dergelijke. Tevens hebben degenen die n iiet zo voor 
functiescheiding zijn, zelf vaak goede ervaringen met ongescheiden i  uitvoering; 
medewerkers/collega's die zowel vergunningen verlenen als controles uitvoeren 
kunnen beide taken prima van elkaar scheiden. Deze goede ervaringen hangen echter 
in veel gevallen samen met persoonlijke factoren, zoals de gedrevenheid, deskundigheid 
en professionaliteit van de desbetreffende medewerkers. Het is echter de vraag of 
het wel zo wenselijk is dat het succes van een bepaalde organisatiestructuur zo 
afhankelijk is van een bepaalde persoon of personen. Een organisatie zou zodanig 
moeten zijn ingericht dat goede taakuitvoering is gewaarborgd, ongeacht bepaalde 
btjzondere kwaliteiten van personen ('normaal' is de standaard). Daarbij komt dat 
door andere respondenten een aantal argumenten wordt gegeven voor functiescheiding, 
dat ook objectiefbezien hout snijdt. Zo blijkt in een aantal gemeenten dat het niet 
hanteren van een scheiding tussen vergunningverlening en handhaving in de praktijk 
vaak in de weg staat aan het toekennen van buitengewone opsporingsbevoegdheid 
aan een (gemeentelijk) toezichthouder; zo die bevoegdheid tech is verleend, werkt 
het samengaan van vergunningverlening en handhaving belemmerend voor de 
uitoefening van die buitengewone opsporingsbevoegdheid.' Daarnaast wordt door 
de andere handhavers, met name politie en justitie, veel belang gehecht aan scheiding 
van vergunningverlening en handhaving, vooral wanneer de samenwerking wat 
intensiever van aard is en men bijvoorbeeld een gezamenlijk handhavingstraject 
wit volgen of volgt. De gesprekspartner en/of de persoon waarmee wordt 
samengewerkt, is dan eveneens bandbaver. Ten slotte lijken handhavers die tevens 
vergunningverlener zijn meer moeite te hebben met het consequent volgen van 
stappenplannen, waardoor soms meer stappen dan strikt noodzakelijk aan het 
voortraject worden toegevoegd. 

Scbeiding van vergunningverlening en bandhaving btj de ruimteltjlee ordening 
Wat betreft de organisatie van de handhaving ligt de nadruk in dit onderzoek op 
de milieurechtshandhaving, omdat er op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht 
vaak geen sprake is van een aparte handhavingsorganisatie (afdeling, bureau e.d.); 
een afdeling Bouw- en Woningtoezicht is doorgaans niet alleen belast met het toezicht, 
mar ook met het (bouwtechnisch) toetsen van vergunningaanvragen. 8  Naar aanleiding 
van het onderzoek kunnen echter wet enkele opmerkingen worden gemaakt omtrent 
de scheiding van vergunningverlening en handhaving bij de ruimtelijke ordening. 

7 	Bedenkdaarbijdat uitoefeningvan buitengewoneopsporingsbevoegdheidgeschiedt onder gezag 
van de officier van justitie, terwfil deze niet in een hierarchische relatie staat tot de toezichthouder. 

8 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, p. 16-17 en p. 20. 
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Vooropgesteld, gezien het geringe (bestuurlijke) draagvlak voor handhaving van 
de `milieugerelateerde ruimtelijke-ordeningswetgeving mag eveneens weinigdraagvlak 
worden verwacht voor het aanstellen van speciale handhavers op dat terrein. Dit 
zegt overigens niets over de (on)wenselijkheid van functiescheiding; integendeel, 
de handhaving van dat deel van het ruimtelijke-ordeningsrecht zou om die reden 
wet eens zeer gebaat kunnen zijn bij gescheiden uitoefening van normstelling en 
handhaving. Meer nog dan bij milieu lijkt echter bij ruimtelijke ordening de 
verwevenheid van handhaving en normstelling een rot te spelen. Vooral in de 
gesprekken met de bestuurders kwam duidelijk naar voren dat het accent bij de 
uitvoering van het ruimtelijke-ordeningsbeleid op legalisering ligt en niet op 
handhaving. De onvermijdelijk met functiescheiding gepaard gaande `objectivering' 
van de handhaving verdraagt zich daarmee slecht. Zolang er onvoldoende bestuurlijk 
draagvlak is voor de handhaving van bovenbedoelde ruimtelijke-ordeningswetgeving, 
lijkt het niet verstandig tot functionele scheiding over te gaan; de handhavers zullen 
dan wellicht vooral de eigen organisatie moeten bevechten in plaats van overtreders. 

Conclusie 
Anders dan in het rapport Tunctiescheiding vergunningverlening en handhaving', 
wordt in Handhaven met effect een voorkeur uitgesproken voor scheiding van 
vergunningverlening en handhaving in afdelingen ('functionele scheiding'), mits 
dat gezien de omvang van de organisatie mogelijk is. Bij functionele scheiding kunnen 
de voordelen van functiescheiding optimaal tot uitdrukking komen. In organisaties 
die over onvoldoende kritische massa beschikken om tot functionele scheiding over 
te gaan, zou moeten worden gekozen voor een personele scheiding. Het onderhavige 
onderzoek geeft geen aanleiding dit standpunt te verlaten. Tussen degenen die in 
de praktijk van vergunningverlening en handhaving werkzaam zijn, bestaat geen 
overeenstemming over de wenselijkheid van functiescheiding. Objectief gezien heeft 
functiescheiding een aantal voordelen te bieden die van positieve invloed (kunnen) 
zijn op de effectiviteit van de handhaving. Bovendien kunnen veel nadelen van 
functiescheiding worden .  opgelost door te zorgen voor een goede communicatie 
tussen vergunningverleners en handhavers. Protocollen of interne procedures kunnen 
daarbij behulpzaam zijn. Ten aanzien van functiescheiding op het gebied van de 
ruimtelijke ordening past enige voorzichtigheid. Zolang het draagvlak voor handhaving 
daar niet of slechts in beperkte mate aanwezig is, lijkt functiescheiding nog een 
brug te ver te zijn. 

5.3 SCHEIDING VAN TOEZICHT EN SANCTIONERING? 

Algemeen 
Bij scheiding van toezicht en sanctionering is een aantal varianten mogelijk. De 

9 	Ten aanzien van de bouwtechnische aspecten — die veelal te maken hebben met veiligheid, 
welstandseisen e.d. — wordt volgens de respondenten wel gehandhaafd; draagvlak is daarvoor 
dan ook aanwezig. 

309 



meest vergaande variant is die waarin de sanctioneringsbevoegdheid bij een ander 
orgaan worth gelegd dan de toezichtsbevoegdIrid." Een andere mogelijkheid is 
om aan verschillende ambtenaren binnen een organisatie verschillende bevoegdheden 
te mandateren." In beide gevallen kan de scheiding worden gelegd tussen toezicht 
en sanctie-opleKing, maar ook tussen preventief toezicht en repressieve handhaving 
(handhaving inclusief hercontroles, waarschuwingen e.d.). Ten slotte kan nog worden 
gedacht aan de variant waarbij slechts de effectuering van de sanctie, bijvoorbeeld 
de uitvoering van een bestuursdwangaanschrijving of de inning van verbeurde 
dwangsommen, bij een ander wordt neergelegd. Geen van deze scheidingen is 
gemeengoed in het milieurecht of het ruimtelijke-ordeningsrecht, althans wat betreft 
de bestuursrechtelijke handhaving." Niettemin is het met het oog op de vraag 
op welke wijze de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden 
georganiseerd, interessant te bekijken of ook de bestuursrechtelijke handhaving 
gebaat zou zijn met een zekere mate van scheiding van toezicht en sanctionering. 

Meningen van responden ten over de wenselijkheid van scheiding van toezicht en 
sanctionering 
Over het aanbrengen van een scheiding tussen toezicht en sanctieoplegging hebben 
weinigen nog nagedacht; de eerste reacties van de respondenten zijn in het algemeen 
(zeer) terughoudend. Tegen de idee om de repressieve handhaving in termen van 
bevoegdheden los te maken van het toezicht — bijvoorbeeld door onderbrenging 
bij de inspectie, het OM of een andere instantie — worth ingebracht dat ook 
handhavers feeling moeten blijven houden met het beleid, de vergunningverlening 
etc. Men heeft de indruk dat een echt repressieve dienst, zoals bijvoorbeeld het 
OM, dat niet kan. De soms sterke verwevenheid tussen normstelling en handhaving 
speelt hierbij een rol. Ook de optie om een ander orgaan dan het bestuur met de 
tenuitvoerlegging van (bestuurlijke) sancties te belasten, vindt weinig weerklank. 
Opmerking verdient dat het in het overgrote deel van de gevallen waarin een 
overtreding is geconstateerd niet eens tot sanctie-oplegging komt. Daarnaast worden 
veel overtredingen na alleen de oplegging van de sanctie reeds beeindigd (door de 
overtreder zelf). Effectuering is dus in zo weinig gevallen noodzakelijk, dat het 
uitbesteden of het optuigen van een aparte organisatie daarvoor ondoelmatig moet 
worden geacht." 

10 	Vgl. het voorstel van de Commissie Korthals Altes voor een bestuursrechtelijk OM (Het Recht 
Ten Iiitvoer Gelegd, p. 86 -89). 

11 	Deze variant is door de CTW geopperd ten aanzien van boete -opleggingbij centraal uitgevoerde 
wetten (Handhaving door bestuurlijke boeten, CTW 94/1, Den Haag 1994, p. 49). 

12 

	

	Voor zover strafrechtelijke handhavingplaatsvindt naar aanleiding van toezichtsrapporten van 
ambtelijke toezichthouders, is natuurlijk wel sprake van scheiding van toezicht en sanctionering. 

13 

	

	Voor de invordering van verbeurde dwangsommen worden overigens al wel deurwaarders 
ingeschakeld. 

310 



In hoeverre bestaat in de praktijk reeds een zekere mate van scheiding van toezicht 
en sanctionering? 
In geen van de onderzochte regio's zijn toezichts- of sanctioneringsbevoegdheden 
overgedragen aan andere instanties. Wet wordt in een aantal gevallen bij de uitvoering 
gebruikgemaakt van diensten `buitenshuis', waardoor soms feitelijk wel sprake is 
van scheiding van toezicht en sanctionering (scheiding in persoon). In twee regio's 
waarin met een milieudienst wordt gewerkt, wordt het gehele voortraject op enige 
afstand uitgevoerd, waardoor in veel gevallen de facto wel een scheiding van toezicht 
en sanctionering is ontstaan. De gemeenten hebben nog steeds zelf de bevoegdheid 
en kunnen dus ingrijpen als de milieudienst stappen neemt waar zij niet achter 
staan, maar in de meeste gevallen blijkt dat niet nodig te zijn. In de gevallen waarin 
het traject na het eerste controlebezoek door de gemeenten zelf — hetgeen in twee 
andere regio's gebruikelijk is — wordt uitgevoerd, is eigenlijk sprake van een scheiding 
tussen preventief toezicht en repressieve handhaving. Of repressief wordt gehandhaafd 
is dan afhankelijk van de wit van het bestuur, maar dat geldt tevens wanneer het 
preventief toezicht binnen de eigen organisatie wordt gehouden; het afsplitsen van 
zo'n klein onderdeel van het traject, is nauwelijks `scheiding' te noemen. Uit 
effectiviteitsoogpunt voegt deze scheiding derhalve niets toe." In een regio besteden 
de gemeenten de lang slepende probleemgevallen wel uit aan het samenwerkingsver-
band, niet alleen vanwege de daar aanwezige deskundigheid, maar ook om meer 
afstand tussen overtreder en handhaver te creeren. De ervaringen daarmee zijn positief. 

Conclusie 
De idee toezicht en sanctie-oplegging te scheiden kan op weinig sympathie rekenen 
van de respondenten. Gezien de verplichting tot het verrichten van een 
belangenafweging, die voortvloeit uit het feit dat handhaving een discretionaire 
bevoegdheid is, lijkt het ook niet goed mogelijk om de bestuursrechtelijke bevoegdheid 
tot sanctionering bij een ander orgaan dan het bevoegd gezag te leggen. Het 
uitbesteden van de effectuering van bestuursrechtelijke (reparatoire!) sancties lijkt 
vooral op doelmatigheidsgronden te moeten worden afgewezen. In de eerste plaats 
is effectuering in de meeste gevallen niet meer nodig. In de tweede plaats blijken 
bestuursorganen heel goed zelf in staat te zijn om sancties te effectueree; het 
knelpunt ligt eerder in de wi/ om tot effectuering over te gaan, maar dat probleem 
wordt door uitbesteding niet opgelost (organen kunnen dan besluiten om maar 
helemaal geen sanctie op te leggen, waarmee de reparatoir-preventieve werking die 
sancties hebben eveneens wegvalt). 

Het voorgaande geldt niet onverkort ten aanzien van punitieve sancties, zoals 
de mogelijk in te voeren bestuurlijke boete. Aangezien met een punitieve sanctie 
wordt beoogd de overtreder te straffen en niet een overtreding ongedaan te 

14 	Dit zou anders kunnen liggen wanneer de repressieve handhaving bij een ander orgaan dan 
het bestuur zou worden ondergebracht, maar die situatie is bier niet aan de orde. 

15 	Zie A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, P.  322. 
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maken, is een belangenafweging voor de effectuering niet meet op zijn plaats; 
sterker nog, na de oplegging van een punitieve sanctie is effectuering niet meer 
af te wenden. 16  

Hoewel men formele scheiding als idee dus van de hand wijst, blijkt in de praktijk 
soms we! een (personele of functionele) scheiding in de uitvoering te bestaan. Deze 
scheiding — die wellicht beter kan worden gekwalificeerd als cuitvoering op afstand' — 
heeft op twee manieren een gunstige uitwerking op de effectiviteit van de handhaving. 
In de eerste plaats wordt door de grotere afstand tussen toezichthouder en bestuur 
in het algemeen voortvarender gehandhaafd; er worth minder vaak afgeweken van 
de afgesproken stappenplannen. In de tweede plaats worth de afstand tussen handhaver 
en overtreder vergroot, hetgeen de overtreder minder ruimte laat voor onderhandeling 
en andere `vertragingsmanoeuvres'. Het bestuur behoudt echter zelf de regie en 
de verantwoordelijkheid, waardoor een belangrijk nadeel van formele scheiding, 
verlies aan bevoegdheden, zich niet voordoet. 

6 	Samenwerking bij de handhaving 

6.1 ALGEMEEN; BELANG VAN SAMENWERK1NG 

Het begrip samenwerking heeft een positieve lading. Bij samenwerking worden 
de krachten gebundeld, hetgeen als het goed is meer output oplevert dan er aan 
input is geweest (het geheel is meer dan de som der delen'). Het belang van 
samenwerking bij de handhaving is tweeerlei. In de eerste plaats zijn bij de handhaving 
doorgaans vele instanties, bestuurlijke en justitiele, betrokken. Om de werkzaamheden 
van al die handhavers op elkaar af te stemmen en te coordineren — met onder meer 
de bedoeling `geen gaten te laten vallen' — is samenwerking in veel gevallen absoluut 
noodzakelijk. In de tweede plaats biedt samenwerking, los van de hiervoor bedoelde 
noodzaak, vele voordelen. Enige daarvan zijn het realiseren van specialisatie, het 
vergroten van doelmatigheid, het opbouwen van een (handhavings)netwerk, het 
vergemakkelijken van het uitwisselen van informatie, het uitwisselen van professionele 
kennis en ervaring, het komen tot een eenduidig handhavingsbeleid (en niet: een 
overheid met twee gezichten), het komen tot een uniforme aanpak (handhavingsstrate-
gie) en het waar nodig realiseren van een geintegreerde aanpak. 

De voordelen die aan samenwerking zijn verbonden mogen duidelijk zijn, 
samenwerking kent echter ook een aantal nadelen. Enkele daarvan zijn het verlies 
aan autonomie en zeggenschap, het bemoeilijken van de eigen prioriteitsstelling, 
de hogere bestuurslasten (tijd voor afstemming en overleg, administratie) en de 
financiele lasten (bijvoorbeeld van een milieudienst). 

De positieve lading die de term samenwerking heeft, moet vooral ook worden 

16 	Vgl. G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A. Michiels, Bestuurlijke boeten in het milieurecht, 
Publicatiereeks milieubeheer 1997/5, Den Haag 1997, p. 3. 



behouden. Aan samenwerking `omdat het moet' heeft niemand jets. Er zal derhalve 
een zorgvuldige afweging van de kosten — bijvoorbeeld in tijd en verlies van 
zeggenschap — en van de baten van samenwerking moeten worden verricht. Bekeken 
moet worden in welke gevallen samenwerking meerwaarde heeft en op welke wijze 
die samenwerking dan het best vorm zou kunnen krijgen. 

De samenwerking tussen gemeenten onderling staat in dit onderzoek centraal, 
al is ook zijdelings aandacht besteed aan de samenwerking met de overige handhavings-
partners. Van oudsher ligt de kern van de intergemeentelijke samenwerking bij 
de WGR-regio's. In het kader van het onderzoek zijn zes WGR-regio's onder de 
loep genomen. Weergegeven zal worden op welke manier de samenwerking bij 
de handhaving in de onderscheiden regio's gestalte heeft gekregen.'' Daarbij zal 
onderscheid worden gemaakt tussen samenwerking op het terrein van het milieurecht 
en samenwerking op het terrein van de ruimtelijke ordening, waarbij op voorhand 
reeds kan worden opgemerkt dat de laatste nog in de kinderschoenen staat. 

6.2 SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN HET MILIEURECHT 

6.2.1 Algemeen 

Bij de handhaving van de milieuwetgeving is een veelheid aan instanties betrokken. 
Ter voorkoming van ongewenste samenloop of ongewenste lacunes bij de handhaving 
is het noodzakelijk de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. In het 
NMP en het NMP-plus is reeds gewezen op het belang van samenwerking bij de 
uitvoering van het milieubeleid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder. 
Op voorstel van het DUIV-overleg" is een bestuurlijke handhavingsstructuur 
totstandgekomen, waarvan het zwaartepunt ligt op het niveau van de intergemeentelij-
ke samenwerking (de WGR-regio's). De kern van deze intergemeentelijke 
samenwerking bestaat uit het coordineren van de toezichtsinspanningen van de 
samenwerkende gemeenten. De belangrijkste elementen van de voorgestane 
handhavingsstructuur worden gevormd door een bestuurlijk overleg dat besluiten 
neemt, een ambtelijk overleg dat besluiten voorbereidt en uitvoert en een coordinatie-
en informatiepunt (CIP) voor de voortgangsbewaking en ondersteuning.' 9  

De bestuurlijke handhavingsstructuur heeft in de praktijk inderdaad gestalte 
gekregen, waarbij in de diverse regio's overigens kleinere of grotere verschillen 
zijn ontstaan. 2° Hierna zal worden beschreven hoe de samenwerking in de in het 
kader van het onderhavige onderzoek bezochte regio's is vormgegeven. Alvorens 
daartoe over te gaan is het van belang te wijzen op een recente stroom beleids-
en andere documenten waarin wordt voorgesteld de samenwerking bij de handhaving 

17 	Zie voor een uitgebreide beschrijving per regio het hoofdrapport. 
18 	DGM, UvW, IPO en VNG. 
19 	TK 1990-1991, 21137, nr. 70, p. 2. 
20 	Vgl. Landelijke Coordinatiecommissie Milieuwethandhaving, Vierde inventarisatie voortgang 

implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den Haag december 1996, LCCM 1996/7, 
p. 4 en A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 229-232. 
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verder te intensiveren, namelijk door ook structdreel samen te werken bij de 
repressieve handhaving. 21  In de 29-augustus-brief van de drie betrokken ministers 
wordt een driesporenbeleid uitgestippeld ter verbetering van de milieurechtshandha-
ving. De eerste twee sporen betreffen het (doorgaan met het) verbeteren van het 
handhavingsinstrumentarium en het ontwikkelen van een landelijke handhavingsstrate-
gie met betrekking tot de rolverdeling tussen bestuur en Openbaar Ministerie. Het 
derde spoor is in het kader van dit onderzoek het Heest interessant. Dat spoor 
heeft betrekking op de wijze van verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden en 
in dat verband op de organisatie van de handhaving. De wijze waarop de 
samenwerking tussen de handhavingspartners gestalte heeft gekregen en zou moeten 
krijgen staat daarbij centraal. 

6.2.2 Organisatie van de samenwerking 

De bestuurlijke handhavingsstructuur zoals die in het begin van de jaren negentig 
is voorgesteld laat de regio's betrekkelijk veel vrijheid wat betreft de organisatie 
van de samenwerking. In de praktijk zijn drie samenwerkingsvormen te onderscheiden: 
het onderbrengen van extra personele voorzieningen bij een samenwerkingsverband, 
het onderbrengen van extra personele voorzieningen bij een dienstverlenende of 
centrumgemeente en het opzetten van een regionale milieudienst. In twee regio's 
is een regionale milieudienst opgericht, die naar tevredenheid van de respondenten 
functioneert. Twee regio's hebben extra capaciteit ondergebracht bij het 
samenwerkingsverband; gemeenten maken daarvan in voorkomende gevallen — bepaald 
soort controles, specialistische dienstverlening, probleemgevallen — gebruik in 
aanvulling op de eigen taakuitvoering. In twee regio's vervult het samenwerkingsver-
band slechts coordinerende taken. Wel kennen deze regio's een centrumgemeente 
die aan (een deel van) de gemeenten dienstverlening aanbiedt. 

Opvallend is dat hoewel alle regio's wel iets' op regionaal niveau hebben 
gerealiseerd — de ene omvangrijker dan de andere — in twee regio's ook nog op 
kleinere schaal organisatorische verbanden bestaan, hetzij in de vorm van een 
technische dienst hetzij in de vorm van een dienstverlenende centrumgemeente. 
De respondenten zijn over deze kleinschaliger samenwerking steeds zeer te spreken. 
Onder praktisch alle respondenten heerst tevredenheid over de kwaliteit van de 
(uitvoerende) dienstverlening door de samenwerkingsverbanden. De kritiek die 
er is, richt zich voornamelijk op de financiele aspecten daarvan. Men vindt het 
uurtarief vaak aan de hoge kant en heeft de idee dat het inhuren van expertise bij 
een extern (commercieel) adviesbureau soms zelfs goedkoper zou zijn. Daarbij moet 
echter worden bedacht — en velen realiseren zich dat terdege — dat de milieudiensten 

21 	VNG-ledenbrief dd. 10 mei 1995, VNG, Lbr. 95/92; Model strafrechtelijke aanpak 
inrichtingsgebonden milieueriminaliteit, Parket-Generaal Milieu en Nederlands Politie Instituut, 
april 1997; VNG-Iedenbrief dd. 4 juli 1997, VNG, Lbr. 97/108; Brief van de ministers van 
VROM, Verkeer en Waterstaat en Justitie van 29 augustus 1997 aan de Tweede Kamer, TK 
1996-1997, 22 343, nr. 29. 
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c.s. meer leveren dan de eenvoudig te kwantificeren producten als controles en 
conceptbeschikkingen. Zij spelen namelijk ook een belangrijke rol bij zaken als 
beleidsvorming, de afstemming met de handhavingspartners en het opzetten van 
projecten. Deze activiteiten zorgen noodzakelijkerwijs voor extra kosten die een 
extern adviesbureau niet hoeft te maken. Voor een effectieve handhaving zijn deze 
extra's — de `krenten in de pap' — evenwel onmisbaar. In hoeverre de samenwerking 
tot meer of minder fte's heeft geleid, is moeilijk te zeggen. De opbouw van een 
samenwerkingsverband of milieudienst liep vaak parallel aan of viel samen met 
de uitbreiding van het handhavingsapparaat tot adequaat niveau met behulp van 
de BUGM-gelden. De respondenten zijn van mening dat de samenwerkingsverbanden 
redelijk tot goed doelmatig te werk gaan. Ook anderszins lijken de bestuurslasten 
van samenwerking mee te vallen. Op een enkel overlegorgaan wordt nog wel eens 
gemopperd, maar in het algemeen achten de respondenten de tijd die men in 
samenwerking steekt goed besteed. 

Veel respondenten van gemeenten in regio's waarin geen milieudienst is, zowel 
ambtenaren als bestuurders, zien in het opzetten van een milieudienst weinig heil. 
Een milieudienst is in hun ogen een ongewenst tussenstation, een extra laag tussen 
bestuur en burger. Zij zijn van mening dat de burger een aanspreekpunt op het 
gemeentehuis moet hebben. Bij deze opvatting kunnen twee kanttekeningen worden 
gemaakt. In de eerste plaats valt niet in de zien waarom een milieudienst niet het 
aanspreekpunt voor de burger zou kunnen zijn. Zeker ten aanzien van inhoudelijke 
aspecten maakt het weinig verschil of iemand nu naar een milieudienst of een milieu-
afdeling in het gemeente huis moet stappen. Het bestuur blijft bevoegd gezag, dus 
wanneer een (handhavings)beschikking in het spel is, kan de burger het bestuur 
aanspreken. Hierop aansluitend: in de tweede plaats wordt in voornoemde opvatting 
het gezichtspunt van de burger wel heel sterk benadrukt. Er zijn echter nog andere 
belangen, bijvoorbeeld het milieu(handhavings)belang. Zoals we hiervoor hebben 
gezien, blijkt dat gediend te zijn met uitvoering op enige afstand. 

6.2.3 Projectmatige samenwerking 

Onder projectmatige samenwerking wordt in dit onderzoek die samenwerking verstaan 
die qua tijd beperkt is en die een afgebakend onderwerp betreft. Projecten kunnen 
zowel klein (bijvoorbeeld een project afdekking mestbassins) als groot (zoals de 
gezamenlijke en/of geintegreerde aanpak van een hele branche) zijn. In de meeste 
regio's heeft projectmatige samenwerking aan de wieg gestaan van het niveau van 
samenwerking dat hedentendage is bereikt. Nog steeds worden — voor zover bekend 
— in alle regio's in Nederland handhavingsprojecten `gedraaid'; zo ook in de bij 
het onderzoek betrokken regio's. Uit het onderzoek komt naar voren dat regio's 
waarin geen sprake is van structurele samenwerking met de andere handhavingspart-
ners relatief veel profijt hebben van deze projectmatige samenwerking. Een belangrijk 
positief effect van project matige samenwerking is in de eerste plaats het leereffect, 
door in (relatief) korte tijd intensief met een bepaald probleem bezig te zijn en 
de ervaring die wordt opgedaan uit te wisselen, is het mogelijk om de kennis te 
verdiepen. In de tweede plaats leert men tijdens projecten de partners en hun 
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werkwijze kennen en wordt een netwerk aan contacten opgebouwd. Vooral dit 
laatste aspect is in regio's zonder structurele samenwerkingsvorm essentieel, omdat 
men op die manier beter weet wie voor ad hoc samenwerking kan en moet worden 
benaderd (aanspreekpunt). In andere regio's lijkt het rendement van projectmatige 
samenwerking enigszins af te nemen, althans men vindt de nadelen steeds vaker 
niet meer opwegen tegen de voordelen. Van enkele respondenten komt de klacht 
dat de projecten bovenop de normale werkzaamheden komen en dus 'extra' zijn. 
Om die reden zien sommige gemeenten (regelmatig) af van deelname aan een bepaald 
project. Dit betreft vooral gemeenten die een aardig niveau van handhaving hebben 
bereikt en de projecten niet meer nodig hebben om kennis en ervaring op te doen. 
Deze gemeenten achten projecten wel nuttig wanneer het nieuwe taakvelden betreft, 
zoals onlangs de nieuwe amvb glastuinbouw. 

Concluderend kan worden gesteld dat projectmatige samenwerking 
onmiskenbaar veel voordelen heeft, zoals het opdoen van kennis en ervaring en 
het opbouwen van een handhavingsnetwerk. In veel regio's is projectmatige 
samenwerking de enige vorm van samenwerking en dient zij alleen al om die reden 
te worden voortgezet. Regio's waarin de structurele samenwerking bij de handhaving 
reeds vorm heeft gekregen, zullen minder behoefte hebben aan projecten; niettemin 
kan projectmatige samenwerking ook in dergelijke regio's zinvol zijn (bijvoorbeeld 
in geval van nieuwe handhavingstaken). In beide gevallen zal echter steeds moeten 
worden bekeken of een project meerwaarde heeft, met andere woorden of de 
voordelen de nadelen overtreffen. 

6.2.4 Structurele samenwerking 

Met structurele samenwerking wordt in dit onderzoek gedoeld op de samenwerking 
bij de handhaving zoals die voor de langere termijn gestalte heeft gekregen, dus 
binnen de regionale handhavingsstructuur. Het gaat om de samenwerking bij de 
uitvoering van regionale handhavingsstrategieen, regionale handhavingsprogramma's, 
stappenplannen en draaiboeken. Strikt genomen vallen de in het kader van de 
regionale samenwerking uitgevoerde projecten eveneens onder dit begrip, maar 
aangezien projecten ook kunnen worden uitgevoerd z6nder regionale handhavings-
structuur — en doorgaans in tijd beperkt zijn — is die vorm van samenwerking in 
de vorige paragraaf apart behandeld. 

Structurele samenwerking in de onderzochte regio's 
Structurele samenwerking zoals voorgestaan in de brief van de ministers van VROM, 
van Verkeer en Waterstaat en van Justitie van 29 augustus 1997 22  is nog geen 
gemeengoed. Wel wordt op diverse plaatsen nagedacht over de manier waarop die 
structurele samenwerking vormgegeven zou kunnen worden. Uit het onderzoek 
blijkt dat bij de meeste samenwerkingsvormen als een milieudienst, samenwerkingsver-
band of dienstverlenende centrumgemeente de samenwerking weliswaar structured 

22 	TK 1996-1997, 22 343, nr. 29. 
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is, maar doorgaans beperkt is tot samenwerking tussen de gemeenten onderling 
(en in een enkel geval de provincie)." De samenwerking met andere handhavende 
instanties, zoals de politic, het OM, de inspecties en waterschappen e.d., is in de 
meeste regio's vooral projectmatig van aard. De enige echte uitzondering bij de 
in het kader van dit onderzoek onderzochte regio's is de regio Rijnmond. Daarbij 
moet worden opgemerkt deze regio een relatief lange historic op het gebied van 
de regionale samenwerking kent. Min of meer noodgedwongen — met name vanwege 
de ernstige luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied — is men in de jaren zeventig 
tot oprichting van een milieudienst overgegaan. De milieudienst is de belangrijkste 
motor achter de structurele samenwerking met de andere handhavende instanties. 
Een van de respondenten merkt in dit verband op dat het model-Rijnmond wellicht 
niet in alle andere regio's zou werken: "Alleen als de problematiek erom vraagt, 
is een milieudienst als DCMR nodig. Participanten moeten het gevoel hebben dat 
ze het zonder zo'n dienst niet redden." Op dit laatste valt wel het een en ander 
af te dingen, maar feit is wel dat het optuigen van een milieudienst a la DCMR 
een niet geringe inspanning vergt. Niet in alle regio's bestaat daaraan behoefte dan 
wel is daarvoor geld en capaciteit beschikbaar. 

Beleidsafstemming 
Voor structurele samenwerking bij de handhaving is het tevens van belang het 
handhavingsbeleid met dat van de andere instanties af te stemmen. Waar liggen 
de prioriteiten? Hoe is de taakverdeling tussen bestuur en justitie? Wie neemt in 
welke gevallen het voortouw? De mate waarin een en ander is gerealiseerd verschilt 
sterk per regio. Beide regio's met een milieudienst kennen een regionale 
handhavingsstrategie, waaraan door de belangrijkste handhavingspartners is 
meegewerkt. In die handhavingsstrategie staat onder meer in welke gevallen 
gezamenlijke bedrijfsbezoeken worden gehouden, in welke gevallen de politic 
anderszins bestuursondersteunend optreedt, wanneer het OM `flankerend beleid' 
voert en wanneer welk handhavingstraject (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) 
wordt ingezet. In deze regio's hebben alle handhavende instanties door het 
onderschrijven van de handhavingsstrategie te kennen gegeven op deze wijze te 
zullen handhaven, overigens met behoud van de eigen verantwoordelijkheden. 
Incidenteel doen zich nog wel eens meningsverschillen voor omtrent de aanpak 
van een bepaalde zaak, maar de respondenten benadrukken dat in het algemeen 
een lijn wordt getrokken. Het feit dat een groot deel van de uitvoering op zekere 
afstand van het bestuurlijk bevoegd gezag plaatsvindt, lijkt in dezen een belangrijke 
rol te spelen. In geen van de andere regio's vindt momenteel structurele 
beleidsafstemming plaats met de andere handhavers (politic en OM). Contacten 
tussen de gemeenten en de overige handhavende instanties zijn er alleen in het kader 
van de overlegstructuur en soms ad hoc, in concrete gevallen. Wel is het 
samenwerkingsverband in een regio bezig met het opstellen van een regionaal 
handhavingsplan, waarbij men zich baseert op het Model strafrechtelijke aanpak 

23 	Zie voor een uitsplitsing per regio het hoofdrapport. 
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inrichtingsgebonden milieucriminaliteit van het Parket-Generaal Milieu en het 
Nederlands Politie Instituut en de naar aanleiding daarvan verschenen VNG-
ledenbrief." Gezien de verschillende inzichten die zich in die regio voordoen tussen 
bestuur en politie zal dat echter nog heel wat voeten in de aarde hebben. 

Informatievoorziening 
Len van de elementen van de bestuurlijke handhavingsstructuur is het coordinatie-
en informatiepunt (CIP), dat dient zorg te dragen voor de voortgangsbewaking 
en ondersteuning. Uit onderzoek is gebleken dat de CIP's nog niet overal van de 
grond zijn gekomen, niet altijd even goed functioneren en dat er nog steeds veel 
onduidelijkheid daaromtrent bestaat." De coordinatiefunctie is in een aantal regio's 
inmiddels op een redelijk tot goed niveau gebracht, al dan niet bij een CIP. De 
I van het CIP, de informatievoorziening, is echter in veel gevallen niet of nauwelijks 
ontwikkeld. Weliswaar wordt in veel regio's allerhande informatie door het CIP 
ingezameld, met die informatie worth vervolgens zeer weinig gedaan. In de bij dit 
onderzoek betrokken regio's is dat niet anders. Een deel van de instanties wisselt 
helemaal geen gegevens uit, waarvoor het belangrijkste argument in de privacybescher-
ming wordt gezocht. Len ander deel stuurt met zekere regelmaat handhavingsbeschik-
kingen, processen-verbaal en/of afloopberichten naar het CIP (of ander regionaal 
orgaan). Men heeft echter niet de indruk dat die informatie nog wordt doorgespeeld 
naar andere instanties. Len van de respondenten zet in dit verband vraagtekens 
bij het nut van de informatieverzameling bij het CIP. Tegen de achtergrond van 
een kosten-baten-analyse kan men zich inderdaad afvragen of het belang van 
informatievoorziening niet beter in de bilaterale contacten kan worden gezocht. 
De meeste informatie-uitwisseling in de praktijk vindt reeds bilateraal plans, in 
het kader van een concrete zaak. Deze onderlinge informatie-uitwisseling verloopt 
volgens de respondenten doorgaans goed. De gegevens die men van tevoren nodig 
heeft —gegevens betreffende het bedrijf, bezoekrapporten, processen-verbaal — zijn 
in het algemeen wel beschikbaar. Waar het nog al eens aan ontbreekt zijn de 
zogenaamde afloopberichten, bijvoorbeeld of een zaak is geschikt dan wel hoe de 
strafzaak is afgelopen (deze kritiek richt zich met name op politic en justitie). Het 
bestuur hecht veel waarde aan dergelijke informatie, onder meer omdat een eventuele 
veroordeling de houding die de ondernemer tegenover het bestuur inneemt kan 
beinvloeden (en vice versa). 

Handhavingsteatns 
Len handhavingsteam is een team met een multidisciplinaire insteek, dat bestaat 
uit medewerkers van verschillende handhavingspartners. Al in het NMP, bij de 
lancering van de hoofdlijnen van de bestuurlijke handhavingsstructuur, werd gewag 

24 	VNG-ledenbrief dd. 4 juli 1997, Lbr. 97/108. 

25 	LCCM, Vierde inventarisatie voortgang implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den 
Haag december 1996, LCCM 1996/7, p. 10-11; A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven 

met effect, Den Haag 1997, p. 237-238. 
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gemaakt van de noodzaak van dergelijke toezichts- of handhavingsteams. 26  Voor 
zover bekend is alleen in de provincie Zuid-Holland (en wet de politieregio's 
Haaglanden en Hollands-Midden) — sinds kort — een handhavingsteam zoals hier 
bedoeld structureel v ormgegeven. 27  In de bij dit onderzoek betrokken regio's wordt 
vrijwel alleen (doch niet altijd) met handhavingsteams gewerkt in het kader van 
de projectmatige samenwerking. Aan de respondenten is gevraagd wat zij zouden 
vinden van een regulier handhavingsteam. De reacties waren wisselend. De 
medewerkers van de samenwerkingsverbanden waren over het algemeen voorstander 
van handhavingsteams en zagen — in geval van de uitvoerende samenwerkingsverban-
den — ook wet mogelijkheden daarvoor binnen de eigen organisatie; de contacten 
met de handhavingspartners zijn er immers vaak al. Bij een groot deel van de 
gemeenten stuit dit idee echter op weerstand. Men is in de eerste plaats bang dat 
eigen medewerkers taken zullen moeten uitvoeren voor andere instanties, hetgeen 
ten koste gaat van de eigen handhaving. Indien gebruikmaking van elkaars 
deskundigheid (in wat voor constructie dan ook) te vrijblijvend geschiedt, tevert 
het weinig succes op. Er moet voor de `uitlener' iets tegenover staan (geld of een 
zelfde aantal uren retour), anders gaat het ten koste van het functioneren van het 
eigen handhavingsapparaat. Gemeenten willen graag controle blijven houden over 
de werkzaamheden van de eigen medewerkers. Ten tweede is met name het bestuur 
beducht voor mogelijk verlies aan invloed, autonomie en zeggenschap, niet alleen 
over de eigen medewerkers, maar ook over de eigen handhaving(sattitude tegenover 
bedrijven). 

Hoewel de ad hoc samengestelde handhavingsteams in de praktijk wet degelijk 
hun vruchten afwerpen, wordt van diverse kanten de instelling van reguliere 
handhavingsteams bepleit. Het ad hoc samenstellen van een handhavingsteam kost 
namelijk vaak veel tijd en soms veel overtuigingskracht. Daarnaast is een ad hoc 
team kwetsbaar, doordat toegezegde capaciteit — dit probleem speelt met name bij 
de politie — soms opeens niet (meer) beschikbaar is. Ten slotte is het risico groot 
dat de opgedane kennis en ervaring na afloop van het project of de zaak wegzakt 
of zelfs verloren gaat. Om deze reden is door het Parket-Generaal in samenwerking 
met het Nederlands Politie Instituut een voorzet gegeven voor de vorming van 
handhavingsteams (men spreekt van chandhavingsverbanden')." Men onderscheidt 

26 	TK 1990-1991, 21137, nr. 46, p. 2. 
27 	Vgl. LCCM, Vierde inventarisatie voortgang implementatie landelijke handhavingsstructuur, 

Den Haag december 1996, LCCM 1996/7. Uit dit rapport blijkt wel dat veel regio's 
handhavingsteams kennen die ad hoc worden samengesteld. Door een enkele regio wordt het 
uitvoerend samenwerkingsverband tot handhavingsteam bestempeld, doch dat is geen 
multidisciplinair team en valt dus buiten de in het algemeen gehanteerde definitie. Overigens 
gaat het hier uitdrukkelijk alleen om handhavingsteams op het gebied van het milieurecht; 
op bijvoorbeeld het terrein van de openbare orde en veiligheid bestaat reeds meer ervaring 
met handhavingsteams. Zie het door de B&A Groep verrichte onderzoek Handhaving in 
teamverband. Verslag van een onderzoek naar ervaringen met handhavingsteams in de 25 grote 
steden, Den Haag 1997. 

28 	Model strafrechtelijke aanpak inrichtingsgebonden milieucriminaliteit, Den Haag april 1997, 
p. 4 e.v. 
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drie varianten, die overigens zijn toegespitst op 'hulpverlening' bij de strafrechtelijke 
handhaving; niettemin zijn deze varianten ook voor de milieurechtshandhaving 
in het algemeen denkbaar. In de minimumvariant is sprake van een soon bijstandspool 
of reservoir van geschikte personen bij bestuur en politie. Deze personen kunnen 
indien nodig worden opgetrommeld. Voordeel boven de ad hoc teams is dat men 
elkaar kent, (op den duur) ervaring heeft en dat de verantwoordelijken niet meer 
overtuigd hoeven te worden van het nut van een handhavingsteam; met het 
beschikbaar stellen van medewerkers voor de pool is het fiat gegeven. Het 
handhavingsteam in optima forma bestaat uit een aantal medewerkers die daarvoor 
structureel ter beschikking zijn gesteld. Er wordt echter ook nog een tussenvariant 
voorgesteld, waarin een handhavingsteam bestaat uit een min of meer vaste kern 
van medewerkers met daar omheen een `flexibele rand'. Denkbaar is dat met dit 
compromis de voordelen van een handhavingsteam kunnen worden gerealiseerd, 
terwijI de nadelen daarvan zoveel mogelijk worden opgeheven. 

6.3 SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN HET RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 

Slechts in een van de zes onderzochte regio's wordt in regionaal verband aandacht 
besteed aan het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. In de andere onderzochte - 
regio's worth nog niet samengewerkt op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. 
Wel bestaat de indruk dat enkele samenwerkingsverbanden met de gedachte spelen 
meer aandacht aan ruimtelijke-ordeningsaspecten te besteden. De gemeenten moeten 
daar vooralsnog weinig van hebben. Ruimtelijke ordening wordt door de respondenten 
gekenschetst als een beleidsterrein dat de kern van het gemeentebestuur raakt en 
dat meestal deel uitmaakt van de grootste, belangrijkste portefeuille. De eigen 
autonomie wordt hier — althans door het gemeentebestuur — het sterkst gevoeld: 
"Ruimtelijke ordening is een lokale aangelegenheid." 

7 	Samenwerking op maat 

7.1 ALGEMEEN 

De invloed van de onderscheiden vormen van samenwerking op (de effectiviteit 
van) de handhaving verschilt per regio. In sommige regio's gaat het goed met de 
handhaving, in andere wat minder. Soms zijn de redenen daarvoor heel duidelijk 
aan te geven, soms ook niet. De organisatie van de samenwerking en de mate waarin 
wordt samengewerkt zijn evenwel onmiskenbaar van invloed op de effectiviteit 
van de handhaving. Net  is echter niet zo dat uit het onderzoek een samenwerkings-
vorm naar voren komt als de beste of de meest ideale. Een samenwerkingsvorm 
die in de ene regio goed werkt, kan in de andere regio wel eens veel minder effect 
sorteren. Dat kan te maken hebben met het aantal gemeenten in de regio, de omvang 
van die gemeenten, de aard van de problematiek in de regio, de historische banden 
die wellicht tussen bepaalde gemeenten bestaan et cetera. Het is dan ook een 
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misvatting dat voor samenwerking een recept kan worden gegeven dat overal in 
de smaak valt. De vorm en de intensiteit van de samenwerking zullen mede 
afhankelijk moeten zijn van regionale en/of lokale kenmerken, bijvoorbeeld of 
de gemeenten al dan niet werken met een gezamenlijke milieudienst. Zo zal in 
sommige regio's wellicht worden volstaan met het afspreken van een gezamenlijke 
handhavingsstrategie, waarin de activiteiten van de partners op elkaar worden 
afgestemd, terwijl in andere regio's tot de vorming van handhavingsteams, bestaand 
uit medewerkers van de verschillende handhavingspartners, wordt overgegaan. 
Daarnaast is denkbaar dat in kleinere verbanden wordt samengewerkt dan de WGR-
regio. Ook is het mogelijk om de samenwerking tussen de gemeenten onderling 
structureel vorm te geven, terwijl met de andere handhavende instanties alleen ad 
hoc en in het kader van projecten wordt samengewerkt. Het is dus zaak om per 
regio, rekening houdend met lokale en regionale kenmerken, met de handhavingspart-
ners te zoeken naar de voor die regio ideale samenwerkingsvorm: samenwerking 
op maat. Daarbij is het niet de bedoeling dat in iedere regio opnieuw het wiel moet 
worden uitgevonden. Er is op voorhand at een aantal elementen of voorwaarden 
te noemen dat essentieel is voor een goede samenwerkingsstructuur. Daarnaast is 
het (soms) verstandig en/of doelmatig om aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven 
op samenwerkingsgebied. 

Uit dit en uit eerder verricht onderzoek is een aantal voorwaarden te destilleren, 
dat essentieel is voor een vruchtbare samenwerking bij de handhaving. In de volgende 
paragraaf zullen deze voorwaarden de revue passeren. Daarna zal aan de hand van 
die voorwaarden en naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek — in 
het bijzonder van de onderzochte regio's — worden gepoogd een aantal modellen 
voor samenwerking te schetsen (5 7.3). Besloten wordt met concrete aanbevelingen 
voor de handhavende instanties (5 7.4). Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt 
op de intergemeentelijke samenwerking, wordt samenwerking met de andere 
handhavingspartners uitdrukkelijk meegenomen; voor een in alle gevallen effectieve 
handhaving is samenwerking met deze handhavers immers onontbeerlijk. 

7.2 BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR SAMENWERKING 

Samenwerking gaat niet vanzelf. Zelfs indien alle handhavingspartners vol goede 
wit zijn, moet toch aan een aantal (rand)voorwaarden worden voldaan om de 
samenwerking succesvol te laten zijn. In deze paragraaf wordt een aantal essentiele 
voorwaarden toegelicht. Het gaat achtereenvolgens om draagvlak, beleidsafstemming, 
informatievoorziening, coordinatie en een aantal aspecten betreffende de organisatie 
van de uitvoering. 

Draagvlak 
De weerstand die bij een deel van de gemeenten bestaat tegen al te vergaande vormen 
van samenwerking leidt er soms toe dat de bestaande samenwerkingsvorm niet 
optimaal functioneert en/of niet wordt uitgebuit door het bevoegd gezag. Ook 
bij de politie ligt een gebrek aan draagvlak — in casu bij het management — ten 
grondslag aan het feilen bij de samenwerking. Het is dus zaak ervoor te zorgen 
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dat alle handhavingspartners het nut van samenwerking inzien en zich daar ook 
naar gedragen, met andere woorden dat er voldoende draagvlak voor samenwerking 
is en dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. 

Beleidsafstemming 
Samenwerking impliceert een zekere mate van overeenstemming over het gezamenlijk 
te bereiken doe!. Beleidsafstemming is dan ook een noodzaak en wel om drie redenen. 
In de eerste plaats is beleidsafstemming nodig om te voorkomen dat er in bepaalde 
gevallen waarin moet worden gehandhaafd door niemand wordt opgetreden, kortom 
dat er gaten vallen bij de handhaving. Het andere uiterste, onwenselijke" samenloop 
van handhaving (in die zin dat een overtreder twee maal voor hetzelfde feit wordt 
aangepakt door verschillende handhavers), moet eveneens worden voorkomen. In 
beide gevallen — het voorkomen van lacunes en van ongewenste samenloop — gaat 
het om beleidsafstemming met het oog op een goede, doelmatige taakverdeling, 
met name tussen bestuur, politie en OM. Ten slotte is beleidsafstemming nodig 
om te voorkomen dat de overheid 'twee gezichten' vertoont (vg!. het gezamenlijk 
te bereiken doel). In verband met eisen van rechtszekerheid moeten de neuzen van 
de verschillende handhavende instanties van de overheid in beginsel eon richting 
op staan. Afstemming van de handhavingsactiviteiten is daarvoor wet essentieel. 

Informatievoorziening 
Voor een goede samenwerking is informatie-uitwisseling tussen de handhavingspartners 
— met name tussen bestuur, politie en justitie — onontbeerlijk. Het is in de eerste 
plaats van belang dat men elkaar, met het oog op een goede afstemming, op de 
hoogte stelt van elkaars handhavingsactiviteiten. Zo kan bijvoorbeeld worden 
voorkomen dat een bedrijf binnen korte termijn met twee verschillende 
controlebezoeken wordt geconfronteerd (tenzij dat juist wenselijk is gezien de situatie 
ter plekke) en kan een en ander wellicht worden gecombineerd. Ten tweede is het 
belangrijk dat iedere handhavingsinstantie over zoveel mogelijk informatie omtrent 
(potentiele) overtreders beschikt, zodat de juiste handhavingstactiek kan worden 
gevolgd. Heeft het bestuur net besloten om een bepaalde overtreding tijdelijk te 
gedogen, dan is het niet de bedoeling dat de politie ter zake van diezelfde overtreding 
proces-verbaal opmaakt. De grenzen van de informatie-uitwisseling moeten daarbij 
worden gevormd door de privacywetgeving e.d. en nfet door wat de partners vinden 
dat andere handhavers wel of niet mogen weten. 

Coordinatie 
Bij de handhaving zijn vele instanties betrokken. Structurele samenwerking bij de 
handhaving kent dan ook vele deelnemers. Om te voorkomen dat chaotische taferelen 
ontstaan, zal enige coordinatie van de handhavingsinspanningen plaats dienen te 

29 	Samenloop kan soms wel wenselijk zijn, namelijk in gevallen waarin het ene handhavingstraject 
het andere aanvult of ondersteunt. Zie AS. Blomberg, Handhaving in drievoud, Men R 1997, 
p. 98-104. 
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vinden. De deelnemers behouden ook binnen structurele samenwerking(svormen) 
hun eigen verantwoordelijkheden (op grond van hun eigen bevoegdheden). De 
verantwoordelijkheid voor de samenwerking berust daarentegen bij hen allen. Om 
te voorkomen dat men wel wil samenwerken, maar vervolgens niets onderneemt 
en op elkaar gaat zitten wachten, is het van belang iets of iemand aan te wijzen 
die de coordinatie- of regiefunctie op zich neemt. 

Uitvoeringsorganisatie 
Strikt genomen hoeft er geen specifieke uitvoeringsorganisatie aanwezig te zijn voor 
structurele samenwerking; de handhavingspartners kunnen zelf de inbreng verzorgen, 
mits die maar goed wordt gecoordineerd. Desalniettemin blijkt uit het onderzoek 
dat een aantal factoren met betrekking tot de organisatie van invloed is op de wijze 
waarop de samenwerking doorgaans verloopt. Een aantal aspecten van de 
uitvoeringsorganisatie is van dusdanig belang voor een vruchtbare, structurele 
samenwerking, dat zij hier kort worden genoemd: 
- samenwerkingsverband (coordinatie, duidelijk aanspreekpunt e.d.); 
- interne organisatie van de handhaving (scheiding van vergunningverlening en 

handhaving, uitvoering op afstand e.d.); 
- bepaald minimum aan beschikbare capaciteit (de `kritische massa'); 
- handhavingsteam(s). 

7.3 MODELLEN VOOR SAMENWERKING 

De verschillen tussen de diverse regio's en tussen de diverse partners in die regio's 
nopen tot maatwerk bij de samenwerking: samenwerking toegesneden op de lokale 
dan wel regionale situatie. Samenwerking op maat houdt niet in dat kan worden 
volstaan met het geven van een aantal modellen, zoals de titel van deze paragraaf 
wellicht suggereert. Het is misschien wel beter om te spreken van het modelleren 
van samenwerking. Structurele samenwerking bestaat in ieder geval uit een aantal 
elementen: de organisatievorm, de aard van de samenwerking en de samenwerkings-
vorm. Elk element kent een aantal varianten, die in het voorgaande ook aan de 
orde zijn gekomen. In het navolgende zullen de varianten van de drie genoemde 
elementen nog eens kort worden aangestipt en zal worden aangegeven voor welke 
gevallen welke variant geschikt is. Aan de hand van kenmerken van de eigen regio 
kan men dan bekijken hoe de samenwerking het best kan worden vormgegeven 
('gemodelleerd'). Opgemerkt moet worden dat er veel samenhang bestaat tussen 
de drie onderscheiden elementen en dat ze op sommige punten niet los van elkaar 
kunnen worden gezien. Zo is de aard van de samenwerking van invloed op de al 
dan niet aanwezige noodzaak van een bepaalde samenwerkingsvorm en heeft de 
keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm soms onherroepelijk gevolgen voor 
de organisatievorm (en vice versa). Evenzo bestaat er soms samenhang tussen bepaalde 
varianten van een element; samenwerking in subregio's kan bijvoorbeeld met behulp 
van een centrumgemeente vorm krijgen, maar ook met een kleine technische of 
milieudienst. Waar mogelijk zal op die samenhang worden gewezen. 
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7.3.1 Organisatievorm 

Scheiding vergunningverlening en handhaving 
In hoofdstuk 5 is met het oog op de effectiviteit van de handhaving een algemene 
voorkeur uitgesproken voor scheiding van vergunningverlening en handhaving. 
Ook voor de samenwerking bij de handhaving is functiescheiding van belang, met 
name voor de samenwerking met politie en OM. Grotere organisaties die over 
voldoende medewerkers beschikken, dienen — voor zover dat niet reeds is gebeurd 
— de vergunningverlening en de handhaving in verschillende bureaus of afdelingen 
onder te brengen. Organisaties die voor een doelmatige scheiding te weinig kritische 
massa hebben, moeten volstaan met een personele scheiding, bij voorkeur structureel 
doch in ieder geval in concrete gevallen. Is zelfs dat niet mogelijk, dan zal men 
zich moeten afvragen of het niet verstandig is bepaalde taken uit te besteden of 
in te huren bij derden (bijvoorbeeld een samenwerkingsverband). 

Scheiding toezicht en sanctionering; uitvoering op afstand 
Bij de behandeling van de vraag of een scheiding tussen toezicht en sanctionering 
wenselijk zou zijn, bleek dat — hoewel de respondenten aan een dergelijke scheiding 
in termen van bevoegdheden geen behoefte hadden — in de praktijk regelmatig sprake 
is van een gescheiden uitoefening van die bevoegdheden, bijvoorbeeld door 
tussenkomst van een samenwerkingsverband. Deze uitvoering op afstand van het 
preventieve toezicht en het voortraject van sancties moet uit handhavingsoogpunt 
positief worden beoordeeld. De grotere afstand tussen degenen die het voortraject 
uitvoeren en degenen die uiteindelijk de sanctie opleggen, heeft in veel gevallen 
tot gevolg dat niet nodeloos van handhaving wordt afgezien en dat het aanwezige 
stappenplan consequenter worth gevolgd dan in gevallen waarin het bestuur directer 
betrokken is bij het voortraject. 

De vraag is alleen of het voorgaande nu inhoudt dat iedere bestuurlijke 
handhavingsorganisatie de toezichtstaak dan ook maar moet uitbesteden. Grotere 
organisaties, zoals de provincies en enkele grote steden, kennen nu reeds omvangrijke 
en gespecialiseerde afdelingen voor de handhaving van de milieuwetgeving." 
Dergelijke afdelingen opereren — door de omvang van de organisatie gedwongen 
— reeds op enige afstand van het bestuur. Er bestaat dan meestal geen behoefte aan 
het onderbrengen van taken elders, noch is dat noodzakelijk (al lean het natuurlijk 
wel''). Bij kleinere organisaties is uitvoering op afstand daarentegen zeer aan te 
bevelen. De echt kleine gemeenten zijn om verschillende redenen (dit is er slechts 
een van)" niet geschikt voor de zelfstandige uitvoering van de milieutaak en dienen 
de toezichtstaken dan ook uit te besteden. Middelgrote gemeenten die om wat voor 
reden dan ook de handhaving graag in eigen huis houden, doen er verstandig aan 
te bekijken of er (categorieen) gevallen zijn waar uitvoering op afstand uit 

30 	Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam zelfs een eigen milieudienst. 
31 	Hetgeen de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld heeft gedaan voor het Rijnmondgebied. 
32 	Zie hoofdstuk 6. 

324 



effectiviteitsoogpunt zin zou hebben. Denkbaar is het uitbesteden van — langslepende 
— probleemgevallen, gevallen waarin het wenselijk is dat de afstand tot de (potentiele) 
overtreder wordt vergroot — bijvoorbeeld de grotere inrichtingen — of gevallen waarin 
wordt samengewerkt met de justitiele instanties. 

Hoewel de bevoegdheid om al dan niet tot sanctionering over te gaan bij 
het bestuur zelf blijft — en dat bestuur mogelijke handhavingsadviezen dus naast 
zich neer kan leggen blijkt uitvoering op afstand van gunstige invloed op de 
effectiviteit van de handhaving. Het bevoegd gezag volgt de min of meer 
onathankelijke" adviezen doorgaans gewoon op, maar behoudt wet de mogelijkheid 
om van een advies af te wijken. Terzake van een afwijkende beslissing kan het bevoegd 
gezag echter ter verantwoording worden geroepen door de gemeenteraad. Een bestuur 
dat op goede gronden afwijkt, heeft van deze controle niets te vrezen. Tegelijkertijd 
is de handhaving hiermee gebaat. 

7.3.2 Aard van de samenwerking 

Samenwerking kent verschillende verschijningsvormen die globaal kunnen worden 
ingedeeld in projectmatige en structurele samenwerking. Vaak worden structurele 
en projectmatige samenwerking gecombineerd, waarbij soms de nadruk op projecten 
ligt en soms juist bij het structureel samen optrekken. Daarnaast kan structurele 
samenwerking worden onderscheiden in het gezamenlijk volgen van een bepaalde 
handhavingsstrategie, waarin de onderlinge taakverdeling, afstemming e.d. is geregeld, 
en in het daadwerkelijk samen ten strijde trekken binnen multidisciplinaire 
handhavingsteams. Ook hierbij zijn combinaties mogelijk, waarbij moet worden 
opgemerkt dat het laatste zonder het eerste waarschijnlijk niet mogelijk is. 

Projectmatige samenwerking 
Samenwerking in de vorm van het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van projecten 
heeft vele voordelen. Elke regio kan baat hebben bij projectmatige samenwerking, 
echter om verschillende redenen. Voor regio's waarin de samenwerking nog in 
de kinderschoenen staat, is het regelmatig uitvoeren van projecten alleen al 
noodzakelijk om het handhavingsnetwerk op te bouwen en in stand te houden. 
De regio's waarin men elkaar inmiddels wel weet te vinden, moeten bekijken op 
welke punten projectrnatige samenwerking nog meerwaarde heeft. Sommige problemen 
kunnen bijvoorbeeld goed in het kader van een project worden aangepakt, 
bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk zijn (zoals de illegale opslag en verkoop van vuurwerk) 
of omdat ze in de hele regio voorkomen en samenwerking dan doelmatig is. Voor 
alle regio's is het vanwege het grote leereffect van projectmatige samenwerking 
aan te bevelen om nieuwe taken en/of nieuw beleid in het kader van projecten 
aan te pakken. 

33 	Onafhankelijk in die zin dat de uitvoerende organisatie op afstand `onafhankelijk' werkt en 
de nadruk daardoor ligt op het milieubelang. Aan de deskundigheid van de uitvoerder op afstand 
ontlenen de adviezen hun status. 
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Structurele samenwerking; gezamenlijke handhavingsstrategie 
Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is beleidsafstemming (vgl. 5 7.2). 
Beleidsafstemming is er in soorten en maten, van het bepalen van regionale 
speerpunten tot een gezamenlijke handhavingsstrategie. Voor een goede structurele 
samenwerking is bijna niet te ontkomen aan het opstellen van een gezamenlijke 
handhavingsstrategie, waarin wordt aangegeven in welke gevallen en op welke manier 
welke instantie optreedt, aanvult of ondersteunt. De inhoud van de afspraken die, 
in de handhavingsstrategie worden opgenomen, kan echter per regio verschillen. 
Het ligt er dus maar aan hoe hoog het ambitieniveau van de samenwerkingspartners 
is. Weather wordt in regionaal verband bepaald welke handhavingsdoelen men zich 
stelt, met welke middelen die doelen het best kunnen worden bereikt, hoe de 
taakverdeling tussen bestuur en justitie in het algemeen is en welke taakverdeling 
('wie neemt het voortouw') men in concrete gevallen zal hanteren. In Handhaven 
met effect zijn reeds bouwstenen geleverd voor het opstellen van een handhavingsstra-
tegie.m Wanneer de cultuurverschillen tussen bestuur en OM in de regio nog zodanig 
zijn dat afspraken als hiervoor geschetst (nog) niet mogelijk zijn of wanneer andere 
factoren daaraan in de weg staan, zal met minder genoegen moeten worden genomen. 
Het blijft echter zaak om in ieder geval duidelijk te maken wat men wel wil en 
kan afspreken. Daarbij moet minimaal worden gedacht aan het vastleggen van de 
te volgen handelwijze wanneer men elkaar nodig heeft en het commitment van 
alle partners daaraan (afstemming en coordinatie). 

Structurele samenwerking; multidisciplinaire handhavingsteams 
Het woord `multidisciplinair' zegt het eigenlijk al: bij multidisciplinaire 
handhavingsteams is per definitie sprake van samenwerking tussen de verschillende 
handhavende instanties. De justitiele instanties zijn grote voorstanders van de 
oprichting van' handhavingsteams. Wanneer ook het bestuur bereid is menskracht 
beschikbaar te stellen voor regionale handhaving, kunnen zaken die een gecombineerde 
benadering vergen op doelmatige en effectieve wijze worden aangepakt. Wederom 
geldt: mits er voldoende draagvlak is. Wordt voor structurele samenwerking gekozen 
in de vorm van een uitvoerende instantie op regio- of anderszins bovenlokaal niveau, 
dan kunnen uit die instanties medewerkers voor het handhavingsteam worden 
gerekruteerd. Het bestuur participeert dan in het handhavingsteam zonder dat dat 
ten koste gaat van de handhaving in de individuele gemeenten. 

7.3.3 Samenwerkingsvorm 

Met samenwerkingsvorm wordt gedoeld op de organisatievorm waarbinnen de 
samenwerking gestalte krijgt (eigenlijk: de organisatievorm van het samenwerkings-
verband). Uit het praktijkonderzoek kwam naar voren dat er veel verschillende 
samenwerkingsverbanden bestaan. Sommige daarvan functioneren goed, andere 
minder goed. In § 7.1 is reeds uiteengezet dat een samenwerkingsvorm die in de 

34 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 325-337. 
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ene regio goed werkt, dat in een andere regio niet per se ook hoeft te doen. De 
voorstellen die hierna zullen worden gedaan, moeten dan ook niet als een keurslijf 
worden beschouwd, maar veeleer als opties waarvan moet worden bekeken of die 
gezien de lokale en regionale omstandigheden gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Coordinerend samenwerkingsverband 
De voordelen van een coordinerend samenwerkingsverband zijn gelegen in het 
feit dat enerzijds de voor samenwerking benodigde coordinatiefunctie wordt vervuld, 
maar de gemeenten anderzijds geheel eigen baas blijven. Nadeel van deze constructie 
is dat de effectiviteit van de handhaving en van de samenwerking sterk afhankelijk 
is van de bestuurlijke wit daartoe. Een coordinerend samenwerkingsverband is het 
absolute minimum. Gezien de vrijwilligheid van de samenwerking is draagvlak 
echter zeer belangrijk; wanneer meer niet haalbaar is, moet van deze samenwerkings-
vorm het beste worden gemaakt. Dat kan door deze samenwerkingsvorm te 
combineren met — bijvoorbeeld — samenwerking in subregio's (vgl. regio Noord-
Limburg), waarbinnen wel met een dienstverlenende centrumgemeente of een kleine 
technische dienst wordt gewerkt. 

Samenwerkingsverband met uitvoerende taken 
Het belang van uitvoering op afstand (in verband met effectieve handhaving) en 
het belang van uitvoeringscapaciteit op regionaal niveau kunnen beide worden 
behartigd door uitvoerende taken onder te brengen bij een samenwerkingsverband. 
Voor deze samenwerkingsvorm kan worden gekozen indien er geen animo is voor 
het oprichten van een milieudienst, maar men wet voor bepaalde (categorieen) gevallen 
bijzondere expertise zou willen inhuren die men zelf niet in huis heeft (vgl. regio 
Rivierenland). Dit vooral nodig in regio's waarin geen enkele gemeente zodanige 
omvang heeft, dat men zelf medewerkers met die specialismen in dienst kan nemen. 

Milieudienst 
In een regionale milieudienst is de intergemeentelijke samenwerking bij de handhaving 
doorgaans het verst doorgevoerd; de deelnemende gemeenten (en eventueel provincie) 
beschikken gezamenlijk over een handhavingsapparaat. Deze samenwerkingsvorm 
is in theorie de meest ideate. In de praktijk bestaat echter bij veel gemeenten weerstand 
tegen deze samenwerkingsvorm, deels vanwege de financiele aspecten — men is van 
mening dat een milieudienst in vergelijking tot andere vormen van dienstverlening 
duur is — en deels vanwege de vrees om verlies van autonomie. Dit laatste bezwaar 
is vooral te bespeuren in regio's met veel kleinere gemeenten en slechts een of enkele 
groteren en komt volgens een deel van de respondenten voort uit het grote-broer-
syndroom. Zodra de gemeenten qua grootte evenwichtiger over een regio zijn 
verdeeld, doet dit probleem zich niet meer voor. Veel hangt ook af van de opstelling 
van de gemeenten. Waar de wit — en soms de noodzaak (vgl. regio Rijnmond) — 
om samen te werken aanwezig is, is een groot verschil tussen de deelnemende 
gemeenten geen probleem. Overigens kan een milieudienst ook worden gevormd 
op subregionaal niveau (men spreekt dan meestal van technische dienst). 
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Dienstverlenende centrumgemeente 
Een dienstverlenende centrumgemeente is meestal de grootste gemeente in de 
(sub)regio. Afhankelijk van het aantal 'aangesloten' gemeenten en de omvang van 
de dienstverlening, moet die gemeente toch wet over een behoorlijk handhavingsappa-
raat kunnen beschikken. Dit apparaat moet zijn afgestemd op de problematiek in 
de regio; een gemeente met vooral veel stedelijke problematiek in een overwegend 
agrarische regio is dan ook niet op voorhand geschikt voor het vervullen van de 
rol van dienstverlenende centrumgemeente. Daarnaast moet het handhavingsapparaat 
van zodanige omvang zijn, dat de benodigde specialismen kunnen worden 
aangetrokken. Indien dat speciaal geschiedt met het oog op de rol van dienstverlenende 
centrumgemeente, moet zijn gewaarborgd dat diegenen zichzelf lterugverdienen' 
door dienstverleningaan de deelnemende gemeenten. Dit kan door met die gemeenten 
goede — afdwingbare — afspraken te maken omtrent het af te nemen aantal uren. 
Het mag niet zo zijn dat de dienstverlenende centrumgemeente financieel in de 
problemen komt, doordat opeens minder van haar diensten gebruik wordt gemaakt. 
Om die reden kan in regio's waarin een duidelijk grotere gemeente ontbreekt — 
waardoor een centrumgemeente wellicht relatief veel extra deskundigheid zou moeten 
aantrekken — beter worden gekozen voor een regionaal samenwerkingsverband 
waaraan door alle gemeenten wordt bijgedragen; het risico dat een der deelnemers 
zich onverhoopt terugtrekt is dan minder groot. 

Samenwerking in subregio's 
Aan het begin van deze paragraaf is gezegd dat de voorgestelde samenwerkingsvormen 
vooral als optie moeten worden gezien. Dit heeft te maken met het feit dat het 
niet altijd doelmatig is om een samenwerkingsvorm die in de praktijk goed werkt 
opzij te zetten voor een samenwerkingsvorm die zich alleen nog in theorie (of elders) 
heeft bewezen. In dat verband wordt hier gewezen op de vorm `samenwerking 
in subregio's'. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in sommige regio's waarin 
de regionale samenwerking nog niet of slechts beperkt structureel is vormgegeven, 
we! goed functionerende, uitvoerende samenwerkingsverbanden op subregionaal 
niveau bestaan, die in veel gevallen historisch zo zijn gegroeid." Gemeenten 
waarbinnen het draagvlak voor regionale samenwerking niet of beperkt aanwezig 
is, zouden voor deze samenwerkingsvorm kunnen kiezen; de voordelen van 
samenwerking — die zeker voor de kleine gemeenten zeer belangrijk zijn — worden 
aldus toch benut. Het samenwerkingsverband zou dan zowel in de vorm van een 
dienstverlenende centrumgemeente als in de vorm van een subregionale dienst 
(technische of milieudienst) kunnen worden gegoten, waarbij de voorkeur uitgaat 
naar deze laatste. 

35 	Dit verschijnsel was reeds bekend uit Handhaven met effect (zie p. 211). 

328 



Kamperen binnen de perken. 

Samenvattend verslag van een onderzoek naar de handhaving van de 
Kampeerwet/Wet op de Openluchtrecreatie 

Marielle Verberk 
Wendy Eygendaal 
Esther Boiten 

1 	Inleiding 

Per 1 november 1995 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOLR) van kracht. 
Op grond van de WOLR kunnen gemeenten paal en perk stellen aan het aanbod 
van kampeergelegenheid en het kamperen binnen de gemeentegrenzen. In deze 

• bijdrage gaan we in op de wijze waarop de handhaving van de WOLR is georganiseerd 
en de wijze waarop de WOLR in de praktijk wordt gehandhaafd. 

De Commissie Michiels achtte een nadere bestudering van de handhaving 
van regels rondom het kamperen met name relevant vanwege het veronderstelde 
geringe belang dat velen hechten aan de regels en vanwege de massaliteit van 
overtredingen in bepaalde gebieden en bepaalde perioden. Deze aspecten zijn 
uitdrukkelijk in het onderzoek meegenomen. 

Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in vijf toeristisch-recreatieve gebieden,.waar kan worden 
verondersteld dat men (enige) ervaring heeft met de handhaving van kampeerregels. 
Binnen de geselecteerde gebieden (Waddeneilanden, Zuid-West Friesland, Achterhoek, 
Schouwen-Duiveland en Zuid-Limburg) zijn gesprekken gevoerd met handhavers, 
beleidsmedewerkers recreatie en toerisme en verantwoordelijke wethouders. Daarnaast 
zijn in elk gebied vijf ondernemers geinterviewd. In Zeeland hebben we tevens 
gesprekken gevoerd met illegale kampeerders. 

De onderzoeksbenadering heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om uitspraken 
te doen over 'de' handhavingspraktijk of de omvang van het (eventuele) 
handhavingstekort in Nederland. De gebieden zijn immers gericht geselecteerd en 
vormen geen representatieve afspiegeling. 

Leeszyzjzer 
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In paragraaf twee gaan we in op het juridisch 
kader, het beleid en de organisatie van handhaving ('handhaving-op-papier'). De 

Met dank aan prof. mr  J.B.J.M. ten Berge en dr. G.H. Addink van het Instituut voor Staats-
en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. 
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derde paragraaf behandelt de handhavingspraktijk gezien vanuit het perspectief van 
de handhavers en de beleidsverantwoordelijken. In de vierde paragraaf geven we 
een beeld van de handhavingspraktijk vanuit het perspectief van de ondernemers 
en de illegale kampeerders. De vijfde paragraaf bevat een korte reflectie op de 
onderzoeksresultaten en enkele aanbevelingen. 

2 	Handhaving-op-papier: juridisch kader, beleid en organisatie 

Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de handhaving van de 
kampeerregels 'op papier' is georganiseerd. We geven een globaal overzicht van 
de juridische bepalingen die van belang zijn bij de handhaving van de Kampeer-
wet/WOLR. Daarnaast gaan we in op het (handhavings-)beleid rondom het kamperen 
en de organisatie van de handhaving in de onderzochte toeristisch-recreatieve gebieden. 

2.1 jURIDISCH KADER 

De WOLR is op 1 november 1995 in werking getreden.' Deze wet vervangt de 
Kampeerwet die vanaf 1984 van kracht was. De WOLR geeft gemeenten instrumenten 
in handen om paal en perk te stellen aan het aanbod van kampeergelegenheid en 
het kamperen binnen de gemeentegrenzen, en eisen te stellen aan de kwaliteit, hygiene 
en veiligheid van de kampeerterreinen. Tevens beoogt de WOLR de diversiteit 
in het kampeeraanbod te vergroten? 

In vergelijking met de Kampeerwet bevat de WOLR een vereenvoudiging 
van de regelgeving ten aanzien van het kamperen. Tevens hebben gemeenten een 
grotere vrijheid gekregen om het kampeerbeleid materieel en formeel in te vullen. 
Ten tijde van het onderzoek gold een overgangsregime: vanaf 1 november 1997 
dienen alle vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen die op basis van de oude 
Kampeerwet zijn afgegeven, te zijn vervangen. 

Vergunningen, vrtjstellingen en ontheffingen 
In de WOLR geldt als hoofdregel dat het zonder toestemming van B&W verboden 
is een kampeerterrein te houden (art. 8 lid 1 WOLR). De gemeente heeft een aantal 
mogelijkheden om kamperen toe te staan. De gemeente kan een vergunning, 
vrijstelling of ontheffing verlenen voor het aanbieden van kampeergelegenheid. 
De vergunningen hebben betrekking op een kampeerterrein, dat als zodanig in 
het bestemmingsplan dient te zijn opgenomen (art. 8 lid 1 en art. 10, lid 1). De 
vrijstellingen of ontheffingen kunnen betrekking hebben op kleinschalig kamperen, 
groepskamperen op eigen terrein en natuurkamperen. Het bestemmingsplan mag 

1 	Wet van 25 maart 1994, houdende regels ten behoeve van de openluchtrecreatie (Wet op de 
Openluchtrecreatie) 5th. 1994, 573. 

2 	Op basis van de WOLR kunnen ook regels worden gesteld ten aanzien van jachthavens en 
volkstuinen. In deze bijdrage beperken we ons echter tot de regels rondom het kamperen. 
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zich hiertegen niet verzetten (art. 8 lid 2). De ontheffing of vrijstelling geldt voor 
maximaal 10 kampeermiddelen, met een mogelijkheid om 5 kampeermiddelen extra 
toe te staan gedurende 10 weken per jaar. Onder de Kampeerwet was kleinschalig 
kamperen verbonden aan het agrarisch bedrijf ('kamperen bij de boer'), onder de 
WOLR mogen gemeenten deze koppeling loslaten. Tevens kunnen gemeenten op 
grond van de WOLR besluiten om kleinschalig kamperen gedurende het hele jaar 
toe te laten, terwijl onder de Kampeerwet een periode was vastgesteld (15 maart 
t/m 31 oktober). Bij verordening kan de gemeente daarnaast het vrij kamperen 
buiten kampeerterreinen of voor eigen gebruik toestaan, met een maximum van 
vijf kampeermiddelen en gedurende korte perioden (art. 15 WOLR). 

Aan de vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen kunnen voorschriften 
en beperkingen worden verbonden in het belang van de orde, de rust, de veiligheid, 
de natuur- en landschapsbescherming, de bescherming van het milieu, de hygiene 
en de gezondheid (art. 11 lid 2). 

Op basis van de WOLR (art. 17 lid 1) zijn daarnaast bij algemene maatregel 
van bestuur nadere regels gegeven met betrekking tot de hygiene, gezondheid en 
veiligheid van kampeerterreinen. 3  Nadere bepalingen rondom natuurkampeerterreinen 
zijn vastgelegd in de Ministeriele regeling natuurkampeerterreinen. 

Handhaving 
De regelgeving rondom het kamperen kan op bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
wijze worden gehandhaafd. 

Voor het houden van toezicht in bestuursrechtelijke zin heeft de Minister van 
VROM de inspecteurs voor de volksgezondheid aangewezen. De Minister van LNV 
heeft de ambtenaren van Staatsbosbeheer aangewezen als toezichthouder. Daarnaast 
heeft het College van B&W ambtenaren aangewezen als toezichthouder (art. 33 
WOLR). Bij het constateren van niet-naleving van de gestelde regels kan gebruik 
worden gemaakt van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom. Daarnaast 
kan de gemeente de vergunning, vrijstelling of ontheffing wijzigen of in trekken 
(artt. 11 en 12 WOLR); of een lastgeving opleggen (artt. 18 en 20 WOLR). 

De regels gesteld bij de WOLR kunnen ook langs strafrechtekke weg worden 
gehandhaafd. In de WOLR zijn enkele zelfstandige strafbepalingen opgenomen: 
o.a. tegen recreeren buiten kampeerterreinen, het houden van een kampeerterrein 
zonder vergunning, het overtreden van bepalingen ten aanzien van de hygiene, 
gezondheid en veiligheid, en het overtreden van voorschriften verbonden aan een 
vergunning, vrijstelling of ontheffing, kan strafrechtelijk worden opgetreden. Naast 
algemene opsporingsambtenaren (m.n. de politie) zijn ook enkele bijzondere 
opsporingsambtenaren bevoegd om in het kader van de WOLR strafrechtelijk op 
te treden: de aangewezen ambtenaren van Staatsbosbeheer, van de Algemene Inspectie 
Dienst (AID), en door de Minister van Justitie en B&W aangewezen gemeenteambtena-
ren. 

De wetgever maakt geen onderscheid in de bevoegdheden die de bestuursrechte- 

3 	Besluit hygiene, gezondheid en veiligheid. 
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lijke en strafrechtelijke handhavers hebben: op grond van de WOLR zijn zowel 
toezichthoudende ambtenaren als opsporingsambtenaren bevoegd om relevante 
plaatsen te betreden (behalve woningen); inzage te vorderen in relevante bescheiden 
en afschrift daarvan nemen; en stoffen te onderzoeken, metingen te verrichten en 
monsters te nemen (ant. 35 en 36 WOLR). 

2.2 BELEID 

De gemeenten hebben de grotere vrijheid in de Wet op de Openluchtrecreatie 
aangegrepen om nieuw recreatiebeleid te formuleren. Het beleid ten aanzien van 
het kamperen maakt hier onderdeel van uit. De beleidsvrijheid welke de WOLR 
schept wordt door de gemeenten verschillend ingevuld. Het verlenen van een 
vrijstelling voor kleinschalig kamperen koppelen veel gemeenten nog steeds aan 
het agrarisch bedrijf. Enkele gemeenten hebben er echter voor gekozen deze 
mogelijkheid ook voor andere particulieren open te stellen. De meeste gemeenten 
maken geen gebruik van de mogelijkheid om de kampeerperiode los te laten. Vrijwel 
allemaal formuleren ze een kampeerperiode. De meeste gemeenten formuleren beleid 
ten aanzien van het toegestane aantal en de toegestane soorten kampeermiddelen. 

Handhavingsbeleid 
Slechts drie van de onderzochte gemeenten schenken in hun beleidsnota expliciet 
aandacht aan het onderwerp handhaving. Dit betekent niet dat er in de praktijk 
geen gemeentelijk beleid wordt gevoerd ten aanzien van de handhaving van de 
kampeerregels. Twee factoren lijken van invloed te zijn op de mate waarin sprake 
is van een (stringent) handhavingsbeleid. In de eerste plaats is de (gepercipieerde) 
ernst van de problemen bepalend: in gebieden waar overtredingen in het verleden 
hebben geleid tot ernstige (overlast)problemen, is sprake van een stringenter 
handhavingsbeleid (Zeeland, Texel). In gebieden waar eventuele overtredingen niet 
of nauwelijks tot problemen leiden wordt de noodzaak tot handhaving niet groot 
geacht. In de tweede plaats vormt de aanwezigheid van politiek-bestuurlijk draagvlak 
een belangrijke bepalende factor. De mate waarin het gemeentebestuur en lokale 
politici belang hechten aan handhaving, is (mede) afhankelijk van de visie op 
handhaving. In sommige gebieden wordt een strikte handhaving niet opportuun 
geacht, omdat men zich ervan bewust is dat de toeristisch-recreatieve sector een 
belangrijke inkomstenbron vormt. In Zeeland hanteert men juist als uitgangspunt 
dat een stringente handhaving ten goede komt aan het 'toeristisch-recreatieve product 
Zeeland'. 

Beleidsmatige afstemming 
Tijdens het onderzoek bleek dat er slechts in enkele gevallen sprake is van afstemming 
van handhavingsbeleid tussen de verschillende betrokken instanties. In de meeste 
gemeenten is er geen contact tussen gemeente, politie en justitie over het toezicht 
en de controle op de kampeerregels. Een enkele keer komt de handhaving van de 
WOLR ter sprake tijdens het driehoeksoverleg (tussen politie, gemeente en OM), 
waar afspraken worden gemaakt over de prioriteit die wordt toegekend aan de 
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handhaving van regelgeving. De handhaving van de WOLR heeft in de regel geen 
hoge prioriteit. 

Ook contacten tussen gemeenten en toezichthouders op de hygiene en 
gezondheid zijn nagenoeg afwezig: Zuid-West Friesland vormt hierop een 
uitzondering, waar de GGD toezicht houdt op deze aspecten. Toezichthouders 
van de AID en van de inspectiedienst milieuhygiene blijven buiten beeld. 

In de praktijk leidt dit tot een gescheiden aanpak van verschillende aspecten 
in de WOLR. Het strafrechtelijk optreden tegen illegale kampeerders is in handen 
van de politie, Staatsbosbeheer en OM, die in sommige gebieden goed van elkaars 
activiteiten op de hoogte zijn, maar in andere gebieden niet. Met name in Schouwen-
Duiveland zijn beleidsmatige afspraken gemaakt over het optreden tegen illegale 
recreanten tussen de provincie, de gemeente, politie, justitie en Staatsbosbeheer. 
We komen hier later nog op terug. Op landelijk niveau is wet een afspraak gemaakt 
tussen politie en justitie het optreden tegen illegale recreanten: landelijk is een 
transactiebedrag afgesproken van 1 170,-. 

Het optreden tegen ondernemers die zich niet aan de voorschrif ten houden, 
geschiedt in de regel uitsluitend langs bestuursrechtelijke weg door de gemeente. 
Hierover is in de onderzochte gebieden geen beleidsmatige afstemming met de politie 
of het OM. 

Tijdens de gesprekken is naar voren gebracht dat het ook binnen de gemeente, 
tussen diverse afdelingen, wel eens schort aan afstemming. Afstemming tussen 
activiteiten van toezichthouders die voor diverse zaken en voor verschillende 
afdelingen op pad zijn, ontbreekt in sommige gemeenten. 

2.3 DE ORGANISATIE VAN HANDHAVING 

Zoals gezegd, vormen het strafrechtelijk optreden tegen illegale kampeerders in 
het openbare gebied en het (voornamelijk) bestuursrechtelijke optreden tegen 
ondernemers die zich niet aan de voorschriften houden, in de praktijk veelal 
gescheiden paden. 

De organisatie van strafrechtekke handhaving 
Het toezicht op illegale kampeerders in het openbare gebied wordt in de regel 
uitgeoefend door de politie. Ambtenaren van Staatsbosbeheer (met bijzondere 
opsporingsbevoegdheden) houden toezicht op de terreinen van Staatsbosbeheer. 
In sommige gebieden vindt afstemming plaats tussen de politieambtenaren en de 
ambtenaren van Staatsbosbeheer. Het houden van toezicht op illegale recreatie vormt 
een onderdeel van de reguliere taak: er zijn in de regel geen mensen voor vrij gemaakt. 
Twee gebieden vormen een uitzondering: 

In Nijefurd (Friesland) zijn in het kader van de Melkertregelingen 
recreatiewachters aangesteld met beperkte opsporingsbevoegdheid. Zij houden (onder 
andere) toezicht op illegale recreatie. Zij zijn in dienst van de gemeente en werken 
onder de operationele leiding van de politie. 

In Zeeland vinden periodiek gerichte acties plaats tegen illegale recreanten 
door het `piketteam': een samenwerkingsverband van politie, justitie, Staatsbosbeheer, 
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gemeenten, provincie en provinciale VVV. Vier keer per jaar houdt het piketteam 
een (onaangekondigde) handhavingsactie, waarbij alle illegale kampeerders warden 
geverbaliseerd. 

De WOLR biedt de mogelijkheid am de regels waaraan de exploitanten van 
kampeerterreinen zich dienen te houden, via het strafrecht te handhaven. Van deze 
mogelijkheid wordt in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt. Slechts in enkele 
gemeenten zijn ambtenaren aangewezen als opsporingsambtenaar ten behoeve van 
de handhaving van de WOLR: de recreatiewachters in Nijefurd en de gemeentelijke 
toezichthouders in Terschelling, Texel, Gulpen en Gaasterlan-Sleat. 

De organ isatie van bestuursrechteltjke handhaving 
De regels gesteld aan de aanbieders van kampeergelegenheid, warden in het algemeen 
uitsluitend bestuursrechtelijk gehandhaafd. Enkele respondenten geven aan dat dit 
een principiele keuze is: het gaat am gemeentelijke regelgeving die oak door de 
gemeente zelf dient te warden gehandhaafd. Men vindt het in de regel logisch dat 
politie en justitie Her geen bijdrage aan leveren. Bovendien achten enkele respondenten 
het onwenselijk dat geiiniformeerde politieagenten toezicht uitoefenen op 
kampeerterreinen: dat brengt maar onrust teweeg. Een enkele keer wordt melding 
gemaakt van een onwillige Officier van Justitie: deze zou waarschijnlijk toch niet 
tot vervolging overgaan. 

De beschikbare formatie voor handhaving van de kampeerregels verschilt 
sterk per gemeente. De handhaving door de gemeente is veelal ondergebracht bij 
de afdeling Ruimtelijke Ordening, de afdeling Recreatie en Toerisme, of bij Bouw-
en Woningtoezicht. In de regel zijn de ambtenaren die belast zijn met het toezicht 
in het kader van de Wet op de Openluchtrecreatie, ook belast met andere taken 
en met het toezicht ten aanzien van andere regelgeving. 'Ze doen het erbij'. 
Schattingen over de tijdsbesteding gemoeid met de handhaving van de WOLRvarieren 
van een kwartier tot tien uur per week gedurende het kampeerseizoen. In de gemeente 
Schouwen-Duiveland zijn tijdens het seizoen twee tijdelijke fulltime krachten 
aangesteld am toezicht te houden op de aantallen kampeermiddelen. 

Het toezicht op de naleving van het Besluit Hygiene, gezondheid en veiligheid 
dient te warden uitgevoerd door de inspectiedienst milieuhygiene. In de praktijk 
gebeurt dat alleen bij de grate vergunningsplichtige kampeerterreinen. Daarnaast 
kunnen bepalingen ten aanzien van de hygiene, gezondheid en veiligheid ook zijn 
opgenomen in de voorschriften behorend bij de vergunningen, vrijstellingen of 
ontheffingen. Deze zaken kunnen dus dubbel zijn geregeld. Met het toezicht op 
de naleving van deze voorschriften zijn de hiervoor genoemde gemeenteambtenaren 
belast. In Friesland wordt de GGD hierbij betrokken. 

Toezicht en sanctionering vindt in veel gevallen gescheiden plaats. De 
toezichthouders melden een overtreding waarop het bestuur besluit tot een reactie. 
De voorbereiding van de bestuurlijke sancties geschiedt in sommige gemeenten 
door dezelfde ambtenaren die oak de vergunningen verstrekken. Meestal is de 
vergunningverlening gemandateerd aan een beleidsambtenaar die zich bezighoudt 
met toerisme en recreatie, eventueel bijgestaan door een ambtenaar van Juridische 
Zaken. De voorbereiding van het bestuursrechtelijk optreden ligt bij de 
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beleidsambtenaar, bijgestaan door Juridische Zaken; of volledig bij de afdeling 
Juridische Zaken. 

2.4 AFSLUITING 

In het algemeen kan worden gesteld dat gemeenten de nieuwe Wet op de 
Openluchtrecreatie hebben aangegrepen om opnieuw vorm te geven aan het 
recreatiebeleid. Aan het onderdeel handhaving wordt in de regel weinig aandacht 
besteed. In gebieden waar massale overtredingen in het verleden tot overlastsituaties 
hebben geleid, wordt aan de handhaving van de WOLR expliciet aandacht besteed. 

In het algemeen kan worden gesteld dat aan de handhaving van kampeerregels 
weinig prioriteit wordt toegekend. Andere regels zijn belangrijker. De beperkte 
prioriteit heeft tot gevolg dat er (uitzonderingen daargelaten) weinig capaciteit wordt 
vrijgemaakt voor de handhaving van de kampeerregels. 

Beleidsmatige afstemming tussen de diverse instanties die een rol zouden kunnen 
spelen bij de handhaving van de WOLR is beperkt of afwezig. De AID en de 
inspecteurs van volksgezondheid blijven buiten beeld. In sommige gebieden is enige 
afstemming tussen politic en Staatsbosbeheer als het gaat over het strafrechtelijk 
optreden tegen illegale kampeerders. Met Justitie bestaan landelijke afspraken over 
de hoogte van het transactiebedrag bij illegaal kamperen. Ook wordt in het 
driehoeksoverleg (gemeente, politic, justitie) wel eens gesproken over de handhaving 
van de WOLR, maar de prioriteit die er aan wordt toegekend is in de regel niet 
hoog. 

Het optreden tegen ondernemers die de voorschriften overtreden, is vrijwel 
uitsluitend een bestuursrechtelijke aangelegenheid. Van het strafrecht wordt bij 
hoge uitzondering gebruik gemaakt. Van beleidsmatige afstemming tussen politic, 
justitie en gemeente over het optreden tegen ondernemers is geen sprake. Met 
betrekking tot het strafrechtelijk optreden tegen illegale kampeerders vindt in enkele 
gebieden wel afstemming plaats tussen politic, gemeente en justitie. 

3 	De handhavingspraktijk: perspectief van handhavers en beleids- 
verantwoordelijken 

In deze paragraaf geven we de ervaringen en opvattingen van handhavers en 
beleidsverantwoordelijken weer over de wijze waarop de kampeerregels in de praktijk 
worden gehandhaafd. Achtereenvolgens gaan we in op het strafrechtelijk optreden 
tegen illegale recreanten en het bestuursrechtelijk optreden tegen ondernemers. 

3.1 HET STRAFRECHTELIJK OPTREDEN TEGEN ILLEGALE KAMPEERDERS 

In de regel wordt uitsluitend strafrechtelijk opgetreden tegen het verbod op het 
kamperen buiten een terrein waarvoor een vergunning, vrijstelling of ontheffing 
is verleend (art. 15 WOLR). De politic, Staatsbosbeheer en de Friese recreatiewachters 
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vervullen hierbij in de praktijk een rol. In Schouwen-Duiveland, Texel en langs 
de meren in Friesland, realiseert men zich dat illegale recreatie regelmatig voorkomt. 
Het gaat dan meestal om mensen die een nacht in de auto doorbrengen na het stappen 
of omdat zij laat in het gebied zijn aangekomen; of om mensen die op een 
parkeerplaats in een camper of caravan overnachten. Op de Waddeneilanden worden 
boswachters geconfronteerd met illegale kampeerders in bos- en natuurgebieden. 
In de overige gebieden heeft men de indruk dat illegale recreatie niet of niet op 
grote schaal voorkomt. 

Opsporing 
In de meeste gebieden worden geen gerichte acties uitgevoerd om illegale kampeerders 
op te sporen. Alleen in Zeeland vindt vier keer per jaar een actie plaats door het 
'piketteam'. In Nijefurd (Friesland) houden de recreatiewachters gericht toezicht 
op illegale kampeerders. Politieambtenaren en boswachters nemen illegale recreatie 
wel mee in de algemene surveillance. Voor de politic heeft illegale recreatie tijdens 
reguliere diensten echter geen hoge prioriteit. Als illegale kampeerders overlast 
veroorzaken, dan wordt er in de regel wel tegen opgetreden. 

Strafrechtekke sanctionering 
Als politiemensen of ambtenaren van Staatsbosbeheer een illegale recreant aantreffen, 
dan kunnen zij proces-verbaal opmaken. Voor illegale recreanten die de nacht in 
een auto of een camper/caravan doorbrengen geldt, dat alleen kan worden 
geverbaliseerd als de illegale recreant ook daadwerkelijk slaapt. Parkeren is immers 
niet verboden. 

Als de werkdruk het toelaat, dan komt het wel voor dat men optreedt tegen 
illegale recreanten. Als men nog niet slaapt, dan worth in de regel een waarschuwing 
gegeven en verwezen naar een kampeerterrein. Anders kan proces-verbaal worden 
opgemaakt, waarbij meestal onmiddellijk een transactievoorstel worth gedaan. 

Uit gesprekken met politieagenten ontstaat de indruk, dat het optreden tegen 
illegale kampeerders niet bij iedere politieagent even populair is. In de eerste plaats 
geldt — met name bij campers — dat de inbreuk op de privacy vrij groot is: mensen 
worden gewekt en halfslapend geconfronteerd met een uniform. In de tweede plaats 
geldt — met name bij jongeren die na een avond stappen in de auto overnachten 
— dat het moeilijk is een alternatief te bieden: beschonken rijden naar een camping 
of naar huis is geen aantrekkelijke optie. Bovendien veroorzaken slapende jongeren 
in de regel minder overlast dan rondhangende jongeren. In de derde plaats doet 
zich het probleem voor, dat de illegale recreanten midden in de nacht niet meer 
terecht kunnen op een kampeerterrein. Bovendien kom het in het hoogseizoen 
voor, dat de campings vol zijn. De politieagenten kunnen illegale kampeerders dan 
verwijzen naar parkeerterreinen bij campings, waardoor strikt genomen de 
exploitanten van kampeerterreinen gedwongen werden een overtreding te begaan: 
zij mogen immers geen kampeermiddelen plaatsen op de parkeerterreinen. 

Zeeuwse politieagenten die nog weten hoezeer het illegale kamperen uit de 
hand kan lopen, zien het belang van een stringente handhaving in de regel we! 
in. Ambtenaren van Staatsbosbeheer zijn zich zeer bewust van de mogelijke schade 
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die (met name tent-)kampeerders kunnen aanrichten aan het bos. Zij beschouwen 
het houden van toezicht op illegale recreatie als een onderdeel van hun dagelijkse 
taak. 

Zowel voor politiemensen als voor ambtenaren van Staatsbosbeheer geldt, 
dat zij het jammer vinden dat geen variatie mogelijk is in de hoogte van de boete. 
Enkele politiemensen zouden graag zien dat zij in de hoogte van de boete onderscheid 
kunnen maken tussen illegale kampeerders die overlast veroorzaken of rommel 
achterlaten, en `nette' illegale kampeerders die zonder anderen overlast te bezorgen 
een nacht in een camper of caravan verblijven. In de praktijk blijken politiemensen 
zich enige speelruimte te kunnen verschaffen. Zij kunnen een proces-verbaal opmaken 
per persoon, maar verbaliseren in de regel maar een van de personen die zich in 
het kampeermiddel bevinden: in de regel de bestuurder van de auto of degene die 
de deur van de camper/caravan opent. Bij erg lastige personen kunnen ze meerdere 
processen-verbaal opmaken. 

Enkele ambtenaren van Staatsbosbeheer vonden de boete erg hoog, waardoor 
zij geneigd zijn een eerste nacht te waarschuwen. Bovendien is het moeilijk om 
direct te innen, niet iedereen heeft f 170,- op zak. 

Aantallen processen-verbaal 
De aantallen processen-verbaal die worden opgemaakt ingevolge een overtreding 
van de WOLR, lopen per bestudeerd gebied sterk uiteen. In Zeeland worden verreweg 
de meeste processen-verbaal opgemaakt: in 1996 registreerde de politie 454 p.v.'s, 
in januari tot en met september 1997 zijn het er 519. In de andere gebieden varieert 
het aantal p.v.'s van minder dan vijf per jaar (Achterhoek, Texel), tot 20 a 30 p.v.'s 
(Limburg-Zuid, Friesland). De p.v.'s hebben vrijwel allemaal betrekking op art. 
15 WOLR ('wildkamperen'). In de regio's Limburg-Zuid en Zeeland blijkt (zeer) 
incidenteel ook strafrechtelijk te zijn opgetreden bij overtreding van artikel 8 WOLR: 
het niet-naleven van voorschriften verbonden aan de vergunning, ontheffing of 
vrijstelling. 

3.2 BESTU U RSRECHTELIJKE HANDHAVING VAN VERGUNNINGEN, VRIJSTELLINGEN 
EN ONTHEFFINGEN 

De intensiteit van het toezicht op de naleving van de (voorschriften verbonden 
aan) de vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen verschilt per gebied. In Schouwen-
Duiveland vindt het meest intensief toezicht plaats: jaarlijks in het voor- en naseizoen 
worden controles uitgevoerd door de gemeentelijke beleidsmedewerker, waarbij 
toezicht wordt gehouden op de naleving van een groot scala aan voorschriften 
('kwalitatieve controle). Daarnaast houden speciaal daarvoor aangestelde (tijdelijke) 
krachten in het hoogseizoen toezicht op overschrijdingen van het aantal 
kampeermiddelen ('kwantitatieve controle'). Ook op Texel en in de gemeenten 
Nijefurd, Gaasterlan-Sleat en Lochem wordt redelijk intensief toezicht gehouden: 
in het voor- en naseizoen gaat een toezichthouder alle kampeergelegenheden langs. 
Gedurende het seizoen wordt elke week wel even langs gegaan bij enkele 
kampeerondernemers. 
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In het kader van het project `handhaving buitengebied' van het Gewest Maastricht-
Mergelland vinden in Zuid-Limburg controles plaats van vergunningsplichtige 
kampeerterreinen. Met een checklist die is opgesteld door het gewest in de hand, 
bezoeken gemeenteambtenaren vergunningsplichtige kampeerterreinen. De 
kampeerterreinen worden `doorgeliche op een groot aantal voorschriften, waaronder 
de WOER. 

Tn enkele gemeenten vindt niet of nauwelijks gericht toezicht plaats op de 
naleving van de voorschriften. Soms worden bij controles die in het kader van de 
toeristenbelasting worden gehouden ook de voorschriften meegenomen, meestal 
staat deze controle echter Los van het toezicht op de naleving van de voorschriften. 
Toezicht vindt veelal plaats nadat een melding van de politie, omwonenden of anderen 
is binnengekomen bij de gemeente (handhaving op basis van een `piep-systeem). 

In gebieden waar een lage prioriteit is toegekend aan het houden van toezicht 
in het kader van de WOLR, leveren eventuele overtredingen in de regel weinig 
problemen op: de noodzaak tot handhaving is daarom niet groot en er wordt weinig 
capaciteit voor vrijgemaakt. Omdat men geen of weinig toezicht uitoefent, is niet 
bekend op welke schaal overtredingen plaatsvinden. In veel gebieden heeft men 
de indruk dat het wel meevalt, omdat de vraag naar en het aanbod van 
kampeergelegenheid redelijk goed op elkaar is afgestemd. 

Verschillende respondenten geven aan dat regelmatig toezicht wenselijk is 
en dat daarvoor meet capaciteit vrijgemaakt zou moeten worden. In de eerste plaats 
gaat er een preventief effect uit van controles: de toezichthoudende ambtenaar kan 
de ondernemer wijzen op de regels en hem of haar proberen te overtuigen van 
het belang ervan. In de tweede plaats is regelmatig en consequent toezicht wenselijk 
als basis voor eventuele maatregelen. Als de gemeente niet controleert maar er wel 
regelmatig overtredingen plaatsvinden, ontstaat er een impliciete gedoogsituatie, 
die moeilijk voor een incidenteel geval kan worden doorbroken. Handhaving op 
grond van een 'piep-systeem' kan bovendien rechtsongelijkheid opleveren: alleen 
exploitanten met klagende buren worden gecontroleerd en (eventueel) gesanctioneerd, 
terwijI anderen met rust worden gelaten. 

Trendbreuk: van (impliciet) gedogen naar handhaven 
Enkele respondenten geven aan, dat er in hun gemeente sprake is van een moeizame 
'trendbreuk': van (impliciet) gedogen naar handhaven. Als in het verleden 
overtredingen oogluikend zijn toegestaan, of simpelweg niet opgemerkt omdat geen 
toezicht werd gehouden, is het moeilijk om van de een op de andere dag wel op 
te gaan treden. 
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`Trendbreuk': de casus Schouwen-Duiveland 
In de gemeente Schouwen-Duiveland heeft men een dergelijke `trendbreuk' 
(van impliciet gedogen naar strikte handhaving) doorgevoerd. De gemeente 
Schouwen-Duiveland is onlangs ontstaan door samenvoeging van een aantal 
kleine gemeenten. In enkele van deze gemeenten wed oogluikend toegestaan 
dat kleinschalige kampeerterreinen (veel) grotere aantallen kampeermiddelen 
plaatsten clan de 15 die officieel waren toegestaan. Een doorvoering van een 



strikte handhaving in de nieuwe gemeente stootte op verzet in de oude 
dorpskernen waar vroeger een overschrijding van de aantallen kampeermiddelen 
werd gedoogd. Uiteindelijk is voor het jaar 1997 tot een overgangssituatie 
besloten: in de oude dorpskernen waar vroeger een gedoogsituatie bestond, 
mogen kleinschalige kampeerterreinen maximaal 30 in plaats van 15 
kampeermiddelen geplaatst houden. In 1998 gelden voor hen dezelfde eisen 
als voor de overige kleinschalige kampeerterreinen in de gemeente. Dit levert 
(tijdelijk) een vreemde situatie op: binnen een en dezelfde gemeente worden 
voor gelijkwaardige gevallen ongelijkwaardige maatstaven gehanteerd. 

Optreden na geconstateerde overtredingen 
In de bestudeerde gemeenten worden jaarlijks slechts enkele overtredingen opgemerkt. 
In de meeste gemeenten gaat het om minder dan tien overtredingen per jaar. De 
gemeente Schouwen-Duiveland vormt een uitzondering, daar worden naar schatting 
jaarlijks 45 overtredingen geconstateerd. In de regel wordt gereageerd op een 
geconstateerde overtreding met een waarschuwing, eventueel gevolgd door een formele 
aanschrijving. Het komt slechts zeer sporadisch voor dat een dwangsom wordt 
opgelegd of dat bestuursdwang wordt toegepast. In vijf gemeenten heeft men een 
of twee keer een dwangsom opgelegd, in drie gemeenten heeft men enige ervaring 
met het toepassen van bestuursdwang. 

Van de bevoegdheid de vergunning, ontheffing of vrijstelling te wijzigen of 
in te trekken wordt in de praktijk niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Ons is alleen 
bekend dat in de gemeente Veere, na overtreding van bijvoorbeeld het aantal 
kampeermiddelen op kleinschalige kampeerterreinen, wijziging van de vrijstelling 
of ontheffing plaatsvindt. De exploitant krijgt in het jaar na de overtreding niet 
meer de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode tijdens het kampeerseizoen 
vijftien kampeermiddelen te plaatsen in plaats van tien. Het gebruik van een lastgeving 
zijn we niet tegengekomen. 

Het beperkte gebruik van bestuursrechtelijke instrumenten heeft in de meeste 
gebieden met name te maken met het beperkte aantal overtredingen dat ter kennis 
komt van de gemeente. Daarnaast geven de respondenten een aantal kanttekeningen 
bij het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom. 

Toepassing van bestuursdwang wordt door diverse respondenten als `te zwaar' 
bestempeld. Bovendien ondervindt de kampeerder er behoorlijke hinder van: deze 
moet immers een andere kampeerplaats zoeken. Daar komt bij dat toepassing van 
bestuursdwang negatieve publicitaire effecten kan opleveren. Er lijkt daarnaast sprake 
van enig `koudwatervrees': men heeft weinig ervaring met het toepassen van 
bestuursdwang en ziet op tegen de procedurele complexiteit ervan. Enkele 
respondenten zijn juist van mening dat bestuursdwang een effectief en hanteerbaar 
instrument is. Bestuursdwang heeft volgens sommigen als voordeel dat het makkelijk 
toepasbaar is, en snel resultaat oplevert. 

Verschillende respondenten plaatsen kanttekeningen bij het instrument 
dwangsom. Zij vinden in de eerste plaats dat de procedure veel te tang duurt. Soms 
is het kampeerseizoen voorbij voordat de ongewenste situatie is opgeheven. 
Ondernemers kunnen immers beroep aantekenen, hetgeen een aanzienlijke vertraging 
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oplevert. Net  aantekenen van beroep hoeft overigens geen opschortende werking 
te hebben, maar de ambtenaren die we hebben geinterviewd bleken daarvan niet 
op de hoogte. In de tweede plaats ondervinden veel respondenten problemen bij 
de daadwerkelijke inning van de verschuldigde dwangsom. Er zijn voorbeelden 
van notoire overtreders aan wie verschillende malen een dwangsom is opgelegd, 
maar nog nooit hebben betaald. In de derde plaats geven ambtenaren aan dat de 
hoogte van de dwangsom in de regel niet van dien aard is, dat er een afschrikkende 
werking van uitgaat. 

3.3 AFSLUITING 

Op een aantal gebieden na, lijkt van een consequent toezicht op naleving van de 
kampeerregels geen sprake. Ook wordt weinig gebruik gernaakt van de mogelijkheden 
om bestuursrechtelijk op te treden nadat een overtreding is geconstateerd. Tegen 
ondernemers worth vrijwel uitsluitend bestuursrechtelijk opgetreden. Van het 
strafrecht wordt gebruik gemaakt bij het optreden tegen illegale recreanten. 

Respondenten noemen de volgende belemmeringen bij het strafrechtelijk 
optreden tegen illegale kampeerders. De werkdruk laat het in de regel niet toe om 
gericht op te sporen: andere zaken kennen een hogere prioriteit. Onder politiemensen 
is het animo om op te treden bovendien niet altijd even groot. 

Ten aanzien van het bestuursrechtelijk optreden tegen ondernemers, kunnen 
de volgende belemmeringen worden opgetekend. Er is in sommige gemeenten weinig 
ervaring met bestuursrechtelijk optreden, men zich laat afschrikken door de juridische 
complexiteit. Ook vormen historisch gegroeide (impliciete) gedoogsituaties een 
probleem. Het uitoefenen van bestuursdwang wordt vaak een te zwaar middel 
gevonden. De effectiviteit van de dwangsom wordt in twijfel getrokken, met name 
vanwege de lange procedure die ermee gepaard gaat. 

4 	De handhavingspraktijk: perspectief van ondernemers en illegale 
kampeerders 

Met 25 ondernemers van verschillende typen kampeergelegenheden hebben we 
gesprekken gevoerd over hun ervaringen met en opvattingen over de handhaving 
van de WOLR. Tevens hebben we gesproken met illegale kampeerders. De gesprekken 
hebben inzicht gegeven in de 'andere kant van het verhaal': hoe ervaren (potentiele) 
overtreders de handhavingsacties van politie, gemeente en andere handhavers? In 
hoeverre zijn zij bekend met de regels, wat vinden zij van deze regels, hoe vaak 
zijn zij in overtreding en hoe groot schatten zij de 'pakkans' in? 

4.1 ERVARINGEN EN OPVATTINGEN VAN ONDERNEMERS 

In het algemeen kan worden gesteld dat ondernemers redelijk bekend zijn met de 
WOLR. Dit geldt met name voor de ondernemers van de grotere kampeerterreinen. 
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De exploitanten van kleinschalige kampeerterreinen zijn jets minder goed op de 
hoogte. Veel exploitanten worden door de gemeente en door brancheorganisaties 
op de hoogte gehouden. Met name de exploitanten van de grotere kampeerterreinen 
geven aan, dat de WOLR een klein deel uitmaakt van het totaal aan regelgeving 
waaraan zij moeten voldoen. 

Belang van regelgeving 
Nagenoeg alle exploitanten vinden de regelgeving rondom het kamperen belangrijk. 
Zij zijn in het algemeen van mening dat het nuttig is paal en perk te stellen aan 
het aanbod, zodat `wildgroei' kan worden voorkomen. Ook vinden zij het in de 
regel belangrijk dat er regels zijn over de kwaliteit en de veiligheid van de 
voorzieningen. 

Een aantal exploitanten geeft aan dat het belangrijk is dat de opgelegde regels 
gebaseerd zijn op een consequent beleid. Enkele ondernemers hebben de indruk 
dat er soms met twee maten wordt gemeten. Hierbij verwijst men naar veronderstelde 
`vriendjespolitiek'. Enkele ondernemers van kleinschalige kampeerterreinen geven 
aan het niet eens te zijn met de maximum-aantallen kampeermiddelen die zij mogen 
plaatsen. Dat zijn echter uitzonderingen: de meeste exploitanten vinden dat 
kleinschalig kamperen ook echt kleinschalig moet blijven, dat verwacht de klant 
ook! 

Hoewel men de regels in het algemeen belangrijk vindt, geeft het merendeel 
van de ondernemers aan deze wel eens te hebben overtreden. Het gaat dan met 
name om het plaatsen van meer kampeermiddelen dan toegestaan, het plaatsen van 
kampeermiddelen buiten het daartoe aangewezen gebied, en het niet nakomen van 
vergunningsvoorschriften over beplanting/afrastering. Een veelgenoemde reden 
voor het plaatsen van teveel kampeermiddelen is dat mensen laat aankomen en 
nergens anders meer terecht kunnen, of dat mensen langer blijven dan verwacht. 
Een enkele respondent geeft aan in het hoogseizoen zoveel mogelijk te willen 
verdienen. 

Ervaringen met bandhaving 
De intensiteit waarmee toezicht wordt gehouden loopt uiteen per gebied en per 
type kampeergelegenheid. Met name de exploitanten in Schouwen Duiveland en 
in de Achterhoek geven aan regelmatig te worden gecontroleerd. In Limburg en 
Texel worden exploitanten naar eigen ze Ken minder vaak gecontroleerd. Exploitanten 
van natuurkampeerterreinen krijgen het minst vaak bezoek van gemeentelijke 
toezichthouders. 

De controle vindt vrijwel uitsluitend plaats door gemeenteambtenaren. De 
exploitanten kennen de ambtenaar in de regel persoonlijk of in ieder geval van 
gezicht. De controles hebben betrekking op het naleven van de vergunningvoorschrif-
ten zoals de verplichting om door middel van beplanting kampeermiddelen aan 
het zicht te onttrekken, en de aantallen kampeermiddelen. Controles met betrekking 
tot de hygiene en de veiligheid worden alleen bij grote kampeerterreinen en slechts 
incidenteel uitgevoerd. 

De ondernemers geven aan veel vaker te worden gecontroleerd, dan we op 
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grond van de gesprekken met de handhavers verwachtten. De ondernemers maken 
in de regel geen onderscheid tussen gemeenteambtenaren die voor de WOLR, en 
ambtenaren die voor de handhaving van andere regelgeving langskomen. Er blijken 
met name regelmatig ambtenaren langs te komen voor toeristenbelasting. De 
exploitanten hebben de indruk dat deze ambtenaar ook wet op aantallen zal letten. 

Enkele exploitanten, die niet veelvuldig worden bezocht door een 
toezichthouder, geven aan dat zij wel de indruk hebben in de gaten te worden 
gehouden: "ze maken opnames vanuit een helikopter!"; "ze tellen stiekem van een 
afstand!". De kans om `betrape te worden op het overschrijden van het maximaal 
aantal kampeermiddelen, schatten sommige exploitanten hoog in. Anderen daarentegen 
denken dat de kans minimaal is. Dit hangt sterk af van de mate waarin toezicht 
wordt gehouden en van situationele omstandigheden: bij kleinschalige kampeerterrei-
nen in het heuvelige Limburgse land is het eenvoudiger om op afstand kampeermidde-
len te tellen, dan bij een kampeerterrein gelegen op een bebost eiland in de Friese 
wateren... 

Zoals gezegd, hebben de meeste ondernemers de regels wel eens overtreden. 
Een redelijk aantal is ook wet eens betrapt. De reactie van de gemeente bleef meestal 
beperkt tot een waarschuwing. Enkele exploitanten hebben in het verleden te maken 
gehad met bestuursdwang of een dwangsom. 

In de regel reageren ondernemers vrij laconiek op de getroffen maatregelen: 
je weet wat de regels zijn dus je weet wat je riskeert. Bovendien is volgens sommigen 
de hoogte van een dwangsom niet onoverkomelijk. Kosten die gepaard gaan met 
bestuursdwang zijn overigens aanzienlijk hoger. Over de wijze waarop de 
waarschuwing wordt gegeven of de maatregelen worden getroffen, zijn vrij veel 
ondernemers positief: er wordt keurig eerst een brief geschreven, er is persoonlijk 
contact, er is genoeg ruimte voor beroep. Enkele ondernemers zijn ronduit negatief: 
zij spreken van onbeleefde en ondeskundige ambtenaren, vinden de houding van 
de gemeente overdreven of ergeren zich aan de stiekeme manier waarop toezicht 
wordt uitgeoefend. In Friesland zijn de spanningen tussen een notoire overtreder 
en de toezichthouder een keer zodanig hoog opgelopen, dat de laatste in het water 
is beland... 

Opvattingen over handhaving 
Veel ondernemers vinden dat bestaande regels ook moeten worden gehandhaafd: 
anders zouden deze immers overbodig zijn. Het optreden tegen overtredingen vinden 
ondernemers echter niet altijd reeel. In de eerste plaats heerst veel onvrede over 
veronderstelde willekeur in de handhaving: waarom word ik wet gecontroleerd 
en de buurman niet? In de tweede plaats bestaat er onenigheid over de wijze waarop 
kampeermiddelen getelddienen te warden: geldt een caravan met een tentje ernaast 
als e'en, of als twee kampeermiddelen? 

Len enkele keer geven ondernemers aan, dat zij de indruk hebben veel meer 
in de gaten te worden gehouden dan andere ondernemers. Als er een keer een 
overtreding worth geconstateerd, dan wordt het toezicht naar hun indruk intensiever: 
"andere boeren kunnen doen en laten wat ze willen maar zodra wij ook maar iets 
doen zijn we de sigaar!". Een ondernemer geeft aan last te ondervinden van een 
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`milieufanaae die in de buurt woont en continu in de gaten houdt of hij zich wel 
aan de regels houdt. Bij het minste of geringste seint deze buurman de gemeente 
in, die dan een ambtenaar langs stuurt. 

Enkele ondernemers geven aan, dat gemeenten onderling zouden moeten 
afstemmen over de wijze waarop de regels worden gehandhaafd: het is oneerlijk 
dat een nabijgelegen kampeerterrein die net in een andere gemeente valt, anders 
wordt benaderd. 

Enkele exploitanten van vergunningsplichtige grote kampeerterreinen gaven 
aan het erg belangrijk te vinden dat exploitanten van kleinschalige kampeerterreinen 
worden gehouden aan de maximale aantallen te plaatsen kampeermiddelen. De 
branchevereniging van vergunningplichtige kampeerterreinen (de RECRON), maakt 
zich hier ook sterk voor. Kleinschalige kampeerterreinen hoeven immers aan veel 
minder voorschriften te voldoen dan de grotere kampeerterreinen en kunnen daardoor 
goedkoper kampeergelegenheid aanbieden. Kleinschalige kampeerterreinen die 
ongecontroleerd veel meer dan de toegestane aantallen kampeermiddelen plaatsen, 
worden als valse concurrenten beschouwd. 

4.2 ERVARINGEN EN OPVATTINGEN VAN ILLEGALE KAMPEERDERS 

In Zeeland houdt het `piketteam' (een samenwerkingsverband tussen politic, justitie, 
gemeenten, Staatsbosbeheer, VVV, provincie) vier keer per jaar een actie gericht 
op illegale kampeerders. De illegale kampeerders worden zonder pardon geverbaliseerd: 
de hoogte van de boete bedraagt 1 170,-.  In de nacht van 26 op 27 juli zijn wij met 
een actie meegegaan en hebben vragen gesteld aan geverbaliseerde illegale kampeerders. 

Drie `typen' illegale kampeerders 
In grote lijnen zijn drie `typen' illegale kampeerders te onderscheiden: 
- jongeren die zijn wezen stappen en in een auto overnachten; 
- gezinnen of stellen die de nacht doorbrengen in een camper of caravan op een 

parkeerterrein; 
- surfers die vlakbij het water overnachten in een auto of een busje. 
Hun beweegredenen om illegaal te kamperen verschillen. De jongeren die beschonken 
na het uitgaan in een auto overnachten, hebben vaak niet overwogen om een camping 
op te zoeken. Zij slapen in de auto omdat ze niet dronken willen rijden. De mensen 
in campers/caravans en de surfers slapen vaak buiten kampeerterreinen omdat zij 
laat zijn aangekomen of op doorreis zijn. Ook de surfers geven in de regel aan laat 
te zijn aangekomen. Zij zetten hun auto of busje dichtbij het water neer. Met name 
de bezitters van campers/caravans zijn naar eigen zeggen wel op zoek zijn geweest 
naar een camping, maar troffen deze vol aan. 

Opvattingen van illegale kampeerders 
De wijze waarop illegale kampeerders aankijken tegen het verbod om te 
kamperen/overnachten in het openbare gebied, kan als volgt puntsgewijs worden 
samengevat. 
- Wat is illegaal kamperen? Uit de gesprekken is gebleken, dat er onduidelijkheid 
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heerst over de definitie ,'an illegaal kamperen. Veel van de 'auto-slapers' gaven 
aan dat ze wet wisten dat kamperen buiten kampeerterreinen verboden was, man 
dat zij er niet van op de hoogte waren dat het overnachten in een geparkeerde 
auto ook verboden is. Dit kan natuurlijk een smoes zijn. 

- Zin en onzin van het verbod: afbankelijk van de situatie. Daarnaast is gebleken 
dat veel illegale kampeerders het verbod op overnachten in het openbare gebied 
reed l vinden, maar alleen als dat gepaard gaat met overlast of vervuiling: en met 
rustig slapen bezorg je toch niemand overlast? 

- Pakkans: afwezig! Vrijwel niemand had vooraf een inschatting gemaakt van de 
kans op een proces-verbaal: de pakkans werd als klein tot afwezig ingeschat. Geen 
van de respondenten was al eens eerder geverbaliseerd. Verschillende respondenten 
gaven aan zich niet te laten weerhouden om weer illegaal te overnachten. 

- Wait is bet alternatief? De geverbaliseerde illegale kampeerders waren met name 
geirriteerd over het gebrek aan alternatieven: "wat moet ik dan?". De 'suppers' 
gaven aan dat het onverantwoord zou zijn om te gaan rijden om op zoek te gaan 
naar een camping: hun enige alternatief is de hele nacht wakker blijven. Voor 
de niet-beschonken illegale kampeerders gold, dat de kampeerterreinen vol waren. 

- Selectieve handhaving. Enkele respondenten gaven aan er moeite mee te hebben 
dat juist zij een proces-verbaal krijgen: handhaving is prima, maar dan ook bij 
iedereen! 

- Toerist-onvriendelijk.... Verschillende illegale kampeerders vonden de handhavingsac-
tie uitermate toerist-onvriendelijk — en dat voor een gebied dat voor een belangrijk 
deel leeft van het toerisme. 

Bovenstaande punten zorgen ervoor, dat agenten heel wat hadden uit te leggen 
over de redenen voor handhaving. Felle reacties bleven uit, maar dat heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de slaperige toestand waarin de geverbaliseerden 
verkeerden. Uit cijfers van het OM blijkt, dat een aanzienlijk aantal van de processen-
verbaal niet wordt betaald. Deze mensen worden achteraf gedagvaard. 

4.3 AFSLUITING 

Uit de gesprekken met ondernemers is gebleken, dat zij redelijk goed op de hoogte 
zijn van de regels en bovendien het belang er van inzien. Zij hechten wel aan een 
consequence en voor iedereen gelijke toepassing van de regels. Hoewel ondernemers 
het belang van de regels onderschrijven, overtreden zij ze regelmatig. 

De meeste ondernemers vinden dat de regels moeten worden gehandhaafd: 
waarom zou je anders regels stellen? Zij ergeren zich echter aan inconsequenties 
en willekeur in de handhaving: niet iedereen wordt volgens hen even intensief in 
de gaten gehouden, of men heeft de indruk dat in een nabijliggende gemeente regels 
veel minder strikt worden gehandhaafd. Enkele ondernemers geven aan dat zij met 
medeweten van de gemeente de regels overtreden: dit wordt gedoogd. 

De 'pakkans' wordt door ondernemers groter ingeschat dan op basis van 
de gesprekken met de handhavers reed lijkt. Enkele ondernemers denken dat ze 
op afstand, of zelfs vanuit een helikopter, in de gaten worden gehouden. Ook gaan 
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ondernemers er vaak vanuit dat gemeenteambtenaren die met een andere reden 
op bezoek komen, ook wel zullen controleren op aantallen. 

Illegale `slapers' in auto's zijn het redelijk vaak eens met het verbod op illegaal 
kamperen, maar zij vinden niet dat het overnachten in een auto daaronder kan 
worden geschaard. Nagenoeg alle geinterviewde illegale recreanten schatten de 
`pakkans' zeer laag in. 

De illegale kampeerders zijn met name verontwaardigd over het proces-verbaal 
omdat zij geen overlast veroorzaken; en omdat er sprake is van een selectieve 
handhaving. Daar komt bij, dat er ten tijde van het verbaliseren — midden in de 
nacht — geen alternatieven voorhanden zijn: de campings zijn vol, dronken gaan 
rijden is ook geen aantrekkelijke optic. 

5 	Reflectie en aanbevelingen 

In deze afsluitende paragraaf geven we een beschouwing over de mate waarin kan 
worden gesproken van een `handhavingstekore ten aanzien van de WOLR en over 
het belang dat handhavers, exploitanten van kampeerterreinen en illegale kampeerders 
hechten aan de regelgeving rondom het kamperen. Vervolgens sommen we puntsgewijs 
op welke problemen en belemmeringen rondom de handhaving van de 
WOLR/Kampeerwet het meest prominent uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Daarna presenteren we reacties van respondenten op de voorstellen tot verbetering 
van de Commissie Korthals Altes. In de laatste deelparagraaf formuleren we op 
basis van de verbetervoorstellen die respondenten hebben aangedragen en op basis 
van onze eigen inzichten enkele aanbevelingen. 

5.1 EEN HANDHAVINGSTEKORT? 

In de inleiding hebben wij reeds opgemerkt, dat het door de gekozen onderzoeksstrate-
gie niet mogelijk is uitspraken te doen over de omvang van een eventueel 
handhavingstekort ten aanzien van de kampeerregels in Nederland. Wel kunnen 
we beredeneerd antwoord geven op de vraag of er sprake is van een handhavingstekort 
en een voorzichtige indicatie geven van de omvang ervan in de bestudeerde gebieden. 
Daartoe formuleren we een antwoord op de volgende twee vragen: hoe groot is 
de kans dat een overtreding van de WOLR onopgemerkt blijft? Hoe groot is de 
kans dat geen reactie volgt (in elke vorm dan ook) nadat een overtreding is opgemerkt? 
Achtereenvolgens gaan we in op het handhavingstekort ten aanzien van illegale 
recreatie ('wildkamperen') en het handhavingstekort ten aanzien van overtredingen 
van voorschriften verbonden aan vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. 

Illegale recreatie ('wildkamperen' — artikel 15 WOLR) 
In het algemeen kan worden verondersteld, dat de kans om te worden opgemerkt 
door een `handhaver' als je buiten een kampeerterrein de nacht doorbrengt in een 
auto, camper/caravan of tent, in de meeste gebieden niet erg groot lijkt. De illegale 
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recreanten dienen slapend te worden aangetroffen tussen 22.00 uur en 6.00 uur. 
In de uitgestrekte landelijke gebieden die interessant zijn voor illegale recreanten, 
is de politiebezetting in die uren in de regel niet hoog. De politiebezetting is te 
laag om elke nacht het hele gebied te controleren op illegale recreanten. Bovendien 
worden andere zaken (veel) belangrijker gevonden dan illegale recreatie. 

Sommige gebieden vormen een uitzondering. Volgens ambtenaren van 
Staatsbosbeheer is het een uitzondering als een tentje geplaatst in het territoir van 
Staatsbosbeheer onopgemerkt blijft. Zij besurveilleren het gebied elke nacht volledig. 
Ook de recreatiewachters in de gemeente Nijefurd (Friesland) vergroten de kans 
dat illegale recreanten worden gesnapt, aanzienlijk. Tijdens het hoogseizoen 
controleren zij langs de openbare weg en op parkeerterreinen op de aanwezigheid 
van (potentiele) illegale recreanten. In de provincie Zeeland is de kans om gesnapt 
te worden erg groot gedurende de drukke weekenden waarin het piketteam actief 
is (onder andere het pinksterweekeinde). 

Het is moeilijk aan te geven hoeveel illegale recreanten ontsnappen aan de 
aandacht van de thandhavers'. Met name op het eiland Schouwen-Duiveland, maar 
ook op Texel en langs de Friese meren komt redelijk veel illegale recreatie voor. 
De respondenten in de andere gebieden vermoeden dat illegale recreatie niet of 
nauwelijks voorkomt. 

Niet tegen alle illegale recreanten die worden opgemerkt, wordt actie 
ondernomen. Dat is enerzijds een kwestie van prioriteit: andere zaken zijn 
belangrijker. Anderzijds is het een kwestie van actiebereidheid: het optreden tegen 
illegale kampeerders is niet bij elke politieagent even populair doordat het een vrij 
vergaande inbreuk op de privacy vergt. Bovendien zien agenten beschonken jongeren 
in de regel liever slapend in een auto dan rondhangend op straat. 

Het is moeilijk aan te geven hoeveel illegale recreanten wel worden opgemerkt, 
maar niet worden aangesproken (en eventueel geverbaliseerd) voor hun overtreding. 
We vermoeden dat het vrij vaak voorkomt dat jongeren na een avond stappen op 
het eiland Schouwen-Duiveland (Renesse) of op Texel, met rust worden gelaten. 
Ook vermoeden we dat het regelmatig voorkomt dat politieagenten niet controleren 
of er mensen slapen in geparkeerde caravans/campers. 

Overtredingen van voorscbrffien verbonden aan vergunningen, vrijstellingen en 
ontheffingen 
In het algemeen kan worden verondersteld, dat de meeste exploitanten een grote 
kans hebben onopgemerkt te blijven als zij de regels voor een keertje overtreden. 
In de meeste gemeenten worden kampeerterreinen een, twee, ten hoogste drie keer 
per kampeerseizoen bezocht. Exploitanten met 'oplettende' buren hebben minder 
kans dat hun overtredingen onopgemerkt blijven: verschillende respondenten geven 
aan dat overtredingen ook ter kennis komen van de gemeente via een of 
`piepsysteem'. Veel exploitanten schatten de 'pakkans' veel hoger in dan gezien 
de frequentie van het toezicht realistisch is. 

Het is moeilijk in te schatten hoeveel exploitanten onopgemerkt de regels 
overtreden. Bijna alle exploitanten die we hebben gesproken, geven aan de regels 
wel eens te overtreden. Minder dan de helft van hen is ook wel eens op een 
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overtreding aangesproken. Een aanzienlijk deel van de overtredingen blijft dus 
onopgemerkt. Als een overtreding wel worden opgemerkt, gaan de gemeentelijke 
handhavers in eerste instantie over tot een mondelinge waarschuwing. In de meeste 
gemeenten blijft het daarbij. Af en toe volgt een formele aanschrijving en zeer 
incidenteel wordt bestuursdwang toegepast of een dwangsom opgelegd. 

Het is moeilijk aan te geven hoe vaak actie achterwege blijft nadat een 
overtreding is gesignaleerd. We hebben de indruk dat in de regel (tenminste) een 
`goed gesprek' volgt en dat het niet zo vaak voorkomt dat de overtreder niet wordt 
aangesproken. 

5.2 INTRINSIEKE WAARDE VAN DE WOLR 

Een van de redenen van de commissie Michiels om de handhaving van de 
Kampeerwet/Wet op de Openluchtrecreatie nader te laten onderzoeken, was de 
veronderstelling dat de handhaving van deze wet zou worden belemmerd door 
de beperkte waarde die zowel beleidsverantwoordelijken en handhavers als overtreders 
toekennen aan de kampeerregels. De onderzoeksresultaten lijken deze vooronderstel-
ling deels te bevestigen en deels te ontkrachten. 

Het belang van regulering van het kamperen wordt vrijwel door niemand 
ter discussie gesteld. Zowel beleidsverantwoordelijken als handhavers en exploitanten 
van kampeerterreinen geven aan dat het belangrijk is om duidelijke regels te stellen 
ten aanzien van het aanbod van kampeergelegenheid, omdat anders een `wildgroe? 
van kampeerterreinen kan ontstaan. Dit heeft negatieve gevolgen voor het aanzicht 
van het buitengebied. Ook regels ten aanzien van de kwaliteit van het kamperen 
vindt men belangrijk. Zelfs de meeste illegale recreanten zien het belang in van 
regulering van het kamperen. 

Daarnaast worden de kampeerregels ook van belang geacht uit concurrentie-
overwegingen: exploitanten van vergunningsplichtige kampeerterreinen (en hun 
belangenvereniging de RECRON) hebben een belang bij het reguleren van het 
kampeeraanbod. Met name hebben zij er belang bij dat het aanbod op kleinschalige 
kampeerterreinen wordt gereguleerd en gehandhaafd. 

Hoewel men het belang van de kampeerregels onderschrijft, vertaalt dit belang 
zich in de meeste gemeenten niet in de capaciteit die beschikbaar wordt gesteld 
voor de handhaving van de kampeerregels. De capaciteit beschikbaar bij de gemeente 
en bij de politic om toezicht te houden op de naleving van regelgeving is beperkt. 
Enkele respondenten geven aan dat de handhaving van kampeerregels een weinig 
populaire activiteit is, omdat men zich realiseert dat de gemeente sterk economisch 
afhankelijk is van het toerisme. 

In gebieden waar de illegale recreatie in het verleden uit de hand is gelopen 
(met name in Schouwen-Duiveland), wordt het belang van handhaving van de 
kampeerregels sterk onderkend. In deze gebieden wordt ook meer capaciteit 
uitgetrokken voor het handhaven van de kampeerregels. 
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5.3 PROBLEMEN 8L BELEMMERINGEN 

Uit het onderzoek is een aantal problemen ten aanzien van de handhaving van 
de Kampeerwet/WOLR naar voren gekomen. In deze paragraaf geven we onze 
visie op problemen die naar onze mening het meest prominent naar voren komen. 

• Weinig prioriteit, weinig capaciteit. In de eerste plaats wordt in de regel weinig 
prioriteit toegekend aan de handhaving van de kampeerregels: andere regels zijn 
belangrijker. Als gevolg hiervan, wordt er in de meeste onderzochte gebieden weinig 
capaciteit vrijgemaakt . Dit geldt zowel voor de gemeente, voor wat betreft de 
handhaving van de voorschriften waaraan ondernemers zich dienen te houden; 
als voor de politie, voor wat betreft het opreden tegen illegale kampeerders. De 
beperkte prioriteit vormt een achterliggende verklarende factor voor veel van de 
problemen die door respondenten worden genoemd. Het is niet vreemd dat er weinig 
prioriteit aan de handhaving van kampeerregels wordt gesteld: niet-handhaven leidt 
in de meeste gemeenten immers niet tot onoverkomelijke problemen, waardoor 
andere zaken al snel belangrijker worden. 

• .Gebrek aan afstemming tussen instanties, tussen gemeenten en binnen de gemeente. 
Ten aanzien van de handhaving van de kampeerregels vindt — uitzonderingen 
daargelaten — onvoldoende afstemming plaats tussen instanties, tussen gemeenten 
en tussen afdelingen binnen een gemeente. De aanwezige toezichthoudende capaciteit 
zou efficienter kunnen worden benut, als beter zou worden afgestemd. Bovendien 
levert de afwezigheid van afstemming tussen gemeenten ongelijkheid op tussen 
ondernemers. 

• Afwezigheid van consequent toezichtals basis voor bestuursrechtelijk of strafrechtehjk 
optreden: impliciete gedoogpraktijk en willekeu rig optreden. Zowel voor het 
strafrechtelijk optreden tegen illegale kampeerders als voor het bestuursrechtelijk 
optreden tegen ondernemers geldt, dat in de meeste gebieden een consequent toezicht 
ontbreekt. Daardoor kunnen impliciete gedoogpraktijken ontstaan, die moeilijk 
van de een op de andere dag kunnen worden doorbroken. Bovendien krijgt het 
optreden een willekeurig karakter, doordat handhaving plaatsvindt op basis van 
een `piepsysteem' in plaats van op basis van een gedegen toezicht. 

• Animo voor strafrechtehjk opt reden tegen illegale recreanten: schending van privacy 
en weinig aanlokkehjke ahernatieven. Naast gebrek aan capaciteit, hebben we de 
indruk dat ook gebrek aan animo voor het strafrechtelijk optreden tegen illegale 
kampeerders, in sommige gebieden een barriere voor handhaving vormt. 
Politieambtenaren en ambtenaren van Staatsbosbeheer treden in het algemeen — 
als de werkdruk het toelaat — wel op tegen illegale recreanten, hetzij door middel 
van een waarschuwing, hetzij door proces-verbaal op te maken. Uit gesprekken 
met politieagenten kunnen we echter afleiden, dat er bij sommige politieambtenaren 
weinig animo bestaat om op te treden: het wakker maken en bekeuren van illegale 
recreanten vormt een aanzienlijke inbreuk op de privacy, bovendien hebben 
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politieagenten vaak liever dat dronken jongeren in hun auto slapen, dan dat ze, 
dronken rondrijden of overlast veroorzaken. 

• Animo voor bestuursrechtelijk optreden tegen ondernemers: "zwaar middel", de 
willekeur van het "piepsysteem", onbekendheid met bestuursrechteltjk optreden. Het 
animo onder ambtenaren om bestuursrechtelijk op te treden nadat een overtreding 
is geconstateerd, is ook niet overal even groot. In de eerste plaats geven verschillende 
ambtenaren aan, dat zij bestuursrechtelijke instrumenten (met name bestuursdwang) 
zwaar vinden voor dit type overtreding. In de tweede plaats vormt de afwezigheid 
van consequent toezicht een complicerende factor: handhaving op grond van een 
`piepsysteem' brengt een zekere vorm van willekeur met zich mee. In de derde 
plaats vormt de onbekendheid met het toepassen van bestuursrechtelijke instrumenten 
een belemmering. 

• Bestuursdwang: te zwaar, complex, negatieve gevolgen voor de kampeerder. Als 
belemmering voor het toepassen van bestuursdwang noemen respondenten de volgende 
factoren. Sommige respondenten vinden het toepassen van bestuursdwang een te 
zwaar middel in verhouding tot het type overtreding. Ook wordt aangegeven dat 
men opziet tegen de procedurele complexiteit van het toepassen van bestuursdwang. 
Een derde belemmering vormt het gegeven dat kampeerders (gasten!) er last van 
ondervinden. Naar onze mening echter vormt het gebrek aan kennis en ervaring 
met het toepassen van dit instrument, in de meeste gemeenten de belangrijkste 
barriere. 

• Dwangsom: lange procedure, weinig impact. Ten aanzien van het opleggen van 
een dwangsom brengen respondenten de volgende belemmerende factoren ter sprake. 
De procedure duurt erg lang, waardoor de impact van een directe, `lik-op-stuk'-reactie 
uitblijft. Ook hierbij geldt, dat wij de stellige indruk hebben dat de impopulariteit 
van de dwangsom in veel gemeenten is terug te herleiden tot een gebrek aan kennis 
en ervaring met de toepassing ervan. 

5.4 DE OPLOSSINGEN VAN DE COMMISSIE KORTHALS ALTES 

Aan onze respondenten hebben we de vraag voorgelegd in hoeverre zij behoefte 
hebben aan aanvullend bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk instrumentarium ter 
handhaving van de WOLR. Ook hebben we gevraagd of behoefte bestaat aan een 
preventieve rechterlijke toets en aan een strikte scheiding tussen vergunningverlening 
en bestuursrechtelijk optreden, waarbij aan het OM een rol wordt toebedeeld in 
het kader van de bestuursrechtelijke handhaving. 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat men wel behoefte heeft aan 
aanvullende handhavingsinstrumenten, als deze maar eenvoudig toepasbaar zijn. 
De bestuurltjke boete werd in de regel een interessante optie gevonden. Dit instrument 
kan snel worden toegepast en heeft, naar verwachting van de respondenten, een 
sterk preventieve werking. 

Vooralsnog lijkt er bij de respondenten geen behoefte aan handhaving via 
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het privaatrecht. Naast praktische bezwaren noemen respondenten het principieel 
onjuist ter handhaving van gemeentelijk beleid gebruik te maken van het privaatrecht. 
In het algemeen geldt, dat respondenten zich weinig kunnen voorstellen bij 
privaatrechtelijke handhaving op dit terrein. 

Over het voorstel van eenpreventieve rechterkke toets oordeelden de meeste 
respondenten niet positief. Men vreest vooral dat de procedure dan langer gaat duren: 
"De rechter heeft er geen tijd voor". Ook werden principiele bezwaren naar voren 
gebracht: "de rechter gaat dan teveel op de stoel van het bestuur zitten", "het bestuur 
kan zich dan verschuilen achter de rechter". De respondenten zagen meer heil in 
duidelijke jurisprudentie op dit terrein, zodat men vooraf een goede inschatting 
kan maken van het oordeel van de rechter. 

Als oplossing voor veronderstelde `twee-pettenproblemen' onderzoekt de 
commissie Michiels of er behoefte is aan een striktere scheiding tussen toezicht en 
opsporing en tussen vergunningverlening en handhaving. Ter handhaving van de WOLR 
hebben gemeenten in de praktijk vaak een scheiding aangebracht tussen 
toezichthoudende en sanctionerende taken. Waar dit niet het geval is levert dit, 
volgens de respondenten, geen problemen op. In de meeste gemeenten is de ambtenaar 
die de verlening van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen voorbereidt, ook 
betrokken bij de voorbereiding van eventuele bestuursrechtelijke maatregelen. Hij 
of zij wordt hierin vaak bijgestaan door een ambtenaar van Juridische Zaken. Het 
gaat immers in de regel om kleine gemeenten. Ook deze 'clubbele pet' levert volgens 
respondenten geen problemen op. Len behoefte aan een striktere scheiding is uit 
dit onderzoek niet gebleken. 

Over het voorstel de sanctionerende taken over te dragen aan het Openbaar 
Ministerie oordelen de meeste respondenten negatief. Bestuursrechtelijk toezicht 
en handhaving hoort in handen te zijn van het bestuur. Dit is immers de instantie 
die het meest betrokken is bij de handhaving van haar beleid. Daarnaast zijn de 
respondenten van mening dat, gezien de (huidige) prioriteitstelling van het Openbaar 
Ministerie, niet veel terecht zou komen van de sanctionering. 

5.5 AANBEVELINGEN 

We hebben geconstateerd, dat aan de handhaving van de WOLR in de meeste 
gemeenten geen hoge prioriteit wordt toegekend. Als gevolg daarvan wordt er ook 
weinig capaciteit voor beschikbaar gesteld. De volgende aanbevelingen zijn naar 
onze mening in dit kader relevant. 

• Potentiele problemen in kaart brengen. Om politick draagvlak te creeren voor 
handhaving van de kampeerregels, verdient het aanbeveling in kaart te brengen 
tot welke problemen niet-handhaving kan leiden. In sommige gebieden weet men 
dat al: daar ligt de prioriteit ook aanzienlijk hoger. In andere gemeenten heeft men 
weinig zicht op problemen die er nu wellicht at zijn, en in de toekomst zouden 
kunnen verergeren als niet consequent wordt opgetreden. Indien op politick-
bestuurlijk niveau het nut van handhaving worth ingezien, zal het eenvoudiger 
worden capaciteit te cc laimen' voor toezichthoudende activiteiten in het kader van 
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de WOLR. 

• Efficienter omgaan met aanwezige capaciteit: ontkokeringl integrale handhaving, 
taakverdeling. We hebben de indruk dat efficienter zou kunnen worden omgegaan 
met de aanwezige capaciteit: als instanties, gemeenten of afdelingen binnen gemeenten 
beter zouden samenwerken, dan zouden met name op het gebied van toezicht sterke 
efficientiewinsten kunnen worden geboekt. Het is goed denkbaar dat een 
toezichthouder de naleving van meerdere regels meeneemt. Ook zouden gemeenten . 
gezamenlijke toezichthouders kunnen aanstellen — in een aantal gemeenten gebeurt 
dit ook al. Efficientiewinst kan ook worden geboekt door taken te scheiden in 
eenvoudige (bijvoorbeeld het tellen van kampeermiddelen) en complexe taken (zoals 
het toezichthouden op naleving van vergunningsvoorschriften). Voor de eenvoudige 
taken kunnen goedkopere krachten worden aangesteld. 

• `Symbolische handhaving': de impact van acties. Uit het onderzoek in Zuid-Limburg 
is naar voren gekomen, dat ondernemers de indruk hebben dat intensief toezicht 
wordt gehouden. Dit komt onder andere doordat men weet dat er handhavingsacties 
zijn uitgevoerd vanuit een helikopter. Hoewel deze vluchten niet zo vaak zijn 
uitgevoerd, en bovendien niet primair bedoeld zijn voor het tellen van 
kampeermiddelen, blijkt uit de interviews met ondernemers dat de impact ervan 
erg groot is. Ook de Zeeuwse acties van het piketteam, waaraan de nodige publiciteit 
wordt gegeven, heeft volgens de respondenten de nodige impact. Door dit soort 
acties, die gepaard gaan met publiciteit, kan met een naar verhouding gering 
capaciteitsbeslag een groot effect worden bereikt. 

Om een goede basis te leggen voor de handhaving van de WOLR/kampeerwet, 
zijn naar onze mening de volgende aanbevelingen relevant. 

• Gedegen vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. Een eerste vereiste om de 
kampeerregels te kunnen handhaven, is het uitgeven van gedegen vergunningen, 
vrijstellingen en ontheffingen. Uit het onderzoek is gebleken, dat daarvan niet in 
alle gemeenten sprake is: zo zijn nog niet alle vergunningen e.d. geactualiseerd in 
het kader van de WOLR. Ook blijkt, dat niet alle kampeerterreinen als zodanig 
zijn opgenomen in het bestemmingsplan. 

• Ontwikkeling van een handhavingsbeleid — in interactie met ondernemers. Een 
handhavingsbeleid ontbreekt in veel gemeenten. Duidelijke uitgangspunten over 
de manier waarop de gemeente omgaat met overtredingen van de regels, vormen 
echter een belangrijke basis voor de handhaving van de WOLR. Het verdient 
aanbeveling om dit beleid te ontwikkelen in samenspraak met ondernemers, om 
de acceptatie ervan en de kennis erover te vergroten. 

• Investeren in (integraal) toezicht: Zonder brandwacht geen brandweer'. Als handhaving 
niet is gebaseerd op een consequent toezicht, dan krijgt het optreden al snel een 
willekeurig karakter. In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen 
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'brandwache-taken (het houden van toezicht) en trandweee-taken (het reageren 
op overtredingen). Idealiter gebeurt het een niet zonder het ander. Zoals hiervoor 
is aangegeven, verdient integraal toezicht de voorkeur vanuit efficientie-overwegingen. 

• Goede informatieverstrekking. Communiceren over de regels en over het belang 
ervan vormt een belangrijke basis voor de handhaving. Dit geldt zowel voor de 
ondernemers, als voor illegale recreanten. Hoewel we vraagtekens plaatsen bij de 
eerlijkheid van de illegale kampeerders als zij zeggen niet te weten dat illegaal 
kamperen — en dan met name het overnachten in een auto of camper — verboden 
is, kan het geen kwaad om meer bordjes te plaatsen op parkeerterreinen die zich 
goed lenen voor een overnachting. 

Uit het onderzoek is gebleken, dat bij overtreding van de WOLR/Kampeerwet 
niet vaak gebruik wordt gemaakt van het beschikbare bestuursrechtelijke 
instrumentarium. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, die eerder 
in dit hoofdstuk zijn beschreven. Om het bestuursrechtelijke instrumentarium 
toegankelijker te maken, zijn naar onze mening de volgende aanbevelingen relevant. 

• Wegnemen koudwatervrees'. Veel ambtenaren geven aan de bestuursrechtelijke 
procedures complex te vinden hetgeen een barriere vormt voor de toepassing van 
bestuursrechtelijke maatregelen. Er lijkt sprake te zijn van een zekere 
`koudwatervrees': veel ambtenaren hebben weinig ervaring met de toepassing van 
bestuursrechtelijke instrumenten. Het verdient aanbeveling om ambtenaren 'bij 
te scholen' over de toepassing van bestuursrechtelijke maatregelen. Tevens verdient 
het aanbeveling te investeren in eenvoudige draaiboeken/handreikingen, waarin 
de te nemen stappen puntsgewijs uiteen worden gezet. In Zeeland werkt men bij 
de toepassing van bestuursdwang reeds met een dergelijk draaiboek. 

• Uitwisselen van kennis en informatie. Het verdient aanbeveling om te investeren 
in de uitwisseling van kennis en informatie over de handhaving van de WOLR. 
Hierbij kan men denken aan toegankelijke jurisprudentie-overzichten, of een 
uitwisseling van praktijkervaringen tussen gemeenten in toeristisch-recreatieve 
gebieden. 

• Een juridische achtervang. De beperkte kennis en ervaring van ambtenaren met 
de toepassing van bestuursrechtelijke instrumenten, zou kunnen worden ondervangen 
door op bovengemeentelijk of provinciaal niveau te voorzien in een juridische 
vraagbaakfunctie voor ambtenaren. Gezien de omvang van veel van de gemeenten 
die we hebben onderzocht, is het irreeel aan te bevelen dat gemeenten zelf meer 
juridische kennis in huis dienen te halen: het verdient naar onze mening aanbeveling 
om de krachten te bundelen. 
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Handhaving van het bouwvergunningvereiste 

Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen 

J.E. Hoitink 
M.G.F. Hille 
A.F.J.M. Janssen 

1 	Onderwerp, probleemstelling; indeling rapport 

1.1 INLEIDING 1 
Over de handhaving van bestemmingsplannen is al het nodige geschreven. Voor 
zover deze literatuur een neerslag vormt van empirisch onderzoek, komt daaruit 
steevast naar voren dat er nog geen sprake is van een adequaat handhavingsniveau. 
Voor een belangrijk deel betreft dat het onvoldoende gebruikmaken van 
(discretionaire) handhavingsbevoegdheden die de bestuursorganen ter beschikking 
staan. Tevens wordt melding gemaakt van het feit dat het gemeentebestuur in sommige 
gevallen zelf de rol van overtreder vervult, door in strijd met de relevante regelgeving 
bouwvergunningen en vrijstellingen te verlenen. 

Hoewel naar de verlening van vrijstellingen in 1990 reeds uitgebreid onderzoek 
is gedaan door De Baas en Van Geest, ontbreekt een op de handhaving van het 
bouwvergunningvereiste toegespitst onderzoek vooralsnog. De literatuur inzake 
de handhaving van bestemmingsplannen verschaft daaromtrent wel enig inzicht, 
maar niet voldoende. Recente berichten in de pers maken daarnaast duidelijk dat 
de genoemde problematiek nog steeds actueel is. Zo wordt in NRC/Handelsblad 
van 24 januari 1997 verslag gedaan van het feit dat de gemeente De Ronde Venen 
sinds 1990 bij bijna de helft van de 2213 bouwaanvragen bewust en stelselmatig 
procedurefouten heeft gemaakt. Een nader onderzoek naar de rol van de overheid 
als (potentiele) overtreder van de bouwregelgeving lijkt daarom gerechtvaardigd. 

1.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

Dit onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de problematiek van 
het contra legem verlenen van bouwvergunningen. Hiertoe zijn twee wegen 
bewandeld. Allereerst is empirisch onderzoek verricht om in kaart te brengen hoe 
het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en vrijstellingen 
door gemeentebesturen. In dit kader zijn interviews afgenomen met ter zake 
deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van gemeenten, de Inspectie Ruimtelijke 
Ordening (IRO) en het Openbaar Ministerie (OM). Tevens is dossieronderzoek 
verricht aan de hand van de zogenaamde recherche-onderzoeken van de Dienst 
Recherchezaken (DRz) van het ministerie van VROM. De theoretische onderbouwing 
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werd verkregen door een literatuuronderzoek, waarbij een analyse is gemaakt van 
de problematiek en de oplossingen die daarvoor in het verleden zijn aangedragen. 
Omdat in de literatuur ook verslag worth gedaan van eerder verricht empirisch 
onderzoek, vormde de daaruit verkregen informatie tevens een belangrijke aanvulling 
op het praktijkonderzoek. 

Binnen de hoofddoelstelling kunnen een aantal deelvragen worden 
onderscheiden. Allereerst is onderzocht in hoeverre overtreding van de wettelijke 
regels plaatsvindt bij de behandeling van bouwaanvragen door gemeentebesturen 
en/of -ambtenaren. Deze vraag is inventariserend van aard; doel is om te bekijken 
in hoeverre zich feitelijke handhavingsproblemen voordoen. Hoewel ook naar 
kwantitatieve gegevens is gevraagd, kunnen op basis hiervan geen harde uitspraken 
worden gedaan over de mate waarin bouwvergunningen contra legem worden 
verleend. De gehanteerde onderzoeksmethode (zie § 2) leent zich daar niet voor. 
Met behulp van de verzamelde kwantitatieve gegevens kan wet een globale indruk 
worden verkregen van de mate waarin het probleem zich voordoet. 

Ten tweede is bekeken om welk type schendingen het gaat. Er zijn verschillende 
soorten schendingen denkbaar, samenhangend met de normen waaraan een 
bouwvergunning moet worden getoetst. Daartoe behoren zowel planologische als 
bouwtechnische normen. Tevens kan worden gedacht aan coordinatiebepalingen 
of zuiver procedurele eisen, zoals de eis dat bouwaanvragen moeten worden 
gepubliceerd. Voorts zijn er bepalingen die een uitvloeisel vormen van bestuurlijk 
toezicht, zoals de eis dat een verklaring van geen bezwaar moet worden gevraagd 
aan de provincie als het gaat om procedures op grond van art. 19 WRO. De 
beantwoording van de vraag om welk type schendingen het gaat is van belang om 
meer inzicht te krijgen in de oorzaken en achtergronden van de problematiek. 

In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag om welke redenen de 
schendingen plaatsvinden. Deze vraag ziet met name op de aard van de 
handhavingsproblemen (juridisch, financieel, praktisch, politiek). Het gaat daarbij 
in eerste instantie om het achterhalen van de beweegredenen: waarom worden 
bouwvergunningen in strijd met de wet verleend? In dit kader is tevens interessant 
wat de rol is van politieke gezagsdragers, zoals een wethouder of burgemeester, 
en degenen die met de uitvoering van de regelgeving zijn belast, te weten de betrokken 
gemeente-ambtenaren. 

Wanneer duidelijk is dater schendingen plaatsvinden is de vraag of hiertegen 
wordt opgetreden en zo ja, door wie. Er zijn verschillende instanties die actie kunnen 
ondernemen tegen het verlenen van bouwvergunningen in strijd met de wet. Op 
grond van art. 273 Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om een besluit ter 
vernietiging aan de Minister voor te dragen. Bij de geselecteerde gemeenten is 
geverifieerd of hiervan ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt ten aanzien van 
besluiten tot verlening van bouwvergunningen. Daarnaast kan men denken aan 
de provincie en de 1nspecties, met name de IRO en de Inspectie Volkshuisvesting 
(IVH), die zowel in de stimulerende en preventieve als in de correctieve sfeer diverse 
mogelijkheden hebben. Ten slotte is de vraag of het OM nog een rol van betekenis 
zou kunnen spelen, in de zin dat vervolging kan worden ingesteld tegen ambtenaren 
en bestuurders wegens het ten onrechte afgeven van bouwvergunningen. 
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1.3 INDELING VAN HET RAPPORT 

Na een uiteenzetting van de methode van onderzoek in § 2, wordt in S3  kort het 
wettelijke kader geschetst waarbinnen beslissingen tot verlening van een bouw-
vergunning moeten worden beoordeeld. De kern van het onderzoek is opgenomen 
in § 4, waarin een algemeen beeld wordt gegeven van de problematiek van het contra 
legem verlenen van bouwvergunningen. In aansluiting hierop bevat S 5 een 
opsomming van mogelijke remedies, waarbij zowel de `opbrengsten' als de tekort-
komingen van de verschillende oplossingsrichtingen op een rijtje worden gezet. 
Deze samenvatting wordt afgesloten met conclusies (§ 6) en aanbevelingen (§ 7). 

2 	On derzoeksmethode 

Zoals gezegd is naast literatuuronderzoek ook empirisch onderzoek verricht naar 
het contra legem verlenen van bouwvergunningen. Dit praktijkonderzoek bestond 
uit twee delen. Ten eerste zijn gesprekken gevoerd met ter zake deskundigen, 
waaronder gemeenten, de IRO en het OM. De gesprekken met de IRO en het OM 
zijn zoveel mogelijk telefonisch gevoerd. Met de IRO heeft echter ook een uitgebreid 
persoonlijk interview plaatsgevonden. 

In totaal zijn in zes gemeenten gesprekken gevoerd. Het betreffen kleine tot 
middelgrote en een grote gemeente. De gesprekken die in deze gemeenten zijn gevoerd 
waren vooral kwalitatief van opzet. Daarbij is zowel met ambtenaren als bestuurders 
gesproken. Bij de selectie van gemeenten is rekening gehouden met de volgende 
factoren: 
- zowel gemeenten waar wel als gemeenten waar geen recherche-onderzoek is 

uitgevoerd; 
- minimaal een gemeente die de laatste jaren 'in opspraak' is geraakt en een gemeente 

waarover relatief weinig bekend is; 
- een gemeente waar een actief gedoogbeleid wordt gevoerd; 
- niet alleen kleine maar ook een grote gemeente. 

Ten tweede is gebruik gemaakt van informatie die bij de DRZ aanwezig is. De 
DRZ beschikt over dossiers van gemeenten waarbij in het verleden, veelal op initiatief 
van de IRO, in samenwerking met de andere VROM-inspecties (volkshuisvesting 
en milieu) een zogenaamd recherche-onderzoek is uitgevoerd. In het kader van een 
dergelijk onderzoek wordt o.a. nagegaan in hoeverre de regels worden nageleefd 
bij het verlenen van bouw- en milieuvergunningen. De dossiers waarin verslag wordt 
gedaan van het uitgevoerde onderzoek bevatten veel — zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve — informatie en vormen een goede aanvulling op de gesprekken die 
met gemeenten zijn gevoerd. 

Voordat een aanvang is gemaakt met het empirische onderzoek heeft een 
globale verkenning van de literatuur plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn 
gebruikt om een aanpak te kiezen voor het empirisch onderzoek en om vragenlijsten 
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te maken voor de af te nemen interviews. Gedurende de verdere looptijd van het 
onderzoek is een meer diepgaande literatuurstudie verricht, met als doel een duidelijk 
beeld te schetsen van de problematiek van het contra legem verlenen van 
bouwvergunningen, waarbij ook achtergronden en oorzaken aan de orde komen. 
De resultaten van het empirisch onderzoek zijn (separaat) verwerkt in een eindrapport. 
Ten behoeve van deze samenvatting zijn de resultaten van het literatuur- en het 
empirisch onderzoek geintegreerd. 

3 	Wettelijk kader voor de verlening van bouwvergunningen 

In art. 40 Ww is als uitgangspunt geformuleerd dat het is verboden te bouwen zonder 
vergunning van B en W. Uit de systematiek en inhoud van de Ww blijkt dat de 
strekking van het vergunningstelsel zowel is gelegen in het waarborgen van de 
bouwtechnische kwaliteit als in de planologische inpasbaarheid en het uiterlijk aanzien 
van bouwwerken. Hoewel de meeste bouwwerken vergunningplichtig zijn heelt 
de wetgever een voorafgaande wets in de vorm van een vergunningvereiste niet 
voor alle bouwwerken noodzakelijk geacht. Ten eerste bevat art. 42 Ww een regeling 
voor de zogenaamde meldingplichtige bouwwerken: bouwwerken waarvoor geen 
vergunning noodzakelijk is maar die wel moeten worden gemeld. Binnen een bepaalde 
termijn toetsen B en W of het bouwwerk al dan niet aan de wettelijke criteria voldoet. 
De bouwwerken waarvoor een melding volstaat worden opgesomd in het Besluit 
meldingplichtige bouwwerken. Daarnaast is voor de onder art. 43 Ww vallende 
bouwwerken noch een vergunning noch een melding vereist. Dit zijn de zogenaamde 
vergunningvrije bouwwerken. Uit de opsomming in art. 43 Ww blijkt dat het om 
bouwwerken gaat van zeer ondergeschikte aard (antenne, schutting etc.). 

Voor het toetsingskader inzake bouwvergunningen is met name art. 44 Ww 
van belang. Daaruit blijkt dat de bouwvergunning kan worden gezien als een in 
hoge mate gebonden beschikking. Het gebonden karakter van de beslissing komt 
met name tot uiting in de eerste zinsnede van art. 44 Ww: 'De bouwvergunning 
mag alleen en moet worden geweigerd, indien (...)'. Dit impliceert dat de vergunning 
moet worden verleend als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en tevens moet 
worden geweigerd als de beslissing daarmee in strijd is. Deze constructie wordt 
ook wel aangeduid als het limitatielimperatieve stelsel van de bouwvergunning. Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat hieraan twee uitgangspunten ten grondslag liggen, 
die beide verband houden met de rechtsstaatgedachte.' Enerzijds kan het limitatief-
imperatieve stelsel worden gezien als uitvloeisel van het special iteitsbeginsel, omdat 
de bouwvergunning alleen mag worden geweigerd wegens de in de wet genoemde 
redenen. Dit beginsel waarborgt de rechtszekerheid van de aanvrager. Anderzijds 
kan in het limitatief-imperatieve stelsel het legaliteitsbeginsel worden teruggevonden. 
De wetgever heeft willen vastleggen dat afwijkingen van het toetsingskader alleen 

1 	J. Struiksma, De bouwvergunning, in: F.C.M.A. Michiels en E. van der Schans, Bestuursrechtelijk 

bouwrecht (load.), Den Haag 1996, p. B 2-8. 
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in van tevoren omschreven en dus geclausuleerde gevallen geoorloofd zijn. In art. 
44 Ww zijn vijf toetsingsgronden opgenomen, te weten: 
- het Bouwbesluit; 
- de bouwverordening; 
- welstandeisen; 
- het bestemmingsplan of de krachtens dit plan gestelde eisen; 
- de Monumentenwet of de op basis daarvan vastgestelde monumentenverordeningen. 

4 	Handhaving van het bouwvergunningvereiste: schets van de 
problematiek 

Hierna zal aan de hand van de verschillende beschikbare bronnen een algemeen 
beeld worden geschetst van de problematiek van het contra legem verlenen van 
bouwvergunningen (en vrijstellingen). Naast gegevens uit het praktijkonderzoek 
zal daarbij tevens gebruik worden gemaakt van informatie uit eerder verricht empirisch 
onderzoek, waarbij ook het verlenen van bouwvergunningen en vrijstellingen is 
onderzocht. 2  Voorts kan o.a. informatie worden geput uit jurisprudentie, het 
optekenen van eigen ervaringen door ambtenaren of bestuurders 3  en allerhande 
beleidsstukken. Ook de kranten maken een enkele keer melding van `foute 
gemeenten. 4  

4.1 POSITIEVE GRONDHOUDING JEGENS BOUWEN; VOORKEUR VOOR EEN ZO 

INFORMEEL EN LICHT MOGELIJKE PROCEDURE 

Uit eerder verricht empirisch onderzoek komt als algemeen beeld naar voren dat 
gemeenten in beginsel een positieve grondhouding hebben ten opzichte van bouwen. 
Leidend beginsel bij de vergunningverlening is dat men, indien er geen bijzondere 
bezwaren zijn, zo mogelijk het initiatief van de aanvrager niet wil blokkeren door 

2 	Met name I. de Muijnck, De toepassing van de vrijstaingsbepalingen na wijziging van de WRO, 
Tv° 1988, P.  172-175, J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, Ruimtelijke besluitvorming via 
vrijstellin gen, Zwolle 1990, p.39  e.v., StichtingInstituut voorBouwrecht,Bouwplanprocedures 
en de nieuwe Woningwet, Deventer 1990, p. 61 e.v., J. de Koe en R.P. Laperre, In de kantlijn 
van het bestemmingsplan, BR 1992, p. 825-837, E. Niemeijer, Geschillen over bouwplannen, 
Deventer 1991, p.95  e.v. en J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 
1993, p. 20 e.v. 

3 	Zie bijvoorbeeld H.G.M. Strous, Handhaving van het bestemmingsplan, S en V 1987, p. 283-287. 
4 	Een voorbeeld vormt een artikel in het Hengelo's Dagblad van 25 juni 1991, over de gemeente 

Borne: De villamjk Zuid Esch wordt bijzonder mooi ,naar het gemeerz tebestuur lapt de voorschriften 
van het bestemmingsplan aan zijn laars. Over dezelfde gemeente kopt de krant van 10 augustus 
1991 Gemeente veel te soepel met vergunning. Ook de gemeente De Ronde Venen kwam in 
het nieuws als gemeente die bij het behandelen van bouwaanvragen 'bewust en stelselmatig' 
procedurefouten maakt (zie § 1.1). 
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het weigeren van de bouxvvergunning. 5  Dat een aanvraag zonder meer wordt 
afgewezen, gebeurt niet snel.° Aanvragers van bouwvergunningen zijn 'clienten'. 
In verband daarmee bestaat bij gemeente-ambtenaren een sterke voorkeur voor 
een zo informeel mogelijke behandeling van vergunningaanvragen en een zo licht 
mogelijke procedure.' Indien een geschil ontstaat is men veelal bereid wederzijds 
(wat) water bij de wijn te doen. Ambtenaren gaan daarbij doorgaans niet zo ver 
dat zij ter voorkoming van een geschil bouwtechnisch onverantwoorde plannen 
accepteren. 2  De ondergrens worth gevormd door de regels voor het maken van 
een "goed en degelijk bouwwerk". Globaal heeft men de bouwverordening en het 
Bouwbesluit daarbij wet in zijn hoofd, maar vakkennis en ervaring spelen ook een 
rol. Afwijking van bouwtechnische voorschriften vindt wet plaats maar met name 
in de sfeer van de maatvoering (maximum afmetingen van bouwwerken e.d.). 9  

Bij planologische voorschriften bestaat vaak meer beoordelingsvrijheid. Wordt 
een bouwplan wet positief beoordeeld maar is er sprake van strijd met het 
bestemmingsplan, dan kan eventueel gebruik worden gemaakt van vrlistellingsmogelijk-
heden in de WRO. In een aantal gevallen leidt het streven naar een zo licht mogelijke 
procedure ertoe dat een andere grens tussen de verschillende wetsartikelen wordt 
getrokken dan de wetgever heeft gedaan.'° Het empirisch onderzoek bevat daarvan 
veel illustraties. Een bekend voorbeeld vormt het volgen van de zogenaamde 'verkorte 
art. 19-procedure', waarbij de procedure worth gereduceerd tot het peilen van 
bezwaren bij omwonenden; indien er geen reacties komen worth de procedure niet 
verder vervolgd en de vergunning verleend. Tevens komt het voor dat bouwvergun-
ningen worden verleend in strijd met het bestemmingsplan of de bouwregelgeving, 
zonder dat daartoe enige vrijstellingsprocedure wordt gevolgd. Dit wordt wel 
aangeduid als het 'toepassen van art. 5'•" 

Illustratief voor deze praktijk is het beleid van een van de geInterviewde 
gemeenten. B en W hebben onder meer het volgende besloten: "Indien bij 
aanvragen om bouwvergunning er strijd bestaat met het vigerende bestemmings-
plan, doch materieel gezien zich niets verzet tegen een planologische inpassing 
van het bouwwerk in het bestemmingsplan, het bouwplan bovendien niet-
ingrijpend is en er bij publicatie geen bezwaren inkomen, is het college bereid 
dergelijke aanvragen zonder bijzondere procedure te honoreren". 

5 	J.H. de Ens en H.J.A.M. van Geest, Ruimtelijke besluitvorming via vrijstellingen, Zwolle 
1990, p. 65 en J.E Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, P.  21-22. 

6 

	

	Zie J.W. van Zundert (Overheidsbestuur en grondeigendom, Alphen aan den Rijn 1980), die 
in zijn onderzoek van 260 vergunningaanvragen komt tot twee weigeringen. 

7 	0.a. J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 57 e.v. en E. Niemeijer, a.w., p. 106 e.v. 
8 	E. Niemeijer, a.w., p. 111 e.v. en J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 24-25. 
9 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 24-25. 
10 	Zie J.H. de Baas en H.J.A.M. van Gees', a.w., p.58-59 en J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, 

a.w., p. 31-37. De Muijnk spreekt in dit kader van isubstitutie-effectent (I. de Muijnck, De 
toepassing van de vrijstellingsbepalingen na de wijziging van de WRO, Tv° 1988, p. 175). 

11 

	

	J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 58-59, J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., 
p. 21 e.v. en J. de Koe en R.P. Laperre, a.w., p. 836. 
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4.2 INSTRUMENTELE VISIE OP HET BESTEMMINGSPLAN EN DE DAARIN VERVATTE 

VOORSCHRIFTEN 

Naast de genoemde oorzaken (positieve grondhouding jegens bouwen, voorkeur 
voor een zo informeel en licht mogelijke procedure) is een oorzaak voor het in 
strijd met de wet verlenen van bouwvergunningen tevens gelegen in de visie op 
het bestemmingsplan en de daarin vervatte voorschriften. Als verklaring voor het 
contra legem verlenen van bouwvergunningen wordt dikwijls gewezen op de 
problematiek van de verouderde bestemmingsplannen. Het plan bevat voor een 
belangrijk deel beleidsinzichten, die met het verstrijken van de tijd veranderen. 
Ook kunnen zich omstandigheden voordoen die ten tijde van de planvorming niet 
waren voorzien. Dit kan tot gevolg hebben dat voor betrekkelijk kleine boucvwerken 
naar het oordeel van het gemeentebestuur onevenredig zware procedures moeten 
worden gevolg (wettelijke publicatieplicht, tervisielegging, verklaring van geen 
bezwaar). In plaats van de vaak kostbare en tijdrovende actualisering van het plan 
redt men zich dan met een (vaak wat al te) soepele regeltoepassing. 

Zo vormde de grote hoeveelheid verouderde plannen in een van de geinterviewde 
gemeenten (mede) de aanleiding voor de notitie "Naar een flexibel bouw- en 
woningtoezicht beleid (over het spanningsveld tussen regel en praktijk)". De 
notitie is door B en W vastgesteld en schrijft een nieuwe werkwijze voor waarbij 
in bepaalde gevallen de wettelijke procedurevoorschriften niet op juiste wijze 
worden toegepast. Het betreft bier vooral het niet aanvragen van verklaringen 
van geen bezwaar bij de provincie. 

Een dieper liggende oorzaak lijkt gelegen in de nogal instrumentele visie op de 
toepasselijke voorschriften. Dikwijls wordt als rechtvaardiging voor het in strijd 
met de wet verlenen van bouwvergunningen aangevoerd dat "niet naar de letter 
maar wel naar de geest van de planvoorschriften wordt gehandeld". 12  Het 
bestemmingsplan is `slechts' een middel om achtergelegen doelstellingen te bereiken. 
Ook De Baas en Van Geest constateren dat, gelet op de onderzoeksresultaten, het 
bestemmingsplan niet meer is dan een beleidsstuk waarvan in principe altijd kan 
worden afgeweken." Deze instrumentele visie op het recht wordt in de hand gewerkt 
door veelvuldige wijzigingen van de regelgeving." Ook op dit moment is de 
regelgeving volop in beweging. Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend met als 
doe een verruiming van art. 18a (de zgn. kruimelgevallen) en het introduceren 
van een zelfstandige projectprocedure." Naast de WRO zal ook de Woningwet 
niet ongewijzigd blijven. Het kabinet heeft besloten om als onderdeel van het project 

12 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 27. 
13 	J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 76. 
14 	Zie ook Van Buuren in het verslag van de jaarvergadering VBR 1991 over Handhaving van 

Bouwrecht, BR 1992, P.  270. 
15 	TK 1996-1997,25311. Zie ook Kabinetsstandpunt Evaluatie WRO/Bro, TK 1994-1995,24 254, 

nr 1. 
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Martkwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit knelpunten in de bouwregelge-
ving te onderzoeken. Aanleiding daarvoor vormen de resultaten van de evaluatie 
van de Woningwet, waaruit o.a. naar voren komt dat de driedeling in bouwwerken 
niet goed werkt en verwarring bestaat over de meldingplicht. 16  Ook het Bouwbesluit 
levert problemen op. Een knelpunt is dat dezelfde regels op verschillende plekken 
door verschillende gemeenten tot verschillende interpretaties leiden. Op die manier 
ontstaan bij veel gemeenten eigen aanvullingen op de regels. Nagegaan zal worden 
welke onderdelen uit het Bouwbesluit kunnen worden geschrapt dan wel sterk 
kunnen worden vereenvoudigd. 

Het evaluatie-onderzoek wijst tevens uit dat de Woningwet niet heeft geleid 
tot een groin aantal fictieve verleningen. Op voorhand werd daarvoor wel 
gevreesd, maar de novelle die leidde tot aanpassing van art. 46, derde lid heeft 
dit voorkomen. Op grond hiervan is een van rechtswege verleende vergunning 
in strijd met het bestemmingsplan onmogelijk geworden.'' Ook uit de 
gesprekken die in het kader van dit onderzoek met gemeenten zijn gevoerd, 
kwam naar voren dat fictieve verleningen betrekkelijk weinig voorkomen. 
Dit neemt niet weg dat de bouwer lange tijd in onzekerheid kan verkeren 
of de vergunning fictief is verleend of niet. 

Daarnaast speelt de geringe normatieve lading van veel planologische voorschriften 
een rol." De normen in een bestemmingsplan zijn in het algemeen niet de 
positivering van hetgeen als rechtvaardig wordt ervaren, maar van de ruimtelijke 
visie op de inrichting van een gebied. Dit brengt mee dat in de ogen van de betrokken 
ambtenaar of bestuurder niet elite overtreding even zwaar mag worden geteld, omdat 
er — materieel gezien — geen sprake is van een vergrijp. Strous spreekt in dat kader 
over een "relativerende benadering van ongerechtigheden die volgens het boekje 
overtredingen heten". 19  

4.3 SOORTEN SCHENDINGEN 

Naast de al genoemde gevallen kwamen uit de interviews en de bestudeerde dossiers 
de volgende typen schendingen naar voren: 
- schending van de coordinatiebepaling in art. 52 Ww; 
- niet op de juiste wijze toepassen van het overgangsrecht; 
- het toepassen van art. 18a WRO zonder dat het bouwwerk voldoet aan de 

maximumgrenzen zoals neergelegd in het Besluit meldingplichtige bouvrwerken; 
- akkoord gaan met een melding terwijl het bouwwerk vergunningplichtig is; 

16 	Zie AG. Bregman, F.M. Meijer en KB. Winter, Evaluatienota Woningwet en Bouwbesluit: 
Bezint eer ge begint..., BR 1997, p. 19-25. 

17 	Ibidem, p. 23. 
18 	Zie daarover o.a. J.W. van Zundert, Ruimtelijke normstelling en legitimiteit, in: Bestuur en 

norm. Bundel opstellen opgedragen aan Crince le Roy, Deventer 1986, p. 329-340. 
19 	H.G.M. Strous, Handhaving van het bestemmingsplan, S en V 1987, p. 285. 
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- verlenen van een bouwvergunning op grond van art. 18 WRO zonder een termijn 
vast te stellen; 

- 	verlenen van een binnenplanse vrijstelling zonder de vereiste procedure 
te volgen, bijvoorbeeld door (standaard) toe te stemmen met een kleine (10 of 
20%) overschrijding van het bouwblok of de afmetingen zonder het volgen van 
de vereiste vrijstellingsprocedure; 

- niet voldoen aan de aanhoudingsplicht op grond van art. 50 Ww; 
- verlenen van een tijdelijke vrijstelling (art. 17 WRO) in gevallen waarin geen sprake 

is van een tijdelijk afwijking van het plan en zonder dit te melden bij de IRO; 
- verzuimen om advies te vragen aan de Welstandscommissie; 
- ontbreken van de vereiste schone-grondverklaring; 
- afwijkingen van rooilijnen en bebouwingspercentages. 

4.4 DERDE-BELANGHEBBENDEN 

De hiervoor beschreven 	 bij de regeltoepassing geldt in het algemeen 
niet voor bouwplannen die strijdig zijn met belangrijke uitgangspunten van 
planologisch beleid of waardoor zwaarwegende belangen van derden worden 
aangetast. 2° Met de belangen van derden wordt ook op andere manieren rekening 
gehouden. 

Ten eerste probeert men erop te letten dat andere burgers door het contra 
legem verlenen van een bouwverg-unning en/of vrijstelling niet in hun rechten worden 
aangetast. 2 ' Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een `onverplichte' tervisielegging 
van het bouwplan. Komen er geen bezwaren, dan kan de vergunning zonder verdere 
procedure worden verleend ook al verzet art. 44 Woningwet zich daartegen. Soms 
wordt een getekende verklaring van buren gevraagd waarin deze te kennen geven 
geen bezwaar te hebben tegen een bepaalde bouwactiviteit. 22  In alle gevallen 
behouden derden hun bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Het risico dat de 
bouwvergunning later door de rechter wordt vernietigd wordt doorgaans op voorhand 
bij de vergunninghouder gelegd door middel van een clausule in de bouwvergunning 
dat verlening op eigen risico geschiedt. 

Zo wordt bij de gemeente Apeldoorn gewerkt met een "Verklaring inzake 
aansprakelijkheid bouwen", die door de aanvrager moeten worden ondertekend 
om alle risico's voor zijn rekening te nemen. Zie Pres. Rb. Zutphen 3 november 
1994, BR 1995, p. 39. Ook uit het empirisch onderzoek kwam deze handelwijze 
naar voren. 

In dit kader is tevens van belang dat de Hoge Raad in het arrest Gemeenschappelijke 

20 	J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 89 e.v., E. Niemeijer, a.w., p. 113 en J.E. Hoitink 
en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 25 e.v. 

21 	Zie ook J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 62. 
22 	Zie ook J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 26. 
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Eigendom/Den Haag" heeft uitgemaakt dat het risico van een nog niet 
onherroepelijke bouwvergunning in beginsel bij de vergunninghouder berust. Dit 
is alleen anders als van de zijde van de gemeente bij de vergunninghouder "het 
gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat een ingesteld of nog in te stellen bezwaar 
of beroep niet tot vernietiging kan leiden". Hoewel de HR zich daarover niet 
uitdrukkelijk uitlaat, moet worden aangenomen dat het `risico-beginsel' ook geldt 
in de verhouding tussen de vergunninghouder en derden die door de bouw schade 
hebben geleden." De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt de benadering van de 
HR thans te volgen." 

4.5 VASTE BELEIDSLIJNEN VERSUS INCIDENTELE BESLISSINGEN 

Zoals hiervoor al bleek worden over de gtoegestane' afwijkingen veelal onderlinge 
afspraken gemaakt of zijn er richtlijnen opgesteld die bij de toetsing van bouwplannen 
worden gehanteerd. Hiervan kwamen wij in het empirisch onderzoek verschillende 
voorbeelden tegen. In toenemende mate worden dergelijke afspraken of richtlijnen 
neergelegd in beleidsregels die ook buiten de gemeentelijke organisatie bekend worden 
gemaakt." Dit acht men gewenst uit een oogpunt van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. 

Zo hanteert de gemeente Apeldoorn blijkens de nota "Ruimtelijk beleid 
gehandhaafd" (1992) een toetsingskader voor gedogen dat mede van toepassing 
is op bouwen, met als doel het gedoogbeleid inzichtelijk en hanteerbaar te 
maken en elke schijn van bevoordeling weg te nemen. Het grote probleem 
in deze gemeente vormt het enorme aantal verouderde bestemmingsplannen. 
De beleidslijn houdt in dat verouderde voorschriften van bestemmingsplannen 
in principe niet worden gehandhaafd, tenzij de gemeente daartoe door derden 
wordt 'gedwongen'. Vooraf gedogen van een bouwplan geschiedt com 
administratieve redenen' door middel van een bouwvergunning. Bij de 
bouwvergunning wordt de aanvrager geinformeerd over de status van de 
bouwvergunning en de eventuele consequenties daarvan. Ook worden afspraken 
over aansprakelijkheid gemaakt. Ten slotte zijn bouwplannen die betrekking 
hebben op grotere en gevoelige projecten uitgezonderd van het gedoogbeleid. 
In die gevallen wordt de voorkeur gegeven aan een planherziening. 

Het komt ook voor dat de vergunningverlening niets te maken heeft met een algemene 
beleidslijn of interne afspraken maar dat ad hoc wordt afgeweken van de toepasselijke 

23 	HR 29 april 1994, AB 1994, 530 m.nt F. van der Burg, Gem.stem nr 6993, 4 m.nt HH, BR 
1994, p. 773 m.nt Koeman, AAe 1994, p. 835 m.nt Drupsteen. 

24 	J.M.H.F. Teunissen, Bouwen op eigen risico, Gem.stem 1997, nr. 7056, p. 363. 
25 	Zie o.a. ABRS 9 december 1996, Gem.stem nr 7056, 7, BR 1997, p. 658 en ABRS 17 maart 

1997, NJB 1997, 35. 
26 	Bijvoorbeeld zogenaamde itussenbeleidnotities% waarin wordt aangegeven welke beleidsregels 

in aanvulling op of in afwijking van het verouderde plan zullen worden gehanteerd. Zie 
J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 61. 
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regelgeving. Een bekend gegeven is dat de verantwoordelijke bestuurder in een 
persoonlijk gesprek met de aanvrager door de knieen gaat, en, in weerwil van 
negatieve ambtelijke adviezen, tot verlening besluit." Dit verschijnsel lijkt zich 
vaker in kleine dan in grote gemeenten voor te doen. Zo kunnen de sociale en 
politieke verhoudingen in met name kleine (plattelands)gemeenten zodanig zijn 
dat hiervan grote druk uitgaat op de betrokken bestuurder. 

Overwegingen die blijkens het empirisch onderzoek een rol spelen zijn 
bijvoorbeeld dat de bedrijfsvoering op deze wijze rendabel kan worden gehouden, 
een bouwvergunning uit sociale overwegingen gewenst is (geestelijk gehandicapte 
zoon gaat verbouwde schuur bewonen, noodgebouw voor een school), of van 
de vergunninghouder in een ander kader nog rnedewerking is vereist, 
bijvoorbeeld in verband met de aanleg van een fietspad over diens grondgebied. 

Naast druk van buitenaf kunnen incidentele afwijkingen ook worden veroorzaakt 
doordat de bestuurder of ambtenaar een concreet eigen belang heeft bij 
wetsovertreding. Hierop zal in § 4.6 nader worden ingegaan. 

4.6 CORRUPT1E 

Wanneer ambtenaren of bestuurders persoonlijk profiteren van de wetsovertreding, 
kan sprake zijn van het plegen van een strafbaar feit. Daarbij kan met name worden 
gedacht aan bepaalde vormen van corruptie. Van bestuurlijke corruptie kan worden 
gesproken wanneer ambtenaren of bestuurders in functie iets doen of nalaten omdat 
ze daarmee persoonlijk financiele of andere gunsten verwerven van derden (individuen, 
organisaties, bedrijven)." Het kan daarbij om de meest uiteenlopende gedragingen 
gaan. Wanneer bijvoorbeeld een wethouder op uitnodiging van een bouwbedrijf 
een groot cultureel evenement in het buitenland bezoekt, is sprake van persoonlijk 
profijt en kan dus (afhankelijk van de tegenprestatie) sprake zijn van corruptie." 

Het aannemen van een gift of belofte in de wetenschap dat in ruil daarvoor 
een met de ambtsplicht strijdige handeling moet worden verricht, is strafbaar gesteld 
op grond van art. 363 Sr. Het gaat hier om de situatie dat de bestuurder of ambtenaar 
zelf een strafbaar feit pleegt. Dat er een vergunning is afgegeven in strijd met de 
wet, is daartoe niet voldoende. Op grond van art. 107 Ww e.v. vormt immers 
uitsluitend het bouwen zonder vergunning een strafbaar feit, niet het verlenen van 
een bouwvergunning door het bestuursorgaan in strijd met de wet. 

Daarnaast is het denkbaar dat het bestuursorgaan door de vergunningverlening 
(onbewust) meewerkt aan het plegen van strafbare feiten door derden. Deze 
vraag valt buiten het kader van dit onderzoek. Overigens is daarnaar, ook 

27 	Zie o.a. H.G.M. Strous, a.w., p. 285-286 en J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 26. 
28 	Deze definitie is ontleend aan L.W.J.C. Huberts, Bestuurlijke criminaliteit: Een inleiding, in: 

L.W.J.C. Huberts (red.), Bestuurlijke corruptie en fraude in Nederland, Arnhem 1992, P.  10. 
29 	Dit voorbeeld is ontleend aan NRC handelsblad/Rijksuniversiteit Leiden 1994, p. 30. 
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met betrekking tot de bouwvergunning, al wel onderzoek verricht."° 

Over de vraag of en in hoeverre corrupt gedrag zich voordoet bij het verlenen van 
bouwvergunningen, is bijzonder weinig bekend. Empirisch onderzoek naar de 
handhaving van het bouw-vergunningvereiste is doorgaans niet gericht op deze 
bijzondere gevallen. Als er al melding van corruptie of frauduleus gedrag wordt 
gemaakt, betreft dit bovendien vaak slechts vermoedens of geruchten dat zich 
dergelijke zaken hebben voorgedaan. Dat er daadwerkelijk sprake was van strafbare 
feiten, is echter lang niet altijd bewezen. Ook bij berichten in de pers is doorgaans 
slechts sprake van vermeende corruptiegevallen.' De DRZ van VROM heeft 
incidenteel onderzoek ingesteld op basis van aanwijzingen dat er iets mis was. Uit 
de dossiers die ons ter beschikking zijn gesteld blijkt dat hierbij ook (vermeende) 
corruptie- en fraudegevallen aan het licht kwamen die uitmondden in een 
strafrechtelijk onderzoek of, een enkele keer, in vervolging. Tot het opleggen van 
straffen kwam het echter zelden, o.a. in verband met bewijsproblemen. Voorts 
is er door bestuurskundigen enig onderzoek verricht naar corruptie door ambtenaren 
en bestuurders. Interessant is met name een onderzoek van de Vrije Universiteit 
met als doel het inzicht te vergroten in de omvang van corruptie en fraude binnen 
de overheid." Daartoe werden een honderdtal gemeentesecretarissen aangeschreven, 
waarvan er 82 reageerden. Samen maakten deze secretarissen 127 (vermeende en 
werkelijke gevallen) gevallen van corruptie en fraude mee. In grote gemeenten betreft 
het vooral ambtenaren, in kleine gemeenten ook bestuurders. Niet altijd worden 
politie en justitie ingeschakeld. Zeker in kleine gemeenten worden zij relatief weinig 
bij de zaak betrokken (25% van de gevallen). De gevallen hebben zich in de meest 
uiteenlopende delen van de gemeentelijke organisatie voorgedaan, maar opmerkelijk 
is de hoge score van de categorie "Bouwen en Wonen" (openbare werken, ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting e.d.). Maar liefst 40 van de 127 gevallen deden zich daar 
voor." Ook Hoetjes, die veel onderzoek deed naar corruptie bij de overheid, 
beschouwt diensten waar "aanbestedingen of bestemmingsplannen worden geregeld" 
als extra gevoelig." 

Van den Hoff heeft een theorie waarom het verlenen van bouwvergunningen 

30 	Zie J. Struiksma m.m.v. F.C.M.A. Michiels, Gewapend bestuursrecht, Zwolle 1994. In het 
kader van het project Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur worth thans 
bekeken op wake wijze de wetgevingzou moeten worden aangepast om ongewilde facilitering 
van criminele actitiveiten te voorkomen (zie TK 1996-1997, 25 056, nr 1). 

31 	Zie bijvoorbeeld Bestuardem in Ede verwikkeld in pijnlijk conflict, NRC van 16 april 1997. Een 
wethouder worth ervan beticht steekpenningen te hebben aangenomen in ruil voor medewerking 
aan een bouwvergunning voor vier woningen. Justitie is verzocht een orienterend onderzoek 
in te stellen. 

32 	Hiervan worth verslag gedaan in L.W.J.C. Huberts, a.w., p. 13 e.v. 
33 	Zie ook het artikel over corruptiegevallen bij de overheid in de Volkskrant van zaterdag 8 

februari 1997 Barsten in het bestunr. Buitengewoon kwetsbaar, zo blijkt uit onderzoeken, zijn 
o.a. ambtenaren die bouwvergunningen afgeven. 

34 	Hoetjes worth aangehaald in NRC Handelsblad/Rijksuniversiteit Leiden 1994, p. 29. 
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een taak is die corruptiegevoelig is. Hij ziet als een bijzondere risicoverhogende 
factor de financiele structuur van bouwbedrijven." Veelal zal er bij 
(omvangrijke) bouwprojecten een wanverhouding bestaan tussen het relatieve 
beperkte eigen kapitaal van de bouwonderneming en de meestal aanzienlijke 
omvang van de geldstroom gefourneerd door derden (opdrachtgevers). Bij 
overheidsopdrachten geldt dit nog sterker, gelet op de geringe winstmarges. 
Wanneer de eisen van de bouwvergunning strikt of jets minder strikt worden 
geinterpreteerd, heeft dit meteen grote financiele consequenties, waardoor het 
vermogen van de bouwonderneming aanzienlijk kan worden aangetast. De 
kosten van het aanbieden van een gunst, zoals het (helpen bij het) aanleggen 
van een zwembad of een tuin, zijn daarentegen op het totale budget 
verwaarloosbaar. De verleiding zal dan groot zijn, juist omdat de continuIteit 
van de onderneming in het geding is. 

Er zijn veel verschillende strategieen mogelijk om -corruptie te voorkomen of tegen 
te gaan. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van 
organisatiecultuur en -structuur, personeelsbeleid, werving en selectie, etc. 36  Ook 
valt te denken aan gedragscodes die de ontvankelijkheid voor corruptie moeten 
verkleinen." Repressieve maatregelen liggen vooral op het vlak van de disciplinaire 
maatregelen en strafvervolging. Op de mogelijkheden voor strafvervolging en de 
rot van het OM zal in § 5.4 nader worden ingegaan. 

Naast corruptie kan men in verband met de afgifte van bouwvergunningen 
ook denken aan andere strafbare feiten, zoals valsheid in geschrifte. Er zijn echter 
geen aanwijzingen dat dergelijke zaken zich bij de verlening van bouwvergunningen 
meer zouden voordoen dan elders. 

4.7 DE WIJZE WAAROP EN DE MATE WAARIN SCHENDINGEN PLAATSVINDEN 

Veelal is de procedure voor het verlenen van bouwvergunningen in strijd met art. 
44 Ww hetzelfde als voor `gewone' bouwvergunningen. Dit betekent dat doorgaans 
ook terinzagelegging en bekendmaking plaatsvindt conform de wettelijke regels. 
In sommige gemeenten wordt bij publicatie tevens vermeld dat de bouwvergunning 
in strijd met de toepasselijke regels wordt verleend. 

Het komt ook voor dat het vooraf toestaan van bouwplannen in strijd met 
de Woningwet geschiedt door middel van een gedoogverklaring. 

Zo is in een van de ondervraagde gemeenten een nota vastgesteld door het 
gemeentebestuur waarin richtlijnen zijn neergelegd voor het gedoogbeleid in 
bouwzaken en zaken op het terrein van de ruimtelijke ordening. Een onderdeel 

35 	C.M. van den Hoff, Preventie van corruptie en fraude: taak van het overheidsmanagement, 
in: LW.J.C. Huberts (red.), Bestuurlijke corruptie en fraude in Nederland, Arnhem 1992, P. 124. 

36 	Ibidem, p. 130 e.v. 
37 	H.G. van den Bunt, Het bederf komt van binnenuit, NJB 1994, p. 1576-1577 en F.C.M.A. 

Michiels, Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling, VAR-reeks 114, p. 46. Voor ambtenaren 
van de gemeente Den Haag is onlangs een dergelijke code vastgesteld. 
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van het gedoogbeleid is de afspraak om voor bepaalde bouwaanvragen geen 
art. 19-procedure te volgen, hoewel dat wettelijk wel is vereist. In dergelijke 
gevallen worth de bouwaanvraag cerst ter inzage gelegd. Komen er reacties 
dan worth alsnog de officiele vergunningprocedure doorlopen. Wanneer een 
gedoogverklaring wordt afgegeven worth daarin expliciet opgenomen dat de 
gemeente niet aansprakelijk is ingeval van vernietiging. Tevens worth daarin 
vermeld dat de gedoogverklaring strafrechtelijke vervolging onverlet laat. De 
verklaring bevat soortgelijke voorschriften als een bouwvergunning en worth 
doorgaans gepubliceerd. In 1996 zijn er in de bewuste gemeente van de in totaal 
444 aanvragen en/of meldingen 87 met een gedoogverklaring afgedaan. 

Hoewel een dergelijke gedoogverklaring veel weg heeft van een bouwvergunning, 
is er principieel een duidelijk verschil. De handhavingsbevoegdheid is immers een 
discretionaire bevoegdheid, waarvan het bestuursorgaan gebruik kan maken of niet. 
Wordt een bouwvergunning verleend in afwijking van het bestemmingsplan of 
de bouwregelgeving, dan handelt het bestuur daarentegen in strijd met art. 44 Ww. 
Het overtreedt daarbij dus zelf de wet. Niet duidelijk is waardoor de keuze voor 
een gedoogverklaring ofwel een bouwvergunning contra legem wordt beinvloed. 
Wellicht speelt een rol dat voor de afgifte van een bouwvergunning leges kunnen 
worden gevraagd maar voor het afgeven van een gedoogbeschikking in principe 
Met. 

Of en hoe vaak bouwvergunningen en vrijstellingen in strijd met de wet worden 
afgegeven, verschilt sterk per gemeente. De mate waarin dit gebeurt is daarbij mede 
afhankelijk van de lokale ruimtelijke situatie en de bestuurlijke cultuur.' In sommige 
gemeenten worden vergunningen slechts bij hoge uitzondering in strijd met de 
wet verleend. 
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Zo is een van de ondervraagde gemeenten, naar eigen zeggen maar ook naar 
het oordeel van de provincie, 'roomser dan de paus'. De wettelijk noodzakelijke 
procedures worden altijd (volledig) doorlopen. Uitzonderingen daarop doen 
zich hoogstens 2 a 3 keer per jaar voor. 

In andere worden de regels daarentegen relatief vaak overschreden. Als voorbeeld 
van dit laatste gelden gemeenten waarin 25% of meer (met bijna 50% als `uitschieter) 
van het totale aantal bouwvergunningen in strijd met de wet werden verleend." 

5 	Remedies 

Er zijn verschillende wegen die kunnen worden bewandeld om lets te ondernemen 
tegen het verlenen van bouwvergunningen en vrijstellingen in strijd met de wet. 

38 	Zie ook J.H. de Baas en H.J.A.M. van Geest, a.w., p. 59. 
39 	Deze getallen komen naar voren un de eerder vermelde recherche-onderzoeken. Zie voorts 

J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 23 en F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 42. 



De belangrijkste zullen hierna worden besproken. 

5.1 POLITIEKE CONTROLE 

Het college van B en W is aan de gemeenteraad verantwoording verschuldigd voor 
het door het college gevoerde bestuur. Zo kan de raad vragen stellen over het gevoerde 
beleid en daarmee een zekere controlerende functie uitoefenen. Wanneer er signalen 
zijn dat het gemeentebestuur zich niet aan de wet houdt, kan dergelijke informatie 
worden doorgespeeld naar de raad. De raad kan de betrokken wethouder(s) vervolgens 
ter verantwoording roepen en om inlichtingen vragen. In het meest extreme geval 
kan dit leiden tot het opzeggen van het vertrouwen. 

Van de mogelijkheid om de raad te benaderen wordt een enkele keer gebruik 
gemaakt. Zo speelt het OM soms informatie door in zaken waarin vervolging niet 
opportuun is (zie § 5.4). In hoeverre benadering van de raad in het verleden effectief 
is gebleken, is niet bekend. 

5.2 BESTUURLIJK TOEZICHT 

5.2.1 Algemeen 

In het kader van het bestuurlijk toezicht zijn er verschillende mogelijkheden om 
actie te ondernemen tegen schendingen van het bouwvergunningvereiste. Het toezicht 
op de naleving van bestemmingsplannen is opgedragen aan de IRO (art. 52, eerste 
lid, sub c WRO). Het toezicht op de naleving van de Woningwet berust bij de 
IVH (zie art. 93 Ww). Ook de provincie heeft bepaalde toezichthoudende taken, 
zoals de goedkeuring van bestemmingsplannen en het afgeven van verklaringen 
van geen bezwaar op grond van art. 19 WRO. Toezicht op de handhaving van 
het bouwvergunningvereiste door provincie en inspecties kan in hoofdzaak op twee 
manieren plaatsvinden: op informele wijze (advies, overleg, signalering) en door 
gebruikmaking van de mogelijkheden die het recht biedt. 

Zowel de provincie als de inspecties hebben tal van informele beinvloedingsmo-
gelijkheden. Zo kunnen Gedeputeerde Staten het gemeentebestuur ter verantwoording 
roepen. In sommige provincies vormt handhaving voorts een vast gespreksonderwerp 
tijdens werkbezoeken van de CdK aan gemeenten." Uit gesprekken met gemeenten 
blijkt dat men niet graag een slechte naam opbouwt bij de provincie. Zo blijkt 
extra aandacht van de provincie de naleving van de regels te bevorderen. Tevens, 
heeft de provincie mogelijkheden om via haar bevoegdheden inzake art. 19-procedures 
invloed uit te oefenen op de gemeente. Ook de IRO beschikt over dergelijke 
mogelijkheden. Vrijstellingen op grond van art. 17 of 19 WRO moeten worden 
toegestuurd aan de IRO. Wanneer er iets niet in de haak is zou de IRO hiervan 
dus op de hoogte moeten zijn en zo nodig om opheldering kunnen vragen bij de 
betrokken gemeente. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat dit ook in sommige gevallen 

40 	S. Entrop, Besturen is ook handhaven, VNG, Den Haag 1995, P.  23. 

367 



gebeurt en effectief is. Voorts kunnen zaken onder de aandacht worden gebracht 
door middel van onderzoeken en voorlichting. 

Van de juridische mogelijkheden om toezicht uit te oefenen wordt in het 
algemeen nog weinig gebruik gemaakt. Oorzaak daarvoor is met name de 
decentralisatie-gedachte in de ruimtelijke ordening en de `bestuurlijke cultuur'. 4 ' 
Daarmee verdraagt zich niet dat al te indringend toezicht wordt uitgeoefend op 
gemeenten door provincie en inspecties. Daarom kiest men eerder voor een rot 
als '(kennis)makelaar' of `aanjager'. Er zijn echter wet ontwikkelingen op dat vlak. 
In 1992 is de notitie Rtjksinzet Handhaving Ruimtelijk beleid aangeboden aan de 
toenmalige Minister van VROM. Daarin werd voorzichtig gepleit voor een iets 
actievere opstelling van de IRO. Met het oog op de genoemde decentralisatiegedachte 
en een tekort aan mankracht, zou echter alleen actie worden ondernomen indien 
sprake was van: 
- categorisch misbruik van een bepaald wetsartikel; 
- categorische wetsovertreding door een gemeente; 
- overtreding van duidelijke en 'harde' normen in het nationale ruimtelijke beleid; 
- categorische wetsovertreding in gebieden die bijzondere aandacht hebben van 

het rijk of in gebieden die extra gevoelig zijn voor overtredingen. 

Over de inzet van de IRO wordt thans opnieuw nagedacht, waarbij tevens wordt 
bekeken of een grotere betrokkenheid van de IRO bij de handhaving van 
bestemmingsplannen mogelijk en gewenst is. 
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In een interne non worth gesteld dat de al ingezette strategic (stimuleren en 
toezicht houden) wel tot resultaten leidt, maar te incidenteel van karakter 
is om een verbetering van de handhavingspraktijk over de hele breedte te kunnen 
constateren. In de toekomst moet de ingezette strategic worden voortgezet, 
zij het dat het toezicht structureler en intensiever zal moeten plaatsvinden. 
Daarbij wordt gepleit voor een mengvorm van lichter toezicht in de vorm 
van monitoring en zwaarder toezicht in de vorm van correctieve onderzoeken 
en wat daar verder bij hoort. Voorts zal meer worden geparticipeerd in 
handhavingsnetwerken, waarbij o.a. wordt gedacht aan samenwerking met 
de andere VROM-inspecties en de DRZ. 

Ook in de non Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen wordt gepleit 
voor een herbezinning op het bestuurlijk toezicht. De Minister van VROM zal 
vanwege de gedecentraliseerde bevoegdheden op het terrein van milieubeheer en 
ruimtelijke ordening de resterende rijksbevoegdheden nader beschouwen. Zo nodig 
zal zij het initiatief nemen om te komen tot het herformuleren van de bestaande 
bevoegdheden." 

41 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. 	 p. 67 c.v. 
42 	TK 1996-1997, 25 294, nr 2, p. 6. 



5.2.2 Aanvechten van ten onrechte verleende bouwvergunningen in juridische 
procedures 

Iedere belanghebbende heeft de mogelijkheid om in een juridische procedure op 
te komen tegen een onregelmatige bouwvergunning. Ook bestuursorganen kunnen 
belanghebbende zijn, zowel als sprake is van eigen als van aan het bestuursorgaan 
toevertrouwde belangen (zie art. 1:2 Awb). Van dit laatste is sprake als het 
bestuursorgaan op het desbetreffende bestuursterrein met enig openbaar gezag is 
bekleed, dus publieke taken of bevoegdheden heeft. Bij de IRO berust het algemene 
toezicht op de naleving van de WRO (art. 52 WRO). Bovendien heeft de IRO 
specifiek tot taak toe te zien op de verlening van aanlegvergunningen en vrijstellingen 
(zie o.a. art. 17, derde lid, art. 19a, elfde lid en art. 44, derde lid WRO). Op grond 
hiervan moet worden aangenomen dat de IRO vrijwel steeds belanghebbende is. 
De provincie is in elk geval belanghebbende als sprake is van een bouwplan waarvoor 
formed l een art. 19-procedure zou moeten worden gevolgd. In andere gevallen zal 
het ervan afhangen of er bovengemeentelijke belangen in het geding zijn, bijvoorbeeld 
omdat door de verlening van de bouwvergunning uitgangspunten van het streekplan 
worden doorkruist. 

Een belangrijk probleem bij het gebruikmaken van de genoemde 
beroepsmogelijkheden is dat vernietiging van de bouwvergunning door de rechter 
veelal pas plaatsvindt nadat met de bouw is gestart. Dit heeft tot gevolg dat vervolgens 
nog handhavingsacties noodzakelijk zijn om het gebouwde ongedaan te maken. 
Daartoe is van belang dat indien de overtreder willens en wetens in strijd met het 
bestemmingsplan of de bouwregelgeving heeft gehandeld, het financieel nadeel dat 
hij lijdt voor zijn rekening komt." Wanneer de gemeente de bouwer heeft gewezen 
op het risico van een rechterlijke vernietiging, kunnen de financiele belangen van 
de overtreder dus niet in de weg staan aan het alsnog toepassen van een sanctie. 
Ook als handhaving nog wel mogelijk is, is het echter de vraag of handhaving zal 
plaatsvinden. De kans is immers klein dat het bestuur tot handhaving zal overgaan 
nadat het eerst zelf willens en wetens een vergunning in strijd met de wet heeft 
verstrekt. Eventueel zouden GS of de all( gebruik kunnen maken van de bevoegdheid 
om bestuursdwang toe te passen op grond van art. 135 jo. 124 Gemeentewet, maar 
daartoe moet wel een aantal drempels worden geslecht. Ten eerste moet sprake 
zijn van taakverwaarlozing, hetgeen betekent dat het gemeentebestuur, door geen 
sanctie toe te passen, moet zijn tekortgeschoten in de uitvoering van een voorschrift 
van Rijk of provincie. Het is de vraag of aan deze voorwaarde is voldaan enkel 
omdat de bouwvergunning is verleend in strijd met de Woningwet of de WRO. 
Daar komt bij dat art. 135 een bevoegdheid betreft, en dus moet worden aangetoond 
dat B en W onder afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot hun besluit 
hebben kunnen komen om van handhaving af te zien. De (schaarse) jurisprudentie 
toont aan dat dit geen eenvoudige opgave is. 

43 	Zie o.a. Vz ABRS 12 september 1991, AB 1992, 241 m.nt PvB. 
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In Vz ARRS 9 maart 1987, AB 1988, 21, tB/S 1987, nr 37 m.nt F.A.M.S 
overweegt de rechter dat de zorgvuldigheid vereist dat bij gebruikmaking van 
de (destijds nog) in art. 156 vervatte — uitzonderlijke — bevoegdheid door 
verweerder worth aangegeven ten aanzien van welke voorschriften van het 
Rijk of de provincie B en W in de uitvoering zijn tekort geschoten. De enkele 
constatering dat B en W het bestemmingsplan niet handhaven acht de rechter 
daartoe onvoldoende. Het bestemmingsplan is op zichzelf itnmers geen 
voorschrift van Rijk of provincie, terwijI de door verweerder genoemde WRO 
geen verplichting van B en W bevat om door de gemeenteraad vastgestelde 
plannen te handhaven. In leder geval mag van verweerder worden verwacht 
dat hij uiteenzet op grond waarvan hij van oordeel is dat B en W tekortschieten 
in de aan hen opgedragen taak. Op grond van het stelsel dat ten grondslag 
ligt aan de in art. 151 t/m 156 vervatte regeling kan verweerder dus niet volstaan 
met de enkele constatering dat B en W, door niet op te treden tegen overtreding 
van de wettelijke voorschriften, onbehoorlijk hebben gehandeld. 

Genoemde problemen kunnen worden voorkomen door tegelijkertijd met het instellen 
van bezwaar om schorsing van de bouwvergunning te vragen. Hierdoor kan worden 
tegengegaan dat at met de bouw wordt gdstart voordat duidelijk is of de beslissing 
tot verlening van de bouwvergunning in stand zal worden gelaten. Start de 
vergunninghouder desondanks met de bouwwerkzaamheden, dan kan op het 
gemeentebestuur zelfs de verplichting rusten om de bouw stil te leggen." Zet de 
bouwer de activiteiten voort ondanks het feit dat een verzoek om schorsing is 
ingediend en hij weet dat de vergunning is verleend in strijd met de wettelijke 
voorschriften, dan kan dit bovendien een onrechtmatige daad opleveren van de 
bouwer jegens derden." 

5.2.3 Verzoeken tot spontane vernietiging 

Besluiten van het gemeentebestuur kunnen door de Kroon `spontaan' worden 
vernietigd wanneer zij in strijd zijn met het recht of het algemene belang (art. 268 
Gemeentewet). Voor dit onderzoek is met name de eerste grond van belang. 
Bouwvergunningen die in strijd met de Ww zijn verleend, komen op basis daarvan 
voor vernietiging in aanmerking. Een voordracht daartoe wordt gedaan door (of 
mede door) de Minister die het aangaat (art. 278 Gemeentewet). Voorts heeft de 
burgemeester op grond van art. 273 Gemeentewet de mogelijkheid om beschikkingen 
ter vernietiging voor te dragen aan de Minister. Hiervoor heeft hij twee dagen de 
tijd nadat het besluit hem ter kennis is gekomen. Het betrokken besluit wordt 
in afwachting van antwoord niet (verder) uitgevoerd, tenzij na een maand nog geen 
schorsing of vernietiging heel t plaatsgevonden (art. 273, derde lid). 

44 	Zie Pres. Rb. Rotterdam 18 januari 1996, BR 1996, P.  335. De ratio hiervan is waarschijnlijk 
gelegen in de verplichting van het gemeentebenuur om medewerking te verlenen aan de uitvoering 
van rechterlijke uitspraken; door de bouw niet stil te leggen words de schorsing immers de 
facto van zijn effect ontdaan. 

45 	Hof 's-Hertogenbosch 2 juli 1991, BR 1992, p. 29. 
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Over een mogelijke rol van de burgemeester als `tipgever' van de Minister ontbreekt 
informatie uit eerder verricht empirisch onderzoek. Ook uit de gesprekken die 
wij voerden met gemeenten kwamen geen situaties naar voren waarin van de 
bevoegdheid ex art. 273 Gemeentewet gebruik was gemaakt. Wet zijn uit andere 
bron zaken bekend waarin een besluit tot verlening van een bouwvergunning door 
de burgemeester ter vernietiging werd voorgedragen." Aanleiding daarvoor was 
dat de burgemeester van oordeel was dat de bouvvvergunning in strijd met de wet 
was verleend. In beide gevallen ging het echter om de situatie dat de vergunning 
aanvankelijk door B en W was geweigerd, maar vervolgens in beroep door de raad 
was verleend." Dat de burgemeester een besluit van B en W ter vernietiging 
voordraagt is minder waarschijnlijk, gelet op zijn positie als lid van het college 
van B en W. Zeker wanneer aan de beslissing tot verlening van een bouwvergunning 
of vrijstelling contra legem richtlijnen of beleidsregels van B en W ten grondslag 
liggen, is de kans klein dat de burgemeester de rol van toezichthouder op zich neemt. 

Zo kwam uit een van de interviews naar voren dat GS naar aanleiding van 
een recherche-onderzoek de burgemeester van de betrokken gemeente ter 
verantwoording hebben geroepen. Hem werd verweten ten onrechte geen 
gebruik te hebben gemaakt van art. 273 Gemeentewet. Volgens het 
provinciebestuur is de burgemeester "te loyaal geweest aan zijn wethouder". 
Dit is ook in de gemeenteraad aan de orde gesteld en doorgesproken. 

Niettemin was de burgemeester waarmee in het kader van het empirisch onderzoek 
werd gesproken van mening dat de bevoegdheid moest worden gehandhaafd, vanwege 
de dreiging die daarvan zou uitgaan. 

Ook door Inspectie en provincie wordt weinig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om verzoeken om spontane vernietiging in te dienen bij de Kroon. 
Dit houdt niet alleen verband met de ingrijpendheid van het instrument, maar tevens 
met twijfel aan de effectiviteit van het instrument in verband met een aantal 
problemen dat zich bij de toepassing daarvan pleegt voor te doen. In een brief van 
4 september 1989 aan GS van Overijssel heeft de toenmalige Minister van VROM 
gesteld dat een verzoek om spontane vernietiging van een bouwvergunning moet 
worden gedaan op een moment dat er na de vergunningverlening nog geen aanvang 
met de bouw is gemaakt. De Minister ziet er in casu van af om de gevraagde 
vernietiging te bevorderen, omdat "de woningen inmiddels geheel of grotendeels 
waren gebouwd en een vernietiging derhalve niet of nauwelijks effect zou sorteren". 
Blijkbaar voert de Minister een beleid dat een bouwvergunning niet voor spontane 
vernietiging wordt voorgedragen wanneer er op basis van die vergunning reeds 
met de bouwwerkzaamheden is gestart. Aangezien een besluit niet door de Kroon 
kan worden vernietigd voordat het onherroepelijk is geworden (zie art. 270, tweede 
lid, Gemeentewet), is de kans dat er ten tijde van de vernietiging al een aanvang 

46 	Deze zaken worden besproken in Bogaers 1979, p. 8 e.v. 
47 	De raad was toen nog beroepsorgaan op grond van art. 51 Ww. 
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met de bouw is gemaakt, erg groot. Wordt dit beleid gecontinueerd dan zal een 
verzoek om spcintane vernietiging van de bouwvergunning in veel gevallen geen 
zin meer hebben. Overigens biedt de wet de mogelijkheid om in gevallen waarin 
de bouw reeds ver is gevorderd een gedektverklaring uit te spreken (zie art. 280, 

eerste lid, Gemeentewet)." Dit houdt in dat de Kroon bij de vernietiging bepaalt 
dat de gevolgen van het besluit in stand worden gelaten. Deze benadering heeft 
het voordeel dat derden aldus de mogelijkheid behouden om schadevergoeding te 
vorderen. Het is niet duidelijk waarom de Minister, in gevallen waarin reeds een 
aanvang met de bouw is gemaakt, geen gebruik (meer) maakt van deze wettelijke 
mogelijkheid. 

Ook in geval van spontane vernietiging geldt dat, gesteld dat vernietiging 
van de bouwvergunning zou plaatshebben, dit besluit eventueel moet worden gevolgd 
door handhavingsacties om de bouw ongedaan te maken..Daarvoor is van belang 
dat het arrest Gemeenschappelijke Eigendom/Den Haag en het daarin geformuleerde 
`risico-beginsel' slechts ziet op de situatie dat werd gebouwd alvorens de 
bouwvergunning onherroepelijk was geworden. De vraag is of hetzelfde uitgangspunt 
geldt in gevallen waarin de vergunning, nadat deze formele rechtskracht heeft 
verkregen, door de Kroon `spontaan' wordt vernietigd. In het arrest Parochiehuis 
Woerden" was een parochiehuis verbouwd tot supermarkt, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een bouwvergunning die naderhand door de Kroon `spontaan' werd 
vernietigd. Nadat het gemeentebestuur meldde dat zou worden afgezien van 
maatregelen om de bouw ongedaan te maken, wendden derden zich in kort geding 
tot de burgerlijke rechter. Zij vorderden van de bouwer ongedaanmaking van de 
verbouwing en van de gemeente om dit zo nodig te bewerkstelligen met toepassing 
van bestuursdwang. De Hoge Raad overwoog dat een vergunninghouder er in het 
algemeen op mag vertrouwen dat een hem verstrekte vergunning overeenkomstig 
de desbetreffende voorschriften is verleend en dat hij gerechtigd is daarvan gebruik 
te maken. Dit is slechts anders in een geval waarin 

"de verstrekking een ook voor de vergunninghouder zo onmiskenbare 
wetsschending oplevert, dat hij had moeten begrijpen dat het desbetreffende 
overheidsorgaan hem deze niet had mogen verlenen." 

Ook in geval van spontane vernietiging van een bouwvergunning is het antwoord 
op de vraag of afbraak van het gebouwde nog kan worden afgedwongen dus 
afhankelijk van de wetenschap bij de bouwer. Uit de formulering van de Hoge 
Raad ("zo onmiskenbare wetsschending...") kan bovendien worden afgeleid dat 
niet te snel mag worden aangenomen dat de bouwer rekening moest houden met 
een latere 'spontane' vernietiging van zijn vergunning. In de verhouding van de 
vergunninghouder jegens de gemeente geldt dat de gemeente in beginsel verplicht 

48 	Hiervan is in het verleden ook gebruik gemaakt. Zie E. Brederveld, J.C. Schroot en N. Wijma, 
Begrip van de Nederlandse gemeente, Alphen aan den Rijn 1992, p. 234. 

49 	HR 28 februari 1975, NJ 1975, 423, AB 1975, 128, BR 1975, p. 455. 
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is de schade die hij heeft geleden door op de geldigheid van zijn vergunning te 
vertrouwen te vergoeden, tenzij de vergunninghouder deze mede aan zichzelf te 
wijten heeft. Van `eigen schuld' van de vergunninghouder kan reeds sprake zijn 
bij een redekke grond voor twijfel aan de rechtmatigheid van de vergunning. 5° 

Uit het voorgaande blijkt dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de spontane 
vernietiging van bouwvergunningen. In de gesprekken werd door de IRO dan ook 
aangegeven dat weinig verzoeken worden ingediend, mede met het oog op de geringe 
effectiviteit van genoemd instrument. 

5.3 RECHERCHE-ONDERZOEKEN 

Een aparte plaats wordt ingenomen door de zogenaamde recherche-onderzoeken. 
De VROM-inspecties kunnen de DRZ inschakelen op grond van de constatering 
of het vermoeden dat er bij een gemeente iets niet in de haak is. De DRZ is een 
bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van VROM, met als taak het opsporen 
van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet en regelgeving op het terrein van 
VROM. Op het gebied van de handhaving van ruimtelijk beleid wordt de DRZ 
gemiddeld zo'n 5 A 6 keer per jaar ingeschakeld. Naast onderzoeken op basis van 
signalen dat er binnen het gemeentelijke apparaat iets mis is, gaat het hierbij ook 
om onderzoeken van meer structurele aard. In dit kader wordt, in samenwerking 
met de VROM-inspecties, jaarlijks steekproefsgewijs een gemeente uitgekozen voor 
een diepte-onderzoek. De doelstelling van een dergelijk onderzoek luidt: 
- bevorderen van een adequate uitvoering van wetgeving op lokaal niveau op het 

gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu; 
- verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar verantwoordelijkheid 

vorm geeft bij de toepassing, naleving en handhaving van de VROM-wetgeving; 
- eventueel bevorderen van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie; 
- eventueel bevorderen van en systematische aandacht voor de uitvoering en 

handhaving. 
- bereiken van een uitstralingseffect (preventieve werking); 
- vergroten van de samenwerking tussen de VROM-inspecties en de DRZ en tussen 

de inspecties onderling. 

Het diepte-onderzoek wordt doorgaans verricht op basis van vrijwillige medewerking 
van gemeenten. In praktijk is het nog nooit gebeurt dat gemeenten weigerden om 
medewerking te verlenen. 5 ' Naast de wijze waarop het onderzoek werd 
geintroduceerd zou ook de gezamenlijke aanpak van de VROM-inspecties en de 
DRZ daarbij een rot spelen: "de gemeente zag zich tegenover een eenheid geplaatst"." 

50 	Aldus de HR in het arrest Grubbenvorst/Caldenbroich (HR 15 juni 1979, AB 1979, 528, NJ 
1980, 261, BR 1979, p. 760, AAe 1980, P.  36). 

51 	ZieookDienstRecherchezaken zelden ingeschakeld btj ruitnteltjke ban dhaving, Handhaving1993, 
p. 15. 

52 	Zie Samenwerking tussen VROM-inspecties krtjgt vorm, in: Handhaving 1996, p. 24-26. 
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Ook om inhoudelijke redenen wordt de samenwerking als zeer nuttig ervaren. Men 
wisselt expertise uit en krijgt meer zicht op de raakvlakken tussen de terreinen. 
Voor gemeenten blijken de recherche-onderzoeken eveneens nuttig informatie op 
te leveren. Zo zien gemeenten de eindrapportage wel als een 'soon functioneringsge-
sprek', waarmee een goed en duidelijk beeld van de beleidsvoering kan worden 
verkregen, al vindt men de toon van de rapportages soms wat scherp. 

De resultaten van een recherche-onderzoek kunnen aanleiding vormen voor 
een gesprek met de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren, waarin conclusies 
worden getrokken en vervolgafspraken worden gemaakt. Voorts worden de resultaten 
van recherche-onderzoek vaak gepubliceerd in de regionale pers of in vakbladen." 
Men hoopt daarmee te bereiken dat van de recherche-onderzoeken een zekere 
preventieve werking uitgaat naar andere gemeenten. 

5.4 STRAFRECHTELIJ10E VERVOLGING 

De mogelijkheden van het strafrecht zijn, om verschillende redenen, beperkt. 
Allereerst komt het OM er alleen aan te pas als sprake is van strafrare feiten. Zoals 
al aan de orde kwam is het verlenen van een bouwvergunning of vrijstelling in 
strijd met de wet op zichzelf geen strafbaar felt. Dit betekent dat het OM in de 
meerderheid van de gevallen geen rol kan spelen bij het afdwingen van de naleving 
van de wet door het bestuur. Pas als er bijkomende omstandigheden zijn, kan 
eventueel van een strafbaar feit worden gesproken. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als sprake is van corrupt gedrag, valsheid in geschrifte of andere strafbare gedragingen. 

Ten tweede is vervolging van ambtenaren of bestuurders ten gevolge van 
het zogeheten Pikmeer-arrest" nog maar in beperkte mate mogelijk. Ruimte voor 
inschakeling van het strafrecht is er uitsluitend voor zover het handelen van de 
ambtenaar of bestuurder redelijkerwijs niet meer kan worden gerekend tot de 
uitvoering van een overheidstaak. Of dit het geval is zal sterk afhangen van de 
individuele omstandigheden van het geval. Juist omdat er bij corruptie in de 
bovenomschreven zin sprake is van het geven van voorrang aan het eigen belang 
boven het algemeen belang dat met naleving van de norm is gediend, zal de 
betrokkene veelal wet kunnen worden vervolgd op grond van persoonlijke 
aansprakelijkheid voor het strafbaar feit. 

Ook als vervolging wet mogelijk is, is de strafrechtelijke weg niet onproblema-
tisch. Ten eerste is het noodzakelijk dat er aangifte wordt gedaan. Wanneer het 
gaat om corrupt gedrag zal de zaak doorgaans moeten worden aangebracht door 
andere bestuursorganen of ambtenaren. Hoewel op deze personen een aangifteplicht 
rust (art. 162 5v.) is het de vraag of steeds aangifte zal worden gedaan, temeer daar 
de gevolgen van aangifte verstrekkend zijn. Een opsporingsonderzoek kan de verdachte 
behoorlijk beschadigen, zelfs al vindt uiteindelijk geen vervolging plaats. Wanneer 

53 	Een voorbeeld vormt Wat is er mis in Weerselo?in: Handhaving 1995, p. 12-15. Eerder verscheen 

over hetzelfde onderzoek informatie in het regionale dagblad Tubantia. 

54 	HR 23 april 1996, o.a. gepubliceerd in NJ 1996, 513 m.nt 'tH. 
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sprake is van een vermeend corruptiegeval kan een opsporingsonderzoek door het 
OM aan de andere kant ook noodzakelijk zijn om het vertrouwen in de politiek 
te herstellen. 

Uit een enqu'ete van NRC Handelsblad en de rijksuniversiteit Leiden uit 1994 
blijkt dat een op de vijf burgemeesters in de afgelopen vijf jaar te maken heeft 
gehad met corrupte ambtenaren. In 53% van de gevallen is een opsporingsonder-
zoek gestart, in 5% kon of wilde men niets ondernemen, de overige zaken 
werden intern afgehandeld. 55  

Een tweede probleem is gelegen in het bewijs. In het algemeen geldt dat corrupt 
gedrag door bestuurders of ambtenaren zeer moeilijk te bewijzen is. Zelfs als klip 
en klaar is dat het bestuur over de schreef is gegaan, blij ken corruptie-affaires 
nauwelijks bewijsbaar. 56  Ook uit de bestudeerde dossiers van de recherche-
onderzoeken komt dit probleem naar voren (zie ook § 4.6). 

In verband met het feit dat strafvervolging niet altijd mogelijk is, zoekt het 
OM steeds vaker naar andere mogelijkheden om gevallen van laakbaar gedrag van 
gemeentebesturen of ambtenaren aan de kaak te stellen. Zo heeft Justitie in Alkmaar 
de mogelijkheden onderzocht voor een actievere opstelling. 57  Gemeenten worden 
aangespoord en gesteund om hun bestemmingsplannen voor het buitengebied beter 
te handhaven. Een enkele keer leidt dit ook tot acties tegen het gemeentebestuur. 
Dat vervolging niet (altijd) mogelijk is, betekent niet dat geen opsporingsonderzoek 
kan plaatsvinden. De resultaten daarvan worden vervolgens doorgespeeld naar de 
democratisch gekozen organen." 

6 	Conclusies 

Met het zogenaamde limitatief-imperatieve stelsel van de bouwvergunning heeft 
de wetgever willen vastleggen dat afwijkingen van het toetsingskader alleen in van 
tevoren omschreven en dus geclausuleerde gevallen geoorloofd zijn. In werkelijkheid 
wordt ook in andere dan de wettelijke geregelde gevallen afgeweken van het 
bestemmingsplan of de bouwregelgeving. De oorzaak hiervoor is, naast een in beginsel 
positieve grondhouding ten opzichte van bouwen, tevens gelegen in de normstelling, 
die in het algemeen als te knellend wordt ervaren. Dit uit zich in een voorkeur 

55 	NRC Handelsblad/Rijksuniversiteit Leiden 1994, p. 28. 
56 	LW.J.C. Huberts, Bestuurlijke criminaliteit in de praktijk, in: LW.J.C. Huberts (red.), Bestuurlijke 

corruptie en fraude in Nederland, Arnhem 1992, p. 51 en B.J.S. Hoetjes, Het tegengaan van 
corruptie, NJB 1994, p. 1580. 

57 	Een verslag daarvan is opgenomen in een rapport van M. Clemens (Het milieumeldingensysteem 
uitgebreid: Ruimtelijke ordening en milieu tezamen beschouwd, Alkmaar 1997). 

58 Ziefustitie Alkmaar gaat overt reders van bestemmingsplannen vervolgen, Ng april 1997, p. 8 -9. 
Zo is door een gemeente zonder kapvergunning een rijtje bomen gekapt. Dit is doorgespeeld 
naar de gemeenteraad. 
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voor een zo informeel en licht mogelijke procedure en een tamelijk pragmatische 
en instrumentele benadering van het bestemmingsplan. In een meerderheid van 
de gevallen betreft het ondergeschikte, algemeen geaccepteerde afwijkingen van 
de regels. Het gaat daarbij om een, in de ogen van ambtenaren en bestuurders, 
noodzakelijke en moreel gerechtvaardigde correctie op de toepasselijke normen. 
Er is dan ook sprake van een sterk geformaliseerde, semi-wettelijke praktijk, waaraan 
dikwijls een 'officieel' beleid van B en W ten grondslagligt. Incidenteel is daarnaast, 
meestal door de invloed van een of enkele personen, sprake van meer substantiele 
schendingen. 

Aan de behoefte om af te wijken van het bestemmingsplan zonder de, in 
de ogen van betrokkenen vaak als onevenredig zwaar ervaren, wettelijke procedure 
te moeten volgen, wordt in de toekomst enigszins tegemoet gekomen door een 
wijziging van de WRO. Met name de verruiming van de regeling voor de zogenaamde 
`kruimelgevallen' op grond van art. 18a WRO, waardoor in veel minder situaties 
dan thans het geval is een voorafgaande verklaring van geen bezwaar van de provincie 
vereist is, zal het aantal schendingen vermoedelijk doen afnemen. Dat het probleem 
hiermee (volledig) zal zijn opgelost, lijkt een te optimistische gedachte. De vraag 
of een bezinning op het limitatief-imperatieve stelsel noodzakelijk is, laten wij hier 
verder rusten. Deze discussie is reeds vaak gevoerd en gaat het kader van dit onderzoek 
te buiten. 

In dit onderzoek is ook gekeken naar de bevoegdheden die andere instanties 
ter beschikking staan om tegen schendingen van het bouwvergunningvereiste in 
het geweer te komen. Mogelijkheden ter verbetering zijn ons inziens met name 
gelegen in de sfeer van het bestuurlijk toezicht. Voor politieke controle is wel een 
rol weggelegd, maar deze is naar zijn aard beperkt: weliswaar kunnen de betrokken 
bestuurders ter verantwoording worden geroepen, maar dit geschiedt per definitie 
achteraf. Tot het opzeggen van het vertrouwen zal het bovendien alleen komen 
in extreme gevallen. Het strafrechtelijk instrumentarium kan grotendeels buiten 
beschouwing blijven, aangezien het contra legem verlenen van bouwvergunningen 
op zichzelf geen strafbaar feit is. Voor het OM is daarom uitsluitend een taak 
weggelegd als sprake is van een bijkomend strafbaar feit, zoals corruptie. Op dit 
vlak lijkt een actief opsporingsbeleid, zo mogelijk in samenwerking met de DRZ, 
niettemin wenselijk aangezien uit (met name bestuurskundig) onderzoek blijkt dat 
het verlenen van bouwvergunningen een `corruptiegevoelige' taak is. Hoewel het 
Pikmeer-arrest geen belemmering lijkt op te leveren voor het vervolgen van 
corruptiezaken, is de strafrechtelijke weg niet zonder voetangels en klemmen. Zo 
is het moeilijk om harde bewijzen te leveren dat daadwerkelijk sprake is van corrupt 
gedrag. 

Verschillende instanties zijn belast met het uitoefenen van bestuurlijk toezicht. 
Het rijkstoezicht berust bij de IVH en de IRO. Het toezicht door de IRO is de 
afgelopen jaren geintensiveerd. Desondanks lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat 
de inzet te incidenteel is om van een substantiele verbetering te kunnen spreken. 
De huidige bezetting van de IRO's laat een verdere intensivering echter niet toe. 
Wanneer de capaciteit wordt vergroot, is het plan om te komen tot een structureler 
en intensiever toezicht dan thans het geval is. Ook zal de samenwerking met de 
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DRZ en de andere VROM-inspecties worden vergroot en verbeterd. Van toezicht 
door de NH is in dit onderzoek uitsluitend gebleken in het kader van de zogenaamde 
recherche-onderzoeken. Voor het overige lijkt de NH op dit moment weinig actief. 
De provincie heeft geen algemene toezichtstaak op de naleving van de WRO of 
de Woningwet. Dit heeft tot gevolg dat de provincie bij correctief optreden niet 
steeds voldoende belang zal kunnen aantonen om in een procedure te worden 
toegelaten. Desondanks kan de provincie als toezichtspartner een belangrijke rol 
vervullen, niet zozeer in de sfeer van correctie maar vooral in de stimulerende en 
preventieve sfeer. Hoewel ook de burgemeester over een wettelijke toezichtstaak 
beschikt, blijkt uit het onderzoek dat daarvan zelden of nooit gebruik wordt gemaakt. 
Oorzaak hiervoor vormt het feit dat de burgemeester, als lid van het college van 
B en W, tevens betrokken is bij de vergunningverlening en daardoor minder goed 
als toezichthouder kan fungeren. 

Bij intensivering van het bestuurlijk toezicht kan zowel worden gedacht aan 
stimulerend als aan correctief optreden. Voorbeelden van activiteiten in de zin van 
stimulering zijn o.a. signalering, overleg, onderzoeks- en voorbeeldprojecten. Wat 
het correctieve optreden betreft is van belang dat niet alle juridische wegen even 
effectief blijken. Dit houdt verband met de eenmalige en aflopende aard van 
bouwactiviteiten; op het moment dat de bouwvergunning wordt vernietigd is het 
bouwwerk vaak al gerealiseerd. Verzoeken om spontane vernietiging van 
bouwvergunningen leveren om die reden vaak niet het gewenste effect op. Hetzelfde 
geldt voor het aanvechten van bouwvergunningen bij de rechter, tenzij in een vroeg 
stadium schorsing kan worden gevraagd. De geringe effectiviteit van de genoemde 
instrumenten vormt voor de IRO een reden om zich in de toekomst vooral te richten 
op andere vormen van toezicht, zoals 'monitoring' van gemeenten en correctieve 
onderzoeken. Deze correctieve onderzoeken, die in samenwerking met de DRZ 
worden uitgevoerd, blijken in praktijk van groot belang. Dit geldt zowel voor het 
structureel doorlichten van gemeenten als incidentele onderzoeken bij majeure 
overtredingen van de regels. De onderzoeken hebben een belangrijke informatieve 
waarde, het leereffect voor de betrokken gemeente is groot en in veel gevallen gaat 
van de onderzoeken tevens een preventieve werking uit naar andere gemeenten. 
Daarnaast bevorderen de recherche-onderzoeken de uitwisseling van kennis en 
expertise tussen de DRZ en de inspecties alsmede tussen de inspecties onderling. 

7 	Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal aanbevelingen geformuleerd. 
Deze betreffen zowel de organisatie van het toezicht als het toezichtsbeleid. De 
aanbevelingen luiden als volgt: 

• de capaciteit voor toezichtsactiviteiten bij de IRO (en wellicht ook bij de IVH) 
moet worden vergroot; 
• de samenwerking tussen de verschillende betrokken instanties (IRO, NH, provincie, 
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DRZ, OM) kan verder worden verbeterd door het opzetten van handhavingsnetwer-
ken. Daarbij kan zowel worden gedacht aan informatie-uitwisseling als aan gezamenlijk 
optreden; 
• het is wenselijk dat de huidige toedeling van taken en bevoegdheden tussen de 
inspecties en de DRZ opnieuw wordt bezien. Denkbaar is een verdeling waarbij 
incidentele onderzoeken bij majeure overtredingen van de regels door DRZ worden 
uitgevoerd en meer structurele doorlichting van gemeenten een taak van de IRO 
wordt; 
• overwogen zou kunnen worden om de frequentie van de correctieve onderzoeken 
(nu: een gemeente per jaar) te verhogen. Publicatie van de resultaten moet niet alleen 
zijn gericht op wat er fout gaat, maar kan ook worden gebruikt om `goede' gemeenten 
in het zonnetje te zetten; 
• hoewel er sterke argumenten kunnen bestaan om van de regels af te wijken, is 
het belangrijk om gemeentebesturen ook te wijzen op mogelijke nadelige consequenties 
van contra legem handelen (geloofwaardigheid, legitimiteit, rechtszekerheid). De 
inspecties kunnen hieraan bijdragen middels voorlichting, onderzoeken en dergelijke; 
• IRO en provincie moeten in het kader van hun wettelijke bevoegdheden ten 
aanzien van WRO-vrijstellingen alert zijn op ontduiking van de regels door 
gemeentebesturen, bijvoorbeeld door beter te volgen wat er gebeurt als verklaringen 
van geen bezwaar worden geweigerd; 
• met het oog op de aard van bouwactiviteiten is snel reageren van groot belang: 
door in een vroeg stadium om schorsing van de bouwvergunning te vragen kan 
worden voorkomen dat men voor voldongen feiten wordt gesteld; 
• wanneer tijdig reageren niet mogelijk is gebleken en de vergunning reeds 
onherroepelijk is geworden, kan eventueel een verzoek om spontane vernietiging 
worden ingediend. Overwogen zou kunnen worden om het beleid van de Minister 
om dergelijke verzoeken niet in te willigen indien reeds een aanvang met de bouw 
is gemaakt, te wijzigen. In plaats daarvan zou in dergelijke gevallen gebruik moeten 
worden gemaakt van de mogelijkheid om een gedektverklaring uit te spreken. 

378 



Een keurige handhavingspraktijk?. 

Eelco Koolhaas 
MarieIle Verberk 
Bauke Westphal 
Henk Geveke 

1 	Inleiding 

1.1 DOEL- EN VRAAGSTELLING 

Op grond van de Waterschapswet beschikken alle waterschappen over een 
waterschapskeur) De waterschapskeur bevat een verzameling van gebods- en 
verbodsbepalingen die gelden voor de bij de waterschappen in waterstaatkundig 
beheer zijnde waterstaatswerken. Opvallend is dat de Waterschapswet het begrip 
waterschapskeur niet definieert. Toen in de Tweede Kamer tijdens het debat over 
het ontwerp van deze Waterschapswet over de inhoud van het begrip keur een 
vraag werd gesteld, volgde van regeringszijde als antwoord dat de overweging om 
het begrip keur niet wettelijk te definieren lag in het gegeven dat dit begrip 
verondersteld werd algemeen bekend te zijn bij de gebruikers. 

Minder bekend is de praktijk van de handhaving van de waterschapskeur. 
Waterschapskeuren kunnen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. 
In dit onderzoeksverslag staat de vraag centraal hoe de handhaving van 
waterschapskeuren in de praktijk gestalte krijgt. Getracht is — in aansluiting op 
de werkzaamheden van de commissie Michiels — antwoord te vinden op de volgende 
vragen: 

1. welk beleid en welke organisatie hebben de waterschappen ontwikkeld en opgezet voor 
de handhaving van de waterschapskeur (hoofdstuk 3)? 

2. hoe functioneert het handhavingsinstrumentarium van de waterschapskeur (hoofdstuk 4)? 
3. welke verbetering is mogelijk en wenselijk in het beleid, de organisatie en het 

handhavingsinstrumentarium van de waterschapskeur (hoofdstuk 5)? 

1.2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek is opgezet in drie fasen. In de eerste fase van het onderzoek vond 
een nadere bestudering plaats van de regels rondom de handhaving van 

Met dank aan prof. mr  J.B.J.M. ten Berge en dr. G.H. Addink van het Instituut voor Staats-
en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. 

1 	Uitgezonderd een waterschap met uitsluitend taken op het terrein van het waterkwaliteitsbeheer 
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waterschapskeuren. In de tweede fase is, ter orientatie op de handhavingspraktijk, 
een schriftelijke enquete gehouden onder waterschappen. 2  De derde onderzoeksfase 
bevat het voeren van in totaal negen aanvullende gesprekken met vertegenwoordigers 
van waterschappen. Fen voorlopig onderzoeksverslag is besproken met 
vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen. 

In dit onderzoeksverslag wordt waar nodig onderscheid gemaakt tussen 
bevindingen uit de enquke en de resultaten van de vraaggesprekken. 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt de waterschapskeur nader gentroduceerd: de relatie tussen 
de Waterschapswet en de waterschapskeur, de globale inhoud van een waterschapskeur 
en een korte beschrijving van het handhavingsinstrumentarium van de waterschaps-
keur. 

Hoofdstuk 3 behandelt het beleid voor, en de organisatie van de handhaving 
van de waterschapskeur, met daarbij bijzondere aandacht voor de organisatie van 
de schouw en de samenwerking van het waterschap met andere organisaties. 

In hoofdstuk 4 staat het handhavingsinstrumentarium centraal. In dit hoofdstuk 
komen onderwerpen aan de orde als de mate van naleving van de waterschapskeur 
(§ 4.2) en de in de praktijk door de waterschappen gekozen handhavingsmaatregelen 
(§ 4.3). 

Het laatste hoofdstuk 5 bevat reflecties en aanbevelingen. De aanbevelingen 
zijn - in aansluiting op de bovengenoemde vraagstelling - geformuleerd voor drie 
soorten onderwerpen: het handhavingsinstrumentarium (§ 5.2), het handhavingsbeleid 
(§ 5.3) en de organisatie van de handhaving (5 5.4). 

2 	De waterschapskeur: introductie 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat een nadere introductie van de waterschapskeur. Allereerst komt 
de relatie tussen de Waterschapswet en de waterschapskeur aan de orde. Vervolgens 
wordt ingegaan op de inhoud van een waterschapskeur (§ 2.2). Afgerond wordt 
met een juridische beschrijving van het handhavingsinstrumentarium voor de 

2 	Deelnemers enquete: Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, Meppelerdiep, Wold en 
Wieden, Sevenwolden, Van de Linge, Meer en Woude, Blija Buitendijks, Hulster Ambacht. 
Het Scheldekwartier, Het Vrije van Sluis, Wetterskip de Waadkant, Polderdistrict Betuwe, 
De, Waterlanden, Roer en Overmaas, Boarn en Klif, Heemraadschap Fleverwaard, Regge en 
Dinkel, Groot Salland, Ho!lands Kroon, Mark en Weerijs, Dollarzijlvest, Polderdistrict Groot 
Maas en Waal, Hunze en Aa, Wettersk ip M arn e-M iddelsee, Groot-H aarlemmermeer, Het Lange 
Rond , Peel en Maasvallei, Usselmonde, De Brielse Dijkring, West-Brabant, Goeree-Overflakkee, 
De Maaskant, De Donbestroom, Eemszijlvest, Westfriesland, Veluwe, De An, Hoogheemraadschap 
van Uitwaterende Sluizen, Vechtlanden en Gouwelanden. 
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waterschapskeur (§ 2.3). 

2.2 DE POSITIE VAN DE WATERSCHAPSWET 

De Waterschapswet is een organieke wet die de plaats van de waterschappen in 
ons rechtsstelsel aangeeft en de wezenskenmerken van het waterschap regelt. Krachtens 
artikel 56 van de Waterschapswet is het waterschapsbestuur bevoegd tot regeling 
en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen. Regeling 
en bestuur omvatten mede het vaststellen van een waterschapskeur. 

Inhoud van een waterschapskeur 
De inhoud van een waterschapskeur kan per waterschap sterk varieren. Alle keuren 
bevatten gebods- en verbodsbepalingen, geldend voor bij waterschappen in 
waterstaatkundig beheer zijnde waterstaatswerken. De verboden omvatten 
uiteenlopende zaken als het verbod om binnen een bepaalde grens van een sluis 
te vissen of te varen, om in de zeereep een opstal te plaatsen of om vee op of aan 
kaden en dijken te houden. De geboden hebben betrekking op onderhoudsverplichtin-
gen (zoals het instandhouden van de grasmat en het vrijhouden van dijken van 
ratten, mollen en konijnen) en gedoogplichten voor eigenaren (zoals het toelaten 
van materieel op hun percelen). 

Elke waterkwantiteitsbeheerder beschikt over een waterschapskeur. Enkele 
waterschappen (9 van de 40 geenqueteerde waterschappen) beschikken zelfs over 
twee of drie waterschapskeuren. 3  Voor veel waterschapskeuren geldt dat zij 
betrekkelijk recent herzien zijn. Voor bijna 70% (27 van de 40 geenqueteerde 
waterschappen) van de huidige waterschapskeuren geldt dat deze na 1991 zijn bijgesteld 
en van kracht geworden. Het jaar 1991 is in de enquete als ijkpunt gekozen omdat 
toen door de Unie van Waterschappen een modelkeur is vastgesteld en verspreid. 
Met deze modelkeur werd beoogd meer eenheid te brengen in de waterschapskeuren 
van de verschillende waterschappen. Bijna driekwart van de geenqueteerde 
waterschappen geeft aan (25 van de 40 waterschappen) bij de opstelling of wijziging 
van de keur gebruikt gemaakt te hebben van de modelkeur van de Unie van 
Waterschappen. Helemaal tevreden over de inhoud van de modelkeur zijn de 
gesprekspartners niet. Een bezwaar betreft het sterk technisch-juridische jargon 
waarin de toelichting op de modelkeur is geschreven. De inhoud van de 
waterschapskeur blijft daardoor voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk. 

3 	De aanwezigheid van meerdere keuren per waterschap is een gevolg van (recente) fusies tussen 
waterschappen. Het betreft een overgangssituatie; bij veel van de waterschappen met meerdere 
waterschapskeuren bestaat het voornemen om de verschillende waterschapskeuren samen te 
voegen tot een nieuwe waterschapskeur voor het gehele territoir. Onduidelijk is vooralsnog 
binnen welke termijn deze aanpassing zal plaatsvinden. 
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2.3 HANDHAVING VAN WATERSCHAPSKEUREN 

De zorg voor het toezicht op de naleving van regels op het gebied van de 
waterstaatszorg, waaronder de waterschapskeuren, kan worden beschouwd als beho-
rend tot de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Artikel 85 van de 
Waterschapswet bepaalt dat de leden van het dagelijks bestuur zijn belast met de 
opsporing van de overtreding van waterschapskeuren: zij hebben daartoe bijzondere 
opsporingsbevoegdheid. Dit geldt onverminderd de algemene bevoegdheid van 
officieren van justitie en politiefunctionarissen. Gekoppeld aan de opsporingsbevoegd-
heid geeft artikel 85 het dagelijks bestuur (of aangewezen leden van een 
afdelingsbestuur) de bevoegdheid om gedurende vier weken na een bekeuring met 
de bekeurde in schikking te treden. 4  

Voor de repressieve handhaving van waterschapskeuren staat de waterschappen 
voorts toepassing van bestuursdwang en in het verlengde daarvan de mogelijkheid 
tot het opleggen van een dwangsom ter beschikking. 

3 	Beleid en organisatie 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk staan het beleid voor, en de organisatie van de handhaving van 
de waterschapskeur centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld: het 
beleid (5 3.2), de voorlichting over de waterschapskeur (5 3.3), de organisatie van 
de handhaving (met name de schouw) en de samenwerking met andere organisaties 

(5 3 . 5). 

3.2 HANDHAVINGSBELE1D 

Op schrift gesteld beleid kan belangrijk zijn voor de kwaliteit van de handhaving. 
Bekeken is of waterschappen beschikken over beleid voor handhaving de 
waterschapskeur. Bijna 80% van de geenqueteerde waterschappen (31 van de 40) 
beschikt niet over een nota handhavingsbeleid. Hieronder worth globaal beschreven 
hoe de inhoud van een nota voor handhaving van de waterschapskeur er uitziet: 

1. preventieve handhaving (overzicht middelen); 
2. repressieve handhaving (overzicht middelen); 
3. keuze tussen de diverse middelen (uitgangspunten); 
4. draaiboek repressieve handhaving (veel voorkomende handhavingssituaties); 

4 	In de evaluatie van de Waterschapswet uit 1996 wordt aanbevolen deze schikkingsbevoegdheid 

van het bestuur in stand te houden; aanbevolen worth daarnaast de aan de leden van het dagelijks 
bestuur toegekende opsporingsbevoegdheid te schrappen (Evaluatie Waterschapswet, Rapport 

van de ad hoc-Commissie evaluatie Waterschapswet, Unie van Waterschappen, december 1996). 
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5. uitgangspunten handhavingsbeleid; 
6. prioriteiten bij controle; 
7. gedogen (uitgangspunten en procedure). 5  

De beleidsmatige aandacht voor handhaving van de waterschapskeur is beperkt. 
Wel blijkt uit de gevoerde vraaggesprekken dat de handhaving van de waterschapskeur 
incidenteel bij het bestuur en het management aan de orde komt, naar aanleiding 
van vooral concrete knelpunten met betrekking tot de handhaving. Voor deze 
beperkte beleidsmatige aandacht bestaat een aantal verklaringen. Een eerste verklaring 
betreft de (bestuurlijke) aandacht voor andere zaken zoals reorganisaties en 
verkiezingen waarvoor in de afgelopen jaren veel tijd is vrijgemaakt. Len andere 
verklaring ligt in de organisatorische plaats van handhaving van de waterschapskeur. 
De handhavingstaak ligt in de meeste gevallen bij het dienstonderdeel beheer en 
behoud en slechts zelden bij een apart organisatie-onderdeel handhaving. Een derde 
verklaring ligt in het ontbreken van voldoende aanleiding om handhaving van de 
waterschapskeur op de beleidsagenda van het waterschapsbestuur en het management 
te plaatsen. 

Bij die waterschappen waar in de afgelopen jaren wel een start is gemaakt 
met een formele beleidsontwikkeling, waren het met name problemen die daarvoor 
een impuls gaven. Voor het ontwikkelen van handhavingsbeleid werden in de 
interviews een aantal motieven genoemd: 
- een groter werkgebied na de reorganisatie. De verruiming van het werkgebied 

na een reorganisatie leidde ertoe dat gelet op de beperkt beschikbare capaciteit 
handhavingsprioriteiten voor het toezicht geformuleerd (moesten) worden; 

- vragen aan het waterschap c.q. medewerkers van de buitendienst van het waterschap. 
Vooral de met onderhoudswerkzaamheden belaste medewerkers van het waterschap 
(de buitendienst) worden nogal eens geconfronteerd met vragen over handhaving 
van de waterschapskeur, bijvoorbeeld over het verlenen van ontheffingen en/of 
het gedogen van niet legale situaties. Len toename van dit soort vragen kan leiden 
tot de beslissing handhavingsbeleid te ontwikkelen; 

- rechterlijke procedures. In rechterlijke procedures naar aanleiding van bijvoorbeeld 
de toepassing van bestuursdwang is het voor een waterschap van belang te kunnen 
wijzen op een achterliggende beleidslijn bij de toepassing van bestuursrechtelijke 
sancties; 

- een streven naar doelmatigheid. Waterschappen besteden in toenemende mate 
aandacht aan de tijdsbesteding van werknemers, in verhouding tot geleverde 
prestaties. Dit veranderingsproces raakt ook de beleidsmatige vraag naar de inzet 
van personeel voor handhavingstaken. 

De gesprekspartners maakten bovendien duidelijk dat ook om nog andere redenen 
voor waterschappen aanleiding bestaat zich te bezinnen op het beleid voor handhaving 

5 	Dit overzicht is ontleend aan de handhavingsnota voor de waterschapskeur van het waterschap 
De BrieIse Dijkring. 
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van de waterschapskeur: praktijkverschillen in handhavingsstql voor verschillende 
gebiedsdelen van een waterschap; de behoefte aan het formuleren van aparte 
uitgangspunten voor handhaving in het stedelijk gebied en het buitengebied, en 
de wens om meerdere soorten handhavingsmiddelen te (gaan) gebruiken. 

3.3 VOORLICHTING OVER DE WATERSCHAPSILEUR 

Wanneer een waterschapskeur is vastgesteld, wordt deze traditiegetrouw verspreid 
onder afnemers zoals gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie en de politie. 
In de enquéte is gevraagd naar extra inzet van een waterschap om aan de keur 
bekendheid te geven bij de gebruikers (figuur 1). 

Figuur 1 Wifze van voortichting over de waterschapskeur (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
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Geen bekendheid 
31% 

Een groot aantal waterschappen (35%) geeft aan geen extra bekendheid te geven 
aan de waterschapskeur. Van artikelen in vakbladen wordt nauwelijks gebruik 
gemaakt, en ook folders, brochures of andere informatiekrantjes als communicatiemid-
del voor de waterschapskeur scoren niet hoog. Bekendheid aan bepalingen in de 
keur wordt wel gegeven via de regionale pers, bijvoorbeeld via een column van 
het waterschap waarin af en toe aandacht wordt besteed aan de waterschapskeur. 
Verschillende gesprekspartner stelden te overwegen vaker de regionale pers te 
betrekken bij voorlichting over de waterschapskeur. 

Uit de interviews blijkt dat de bekendheid bij sommige gebruikers van de 
waterschapskeur te kort schiet. Dit gebrek aan bekendheid treft niet de agrarische 
beroepsbevolking. Agrariers kennen de voorschriften relatief goed, al was het maar 
omdat deze dikwijls in de tijd (van familie op familie) wordt doorgegeven. Anders 
ligt dit voor de bekendheid bij de inwoners van het stedelijk gebied, bijvoorbeeld 
huiseigenaren met grond aan watergangen. Zij kennen de inhoud van de 
waterschapskeur niet tot slecht (en zijn itherhaupt slecht op de hoogte van het 
waterschap en zijn taken). Dit gebrek aan bekendheid vormt een probleem omdat 
het waterschap zich in toenemende mate bezighoudt met handhaving van de 



waterschapskeur in het stedelijk gebied. In de praktijk leidt het gebrek aan bekendheid 
tot zaken als de bouw van tuinhuisjes, hekwerken, steigers en beplanting op plekken 
waar dit volgens de waterschapskeur niet is toegestaan. De praktijk leert volgens 
de gesprekspartners dat de voorlichting aan nieuwe bewoners en eigenaren door 
bijvoorbeeld een notaris bij transacties minimaal is. Vaak wordt volstaan met een 
verwijzing naar (de eisen van) de waterschapskeur, zonder verder in te gaan op 
de concrete inhoud van deze verplichtingen. 

3.4 DE ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING 

Een apart punt van aandacht vormt de organisatie van de handhaving. Bij veel 
waterschappen is de handhaving als volgt opgezet. Toezicht in het veld buiten de 
schouw vindt meestal plaats door de met onderhoudstaken belaste medewerkers 
van een buitendient. De handhavingstaak vormt een vaak ondergeschikte neventaak 
naast de onderhoudswerkzaamheden als hoofdtaak. Veel waterschappen kennen 
een gedeconcentreerde structuur met meerdere rayons of districten. Per rayon of 
district is een opzichter of hoofd aangesteld die leiding geeft aan de met toezicht 
belaste medewerkers. Precies de helft (20) van de geenqueteerde waterschappen kent 
een apart organisatie-onderdeel voor handhaving van de waterschapskeur. Dit 
onderdeel betreft soms een apart handhavingsbureau in de (centrale) binnendienst. 

De organisatie van de schouw 
De organisatie van de schouw vraagt om extra aandacht in de beschrijving van de 
handhavingsorganisatie. In de traditionele betekenis van het woord is schouwen 
het in het bijzijn van de ingelanden inspecteren van de onderhoudssituatie ter plaatse. 
In de tegenwoordige situatie behoeft de schouw niet meer in aanwezigheid van 
(grond-)eigenaren of gebruikers te worden verricht. Gelet op het soms grote 
werkgebied van een waterschap met de bijbehorende grote aantallen eigenaren en 
gebruikers (duizenden) is dit praktisch niet meer realiseerbaar. Het animo om bij 
de schouw door het waterschap aanwezig te zijn is ook teruggelopen (mogelijk 
een indicatie voor de losser wordende band tussen het waterschap en zijn achterban). 
De ingelanden zijn desondanks in sommige gevallen wel bij de schouw aanwezig. 
De aankondiging van het tijdstip van de schouw maakt dit ook mogelijk. De 
schouwfrequentie is, onverlet enige variaties, voor de meeste waterschappen 
vergelijkbaar (figuur 2). 
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Figuur 2 De schouwfrequen tie 

2-3 x per jaar 
38% 
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1 x per jaar 
49% 

>4 x per jaar 
8% 

<1 x per jaar 
5% 

Bijna negentig procent van de geenqueteerde waterschappen geeft te kennen een 
tot drie keer per jaar een schouw te organiseren. Dat een schouw minder dan een 
keer en vaker dan drie keer per jaar plaatsvindt, komt erg weinig voor. 

Betrokkenen bij de schouw 
Een schouw wordt van oudsher vooral uitgevoerd door bestuurders. Bij verschillende 
waterschappen wordt dew traditie nog in ere gehouden. Een belangrijk effect van 
het uitvoeren van een schouw door bestuurders is dat zij op deze wijze zowel letterlijk 
als figuurlijk contact houden met de achterban:De schouw door bestuurders wordt 
dikwijls op actieve wijze ambtelijk ondersteund, bijvoorbeeld via een ambtelijke 
voorschouw en/of het begeleiden van bestuurders tijdens de schouw. 

Aan de schouw door bestuurders kleven volgens de gesprekspartners wel 
enige bezwaren. Het animo bij bestuurders voor deze uitvoeringstaak verschilt sterk: 
bij het ene waterschap wordt de schouw met enige tegenzin vervuld, waar bij het 
andere waterschap bestuurders bijzonder belang hechten aan de schouw. De behoefte 
bij de ingelanden aan contact met bestuurders lijkt te verflauwen. Vooral voor de 
niet-agariers heeft dew vorm van bestuurlijke controle weinig bijzondere betekenis. 
Het als gevolg van de reorganisaties in omvang toenemende werkgebied maakt het 
ook in praktische zin lastig de schouw geheel door bestuurders te laten uitvoeren. 
Tenslotte geldt dat twijfel bestaat over de kennis van de waterschapskeur en de 
techniek van het schouwen bij bestuurders. Dikwijls wordt getracht door aparte 
instructiebijeenkomsten in dew kennislacune te voorzien. 

Wat de schouw betreft, bestaat er nog een andere traditie: de schouw wordt 
uitgevoerd door tijdelijk als waterschapsambtenaar benoemde (particuliere) 
vrijwilligers, getooid met de benaming schouwmeesters. Deze vrijwilligers worden 
dikwijls geworven via advertenties. Een belangrijke recruteringscriterium is kennis 
van het werkgebied. In de praktijk ontleent de schouwmeester enig prestige aan 
de schouwtaak (de benoeming bijvoorbeeld gaat meestal gepaard met enig 
ceremonieel). Ook aan deze vorm van particuliere controle kleven volgens de 



geinterviewde functionarissen enige bezwaren. De kennis van de waterschapskeur 
bij deze vrijwilligers is vaak beperkt. Getracht wordt dit kennistekort via 
voorlichtingsbijeenkomsten op te lossen. De relatief beperkte afstand tot de 
gecontroleerde eigenaren en gebruikers kan daarnaast een onpartijdige behandeling 
in de weg staan. Volgens de gesprekspartners vormt deze partijdigheid in de praktijk 
nauwelijks een probleem. 

Een derde variant betreft de uitvoering van de schouw door ambtenaren. 
In toenemende mate zijn het ambtenaren, in casu medewerkers van de buitendienst, 
die de schouwwerkzaamheden op zich nemen. Het animo voor de schouw bij deze 
categorie van ambtelijk functionarissen is echter niet groot. De buitendienstmedewer-
kers zijn ook buiten de schouwperiodes vaak in het beheersgebied aanwezig, waar 
zij de eigenaren en grondgebruikers regelmatig ontmoeten. De controlewerkzaamheden 
in het kader van de schouw kunnen de (gewenste) goede verhoudingen in het veld 
op het spel zetten. 

Een enkele maal komt nog een vierde variant voor, waarin de schouw in 
eerste instantie wordt uitgevoerd door ambtenaren. In het geval echter van een 
aanhoudende overtreding is mogelijk dat bij de nacontrole een bestuurder of eventueel 
zelfs de dijkgraaf (de voorzitter van het waterschapsbestuur) mee op controlebezoek 
gaat! 

3.5 SAMENWERKIN_Q MET ANDERE ORGANISATIES 

De handhaving van de waterschapskeur vindt niet volledig door het met de 
handhavingstaak belaste waterschap zelf plaats. Met verschillende andere organisaties 
wordt samengewerkt (figuur 3). 

Figuur 3 Organisaties waarmee wordt samengezverkt (meerdere antwoorden mogeltjk) 
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De meest frequente samenwerking vindt plaats met de politic. De samenwerking 
betreft vooral ondersteuning bij het opmaken van een proces-verbaal bij die 
waterschappen waar het ontbreekt aan opsporingsbevoegdheid. Verzoeken om 
dergelijke assistentie verlopen niet altijd probleemloos. De bekendheid van 
politiemensen met de waterschapskeur is vaak gering. Daarnaast is onzeker of de 
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politie op het moment van het verzoelt tijd wil en kan vrijmaken voor de gevraagde 
assistentie. Formele werkafspraken over samenwerking inzake handhaving van de 
waterschapskeur zijn door geen enkel waterschap gemaakt. 

De samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) is beperkt. Formele 
werkafspraken over handhaving van de waterschapskeur zijn tussen geen enkel 
waterschap en het OM gemaakt. De beperkte samenwerking is direct terug te voeren 
tot het geringe gebruik van strafrechtelijke maatregelen door waterschappen. De 
samenwerkingspraktijk is echter niet op alle plaatsen beperkt. Er zijn waterschappen 
die een frequent gebruik maken van het strafrecht. Met het OM in deze regio's 
verloopt de samenwerking, volgens de gesprekspartners, redelijk soepel. 

De samenwerking met gemeenten wint in de afgelopen jaren aan betekenis. 
De samenwerking richt zich vooral op informatie-uitwisseling over de waterschaps-
keur. Met deze informatie wordt geprobeerd de aandacht van gemeenten voor 
waterbeheer in het buitengebied te versterken. De gemeente kan als intermediair 
fungeren voor informatie over de waterschapskeur richting de bewoners. De 
samenwerking met zowel de provincies als andere waterschappen is qua betekenis 
minimaal. Sommige waterschappen informeren de provincie actief over ondernomen 
activiteiten inzake de waterschapskeur. Het contact met andere waterschappen omvat 
vooral zaken als de uitwisseling van ervaringen en beleidsnota's. Structureel en 
frequent overleg tussen waterschappen over de (handhaving van de) waterschapskeur 
ontbreekt. 

3.6 AFSLUITING 

Bij veel waterschappen ontbreekt op schrift gesteld handhavingsbeleid. De belangrijkste 
reden daarvoor is het afwezig zijn van een concrete aanleiding voor het ontwikkelen 
van een dergelijke nota. 

De bekendheid van de waterschapskeur bij vooral de doelgroep niet-agrariers 
is beperkt. Actieve voorlichting over de waterschapskeur ontbreekt op dit moment. 

Bij de handhavingsorganisatie voor de waterschapskeur spelen de buiten-
dienstmedewerkers een belangrijke rol. Zij bepalen grotendeels welke zaken worden 
doorgesluisd naar de jurist(en) of handhavingscoOrdinatoren van de centrale 
(binnen-)dienst. De organisatie van de schouw varieert sterk: zowel bestuurders, 
ambtenaren als vrijwilligers voeren schouwwerkzaamheden uit. De schouwdeskundig-
heid van bestuurders en vrijwilligers is verhoudingsgewijs beperkt. 

De samenwerking met andere organisaties vindt vooral plaats met de politie. 
De belangrijkste reden voor samenwerking is het gebrek aan opsporingsbevoegdheid 
bij het waterschap. De samenwerking met de gemeente neemt toe in betekenis, 
onder andere vanwege de groeiende activiteiten van het waterschap in het stedelijk 
gebied. 
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4 	Het handhavingsinstrumentarium in de praktijk 

4.1 INLEIDING 

De aandacht in dit hoofdstuk richt zich op het handhavingsinstrumentarium. 
Allereerst wordt stilgestaan bij de ingeschatte (mate van) naleving van de 
waterschapskeur (5 4.2). Vervolgens wordt op systematische wijze - in volgorde 
van populariteit - beschreven welke handhavingsmaatregelen door de waterschappen 
worden genomen (5 4.3). Uit de beschrijving van handhavingsmaatregelen komt 
een beeld naar voren van de dominerende handhavingsstijl (5 4.4). 

4.2 DE NALEVING VAN DE WATERSCHAPSKEUR 

Een belangrijke vraag is in welke mate de voorschriften van de waterschapskeur 
door eigenaren en grondgebruikers wordt nageleefd. Het volgende beeld van de 
naleving van de waterschapskeur kan worden geschetst. Aan de geenqueteerde 
waterschappen is de vraag voorgelegd hoeveel overtredingen van de waterschapskeur 
zij gemiddeld waarnemen (figuur 4). 

Figuur 4 Geconstateerde overtredingen van de waterschapskeur (per jaar) 
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Ongeveer dertig procent van de respondenten stelt te maken te hebben met 11 
tot 50 geconstateerde overtredingen per jaar. Vijfenveertig procent daarentegen 
constateert jaarlijks meer dan 100 overtredingen van bepalingen van de 
waterschapskeur. 

Op basis van de gevoerde vraaggesprekken is het mogelijk bovengenoemde 
resultaten verder in te kleuren. Diverse gesprekspartners melden dat per schouw 
dikwijls grote aantallen overtredingen worden gesignaleerd: varierend van 100 tot 
in sommige gevallen 500 tot zelfs 700 overtredingen. Gelet op de gemiddelde omvang 
van het werkgebied van het waterschap (40.000 hectare) en het aantal bij een schouw 
betrokken functionarissen (gemiddeld 30 tot 80 personen) is deze uitkomst op zich 
niet verrassend. Het aantal gesignaleerde overtredingen per schouw hangt samen 
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met een aantal factoren, zoals de mate van publiciteit over de schouw en het tijdstip 
van de schouw (in oogstmaanden worden gemiddeld meer overtredingen geconstateerd; 
de betrokken agrariers stellen dan dikwijls andere prioriteiten dan naleving van 
de waterschapskeur). 

Het is realistisch te veronderstellen dat ook buiten de schouw door medewerkers 
van de buitendienst en incidenteel de medewerkers van andere organisaties als de 
politie, eveneens overtredingen van de waterschapskeur worden waargenomen. 
Het is niet mogelijk gebleken hiervan een schatting te maken. Wel mag worden 
aangenomen dat buiten de schouwperiode op vele overtredingen geen reactie volgt. 
De meeste buitendienstmedewerkers hanteren wat de handhaving betreft een passieve 
taakopvatting; reactie is met name gepast indien de overtreding de uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden belast (bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken), 
dan wel hinder oplevert voor de doorstroming van het water (bijvoorbeeld door 
het illegaal aanleggen van een dam). 

Het bovenstaande rechtvaardigt de conclusie dat de cijfers uit de enquete 
vooral betrekking hebben op de aanpak van die overtredingen die niet direct via 
mondeling overleg en/of een briefje snel ongedaan gemaakt kunnen worden. Dit 
betreft waarschijnlijk gemiddeld jaarlijks tussen de 50 en 200 zaken per waterschap.° 
De genoemde cijfers op basis van de enquete weerspiegelen derhalve vooral de 
zwaardere, in de zin van niet direct oplosbare, handhavingszaken. Voor het merendeel 
van dit type zaken geldt dat zij niet door de buitendienst zelf worden aangepakt 
en opgelost. Het zijn veelal zaken waarvoor een in de binnendienst werkzame jurist 
en/of de handhavingscoordinator moet worden ingeschakeld. 

4.3 HANDHAVINGSMAATREGELEN: DE REACTIE OP OVERTREDINGEN 

De met handhaving belaste medewerkers kunnen verschillend reageren op 
gesignaleerde overtredingen. Bij de beschrijving van reacties op overtredingen kan 
onderscheid gemaakt worden naar handhaving in het kader van de schouw (5 4.3.1) 
en handhaving buiten de schouwperiodes (5 4.3.2). 

4.3.1 Handhaving bij de schouw 

Via de enquete is achterhaald welke soort maatregelen bij de schouw het meeste 
voorkomen. De resultaten van deze schriftelijke peiling is hierna weergegeven 
(figuur 5). 

6 	Het getal van 200 is niet ontleend aan de enquete, maar berust op navraag bij de gesprekspartners. 
Heel hard is dit cijfer dus niet, gelet op het aantal respondenten. 
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Figuur 5 Handhavingsreacties 
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Op sy.stematische wijze worden de gehanteerde handhavingsmaatregelen besproken, 
in volgorde van gebruik (lees: populariteit) zoals dit uit de enquete naar voren komt. 

Mondeling overleg en brieven 
Mondeling overleg als handhavingsmaatregel is veruit de populairste werkwijze. 
In de praktijk is in de meeste gevallen sprake van een combinatie van brieven met 
mondeling overleg. Wanneer tijdens de schouw overtredingen worden gesignaleerd, 
volgt standaard kort na het schouwbezoek een brief (dit is geen aanschrijving in 
de formele betekenis) waarin de overtreder gemaand wordt tot uitvoering van de 
ten onrechte uitgestelde onderhoudsactiviteiten. In de brief wordt een tijdstip 
aangekondigd voor een tweede controlebezoek, om na te gaan of de naleving inmiddels 
gerealiseerd is. Wanneer de overtreder fysiek bij de schouw aanwezig is, wordt 
de overtreder al direct aangesproken op het achterstallig onderhoud. Vaak volgt 
dan nog een formele bevestiging per brief van de aanmaning. Bij de meeste 
waterschappen herhaalt deze activiteit zich tenminste een keer. Wanneer de 
overtreding nog steeds bestaat bij het eerste controlebezoek, volgt een tweede 
controlebezoek dat wederom via een brief wordt aangekondigd. 

De aanschrifring en bestuursdwang 
Een eveneens veel gebruikte handhavingsmaatregel vormt de aanschrijving. Dit 
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is een formele brief waarin de overtreder gemaand wordt tot naleving, op straffe 
van een maatrege I als bestuursdwang. Sommige waterschappen gaan al direct nadat 
tijdens de schouw een overtreding wordt geconstateerd, over tot een aanschrijving. 
De meeste waterschappen zijn wat dit betreft echter terughoudend. De praktijk 
leert dat het (te) snel aanschrijven van een overtreder tot gehriteerde reacties leidt. 
Op de aanschrijving volgt een nacontrole. Wanneer de overtreding voortduurt kan 
tot ande re maatregelen worden beslist, met name de toepassing van bestuursdwang. 
Bestuursdwang is een populair (bestuursrechtelijk) handhavingsmiddel (figuur 6). 

Figuur 6 Toepassing van bestuursdwang (per jaar) 
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Vijfennegentig procent van de respondenten geeft aan bestuursdwang in het afgelopen 
jaar (1996) te hebben toegepast. Het aantal malen dat dit middel is toegepast varieert 
sterk, van 1 maal tot meer dan 100 maal. In zestig procent van de gevallen is het 
gebruik het afgelopen jaar echter gering geweest, namelijk tussen de 1 en 10 maal. 

Als belangrijkste voordeel van bestuursdwang wordt het oplossingsgerichte 
karakter gezien. De (gevolgen van) de overtreding worden door bestuursdwang 
daadwerkelijk ongedaan gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat het waterschap 
voor de toepassing niet afhankelijk is van anderen: het waterschap kan zelf handelend 
optreden. In sommige situaties wordt wel assistentie verleend door de politic 
(bijvoorbeeld door een bezoek van getiniformeerde agenten aan de vooravond van 
de toegepaste bestuursdwang). Dreiging met bestuursdwang volstaat in veel gevallen; 
niet altijd be hoeft het tot een daadwerkelijke toepassing te komen. 

Aan bestuursdwang kleven volgens de gesprekspartners, ondanks het intensieve 
gebruik, wel enige bezwaren. Bestuursdwang is een arbeidsintensieve activiteit die 
veel voorbereiding en organisatie vraagt. Er moeten verschillende (procedurele) 
stappen worden gezet voordat het middel daadwerkelijk gebruikt kan worden. Het 
gebruik van bestuursdwang moet daarnaast zeer zorgvuldig plaatsvinden, met het 
oog op mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Het aantal rechterlijke procedures 
na toepassing van bestuursdwang voor de waterschapskeur is gering in aantal; er 
is nog relatief weinig jurisprudentie. Len derde bezwaar van bestuursdwang is dat 
het niet altijd eenvoudig is de kosten van bestuursdwang op de overtreder te verhalen. 



Bestuursdwang draagt, tenslotte, niet bij aan een goede verstandhouding met de 
achterban. Het is een ingrijpend middel waarvan het waterschap zo veel als mogelijk 
probeert de feitelijke toepassing te voorkomen. 

Het proces-verbaal en de scbikking 
In reactie op overtredingen kan ook een proces-verbaal worden opgesteld en een 
schikking aangeboden. Het bestuur van een waterschap kan deze schikking binnen 
dertig dagen na het opmaken van het proces-verbaal aan de overtreder aanbieden. 
De vraag is hoe vaak deze schikking nu feitelijk wordt gebruikt (figuur 7) . 

Figuur 7 Aanbod van een scbikking (per jaar) 
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Slechts vijf van de geenqueteerde waterschappen gaven te kennen regelmatig gebruik 
te maken van de schikkingsbevoegdheid. Meer dan 85 procent van deze waterschappen 
maakt (vrijwel) nooit gebruik van deze mogelijkheid. Het relatief lage gebruik van 
de schikkingsmogelijkheid kent diverse oorzaken. De gesprekspartners gaven aan 
andere handhavingsmaatregelen eenvoudiger en doeltreffender te vinden. Van 
ambtelijke zijde werd ook gewezen op het feit dat bij het bestuur geen tot weinig 
animo bestaat de schikking te gebruiken: dit strafrechtelijke middel zou niet passen 
in het beleid van het bestuur. Een enkele gesprekspartner wees daarnaast op problemen 
met het innen van de schikking en op gebrek aan medewerking van het Openbaar 
Ministerie (OM). Bij het OM zou (te) weinig bereidheid bestaan om jets te doen 
met een ingezonden proces-verbaal voor de waterschapskeur. Een eveneens geuit 
bezwaar tegen de schikking is dat zij leidt tot negatieve reacties bij de overtreder; 
de schikking wordt door de overtreders als een confronterend middel beschouwd. 
Tenslotte bestaan er praktische bezwaren tegen het gebruik van de schikking: niet 
alle waterschappen beschikken over bevoegde (opsporings-)functionarissen voor 
het opmaken van een proces-verbaal. 

De vijf waterschappen uit de enquete die wel regelmatig gebruik maken van 
de schikking gaven aan dit middel in het afgelopen jaar (1996) respectievelijk 3, 
8, 10, 90 en 155 keer gehanteerd te hebben. De gemiddelde hoogte van het 
schikkingsbedrag varieert tussen de 50 en 200 gulden. 

Deze waterschappen stelden verschillende voordelen te zien in het gebruik 
van de schikking. De schikking werd beoordeeld als een eenvoudig middel, dat 
bovendien relatief snel gebruikt kan worden. De schikking vormt daarnaast een 
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extra `stok achter de deur' voor de toepassing van andere maatregelen. Het 
confronterende, schrikeffect van de schikking werd door medewerkers van deze 
waterschappen als juist een belangrijk voordeel beschouwd. Belangrijk bleek ook 
de concrete ervaring van de met handhavingstaken belaste functionarissen met 
strafrechtelijke middelen. Bij sommige waterschappen zijn handhavingsfunctionarissen 
werkzaam met een eerdere carriere bij de politie; deze categorie medewerkers is 
eerder dan andere categorieen functionarissen geneigd tot het gebruik van de schikking 
en het proces-verbaal. 

Inzending van een proces-verbaal bij het OM komt zeer zelden voor. Dit 
is in de eerste plaats een gevolg van een sterke voorkeur voor andere handhavingsmaat-
regelen dan het strafrecht bij de waterschappen. Daarnaast spelen ook negatieve 
ervaringen met het OM een rol. Het OM heeft - schaarse uitzonderingen nagelaten 
- weinig animo voor handhaving van de waterschapskeur. Diverse gesprekspartners 
melden van het OM het advies te hebben gekregen om bij voorkeur andere 
handhavingsmaatregelen te gebruiken. In die gevallen dat wel een proces-verbaal 
werd ingezonden, kwam het ofwel tot een seponering, dan wel duurde het lang 
(meer dan een jaar) voordat de zaak werd afgehandeld. De terugmelding van het 
OM naar het waterschap ontbreekt bovendien dikwijls. 

Dwangsom 
Het opleggen van een dwangsom is een maatregel die in bescheiden mate door de 
waterschappen wordt toegepast (figuur 8). 

Figuur 8 Gebruik van de dwangsom (per jaar) 
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Bijna driekwart van de waterschappen geeft aan dit middel het afgelopen jaar (1996) 
niet ingezet te hebben. Die waterschappen die wel dwangsommen hebben opgelegd, 
gaven te kennen het middel niet vaak gebruikt te hebben (ten hoogste 17 keer). 
De gesprekspartners noemden een aantal redenen voor dit relatief !age gebruik gelden 
van de dwangsom. Len belangrijk bezwaar van de dwangsom is dat de overtreding 
(en het probleem) er niet altijd mee opgelost wordt. Het waterschap blijft, anders 
dan bij bestuursdwang, afhankelijk van de medewerking van de overtreder. 
Waterschappen vinden daarnaast de toepassing van de dwangsom complex. 

Er bestaat nog weinig ervaring met het gebruik van de dwangsom. Zo bestaat 
onduidelijkheid over het bepalen van de hoogte van de dwangsom. Men ziet 
bovendien op tegen de inning van de dwangsomgelden. Verschillende gesprekspartners 



gaven desondanks aan in de (nabije) toekomst vaker van de dwangsom gebruik 
te willen maken. De dwangsom zou met name de voorkeur moeten krijgen wanneer 
het gebruik van bestuursdwang als te zwaar in verhouding tot de overtreding 
beoordeeld wordt. Het toepassen van bestuursdwang, bijvoorbeeld voor het 
verwijderen van grazende koeien en paarden op plaatsen waar dit volgens de 
waterschapskeur verboden is, vormt letterlijk en figuurlijk een paardenmiddel. De 
dwangsom vormt in die situatie een welkom, bestuursrechtelijk alternatief. Een 
voordeel van de dwangsom boven bestuursdwang is dat het gebruik van de dwangsom 
minder tijdrovend is (met uitzondering natuurlijk van die situaties waarin op een 
later tijdstip alsnog tot het gebruik van bestuursdwang wordt overgegaan). 

4.3.2 Handhaving buiten de schouw 

Handhavingswerkzaamheden worden primair verricht gedurende de schouw. Buiten 
de schouw vindt echter ook controle plaats op de gebods- en verbodsbepalingen 
van de waterschapskeur. Deze controles worden uitgevoerd door buitendienstmedewer-
kers van het waterschap die reeds voor onderhoudswerkzaamheden in het veld 
aanwezig zijn. Deze handhavers gaan daarbij niet alleen af op eigen waarneming, 
maar ook op meldingen van burgers of de politie. Met tips en meldingen van 
particulieren moet noodgedwongen voorzichtig worden omgesprongen: voorkomen 
moet worden, zo gaven gesprekspartners aan, dat het waterschap als partij in een 
burenconflict wordt betrokken. Het aantal meldingen van buiten het waterschap 
is overigens niet groot. Bijna zeventig procent van de geenqueteerde waterschappen 
geeft aan dat het aantal meldingen van overtredingen van de waterschapskeur 
afkomstig van politie, burgers of handhavers van andere instanties ligt tussen de 
1 en de 10 per jaar. Zeventien procent maakt melding van 11 tot 50 meldingen 
per jaar. 

4.4 DE HANDHAVINGSSTIJL VOOR DE WATERSCHAPSKEUR 

Aan de hand van de in de vorige paragraaf beschreven handhavingsmaatregelen 
(in volgorde van prioriteit) kan het navolgende beeld worden geconstrueerd van 
de handhavingsstijl van het waterschap. De term handhavingsstijl zoals hier gebruikt 
verwijst naar de achterliggende strategie en de motieven voor handhaving. 7  De 
handhavingsstijI van het waterschap voor de waterschapskeur kenmerkt zich door 
de volgende elementen: 

Functionele handhaving 
Handhaving moet in de ogen van medewerkers van het waterschap vooral functioneel 
zijn. Dat wit zeggen; niet elke overtreding behoeft correctie. De medewerkers zijn 
vrij helder in de informele regel die zij hanteren voor de behandeling van 

7 	Vergelijk E. Koolhaas, Het handhaven van milieurecht, in: Justitiele Verkenningen, nr.3, april 
1990, P.  92-110. 
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overtredingen. Handhaving is altijd nodig in met name een geval: de regelschending 
belemmert het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op een hinderlijke manier. 

Afkeer van strafrechtehike handhaving 
Uitzonderingen nagelaten overheerst bij de waterschappen een afkeer van 
strafrechtelijke handhaving. Als er al handhavend wordt opgetreden, dan vooral 
via het bestuursrecht. Voor deze afkeer spelen een aantal culturele factoren een 
rol. Het waterschap kent van oudsher een sterke band met de (agrarische) achterban. 
Ook al wordt in de huidige situatie deze band losser en is de achterban van het 
watersc hap verbreed met de inwoners uit het stedelijk gebied (de ingezeten), nog 
steeds is de zorg om het imago groot. Strafrechtelijk optreden wordt als ongunstig 
voor dit imago gezien. 

Eenzijdig gebruik van handhavingsmaatregelen 
De werkwijze van het waterschap kenmerkt zich tenslotte door eenvormigheid 
in optreden. In elk waterschap is in de loop der jaren een bepaalde aanpak ontwikkeld 
en daarvan wordt zelden afgeweken. Het grote scala van in beschikbare 
handhavingsmiddelen blijft daardoor grotendeels ongebruikt. 

4.5 AFSLUITING 

Het aantal overtredingen waarvoor een lang handhavingstraject nodig is, is relatief 
beperkt (11-50 per jaar). Bij een schouw kunnen desondanks grote aantallen 
overtredingen worden gesignaleerd. Na enige druk (mondeling en schriftelijk) worden 
deze zaken veelal `opgelose. Onduidelijk is hoeveel overtredingen door 
buitendienstmedewerkers gemiddeld buiten de schouw worden gesignaleerd. Er 
bestaat reden om aan te nemen dat sprake is van actief gedogen. 

Mondeling overleg en het sturen van waarschuwingsbrieven (geen aanschrijving) 
zijn de meest gebruikte handhavingsmaatregelen. Indien die aanpak geen resultaat 
oplevert, bestaat een voorkeur voor toepassing van bestuursdwang (en de 
aanschrijving). De dwangsom en de schikking worden op (zeer) beperkte schaal 
gebruikt. 

De dominerende handhavingsstijI van het waterschap voor de waterschapskeur 
kenmerkt zich door de volgende elementen: handhaving moet functioneel zijn 
(sommige situaties moeten worden aangepakt, waar bij andere overtredingen de 
directe noodzaak ontbreekt) ; strafrecht moet beperkt gebruikt worden en het in 
de praktijk gebruikte arsenaal aan maatregelen is beperkt en eenzijdig. 
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5 	Naar verbetering van de handhavingspraktijk: reflectie en aanbevelin- 
gen 

5.1 INLEIDING 

Op grond van de voorgaande hoofdstukken vindt ter afronding ref lectie plaats op 
de handhaving van de waterschapskeur. Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd 
voor verbetering van de bestaande handhavingspraktijk. Deze reflectie en 
aanbevelingen richten zich op de volgende onderwerpen: de handhavingsmiddelen 
(§ 5.2), het handhavingsbeleid (§ 5.3) en de organisatie van de handhaving (§ 5.4). 

5.2 DE HANDHAVINGSMIDDELEN 

Er is een aantal mogelijkheden tot verbetering van de handhavingspraktijk via 
(aanpassing van) de handhavingsmiddelen. 

De dwangsom 
De dwangsom wordt in de huidige handhavingspraktijk weinig gebruikt. Er zijn 
wel goede mogelijkheden voor, met name in die situaties waarin het gebruik van 
bestuursdwang te ingrijpend is, maar toch correctie en reparatie gewenst is. 
Medewerkers zijn zich in de huidige praktijk onvoldoende bewust van de 
(mogelijkheden van) de dwangsom. Bovendien schrikt men terug voor gevreesde 
problemen bij de toepassing, uit gebrek aan ervaring. Via voorlichting en beleidsmatige 
aandacht voor de dwangsom als handhavingsmiddel kan het gebruik worden 
bevorderd. 

De schikking 
De schikking kan een efficient en effectief middel zijn. Twee factoren belemmeren 
met name de toepassing. De dominante cultuur binnen het waterschap, gevoed 
door de opstelling van bestuurders, verzet zich tegen dit strafrechtelijke middel. 
De vraag is of dit unieke en relatief eenvoudige middel daarmee niet onderbenut 
wordt. Het OM is een onzekere factor als het gaat om het vervolg in die 
handhavingszaken waar het aanbod tot schikking niet wordt geaccepteerd. Er bestaan 
voorbeelden van goede samenwerking tussen een waterschap en het OM over het 
gebruik van het strafrecht. Deze samenwerking is - na overleg en eventueel afspraken 
- ook op andere plaatsen mogelijk. 

Bestuursdwang 
Het gebruik van bestuursdwang verloopt relatief probleemloos. Wel is een trend 
zichtbaar naar een intensiever gebruik door eigenaren en gebruikers van bezwaar-
en beroepsmogelijkheden. De schaalvergroting en de daardoor lossere band met 
de achterban vormt daarvoor een verklaring. Deze kans op procedures stelt hogere 
eisen aan de deskundigheid van medewerkers van het waterschap. Een mogelijkheid 
voor zorgvuldig(er) optreden vormt de invoering van een preventieve rechterlijke 
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toets. De waterschappen zijn verdeeld over het nut van deze toets. Op zich zelf 
ziet 40% wet lets in de preventieve rechterlijke toets (16 van de 40). Er zijn ook 
tegenstanders van de toets (25%) en een grote groep (35%) stelt het nut van de toets 
(nog) niet te kunnen beoordelen. 

Los van het gebruik van een preventieve rechterlijke toets werd gepleit voor 
deskundigheidsbevordering rond het gebruik van het waterschap. Met name de 
kwaliteit van de door waterschapsmedewerkers opgestelde aanschrijvingen laat nog 
wel eens te wensen over. 

Privaatrechtehike handhaving 
De in de waterschapskeur neergelegde belangen kunnen ook behartigd worden 
via de 'omweg' van het privaatrecht. Het waterschap beschikt daarvoor als 
grondeigenaar van soms flinke delen van het beheersgebied over concrete 
mogelijkheden. Gronden kunnen in pacht worden gegeven aan particulieren. Via 
voorwaarden uit de pachtovereenkomst met betrekking tot onderhoud kunnen 
materieel bezien dezelfde resultaten worden bereikt als via de (publiekrechtelijke) 
handhaving van de waterschapskeur. In juridische zin bestaan echter twijfels over 
het op deze wijze gebruiken van de pachtovereenkomst. Daarnaast reageren 
medewerkets van de waterschappen terughoudend op het gebruik van het privaatrecht 
als handhavingsmiddel (60% van de geenqueteerde waterschappen is er geen 
voorstander van). 

5.3 HET HANDHAVINGSBELEID 

De aandacht voor handhaving van de waterschapskeur is bij waterschappen - landelijk 
beoordeeld - gering tot zeer gering. Het ontbreken van een handhavingsnota bij 
veel waterschappen vormt daarvoor een indicatie. Beleid op papier is geen panacee 
voor praktijkproblemen. Er is desondanks een (dwingende) reden om met enige 
spoed handhavingsbeleid te gaan ontwikkelen. De schaalvergroting leidt ertoe dat 
het aantal met handhaving belaste districten en afdelingen groeit. Zonder beleid 
is het onvermijdelijk dat dit leidt tot (grote) verschillen in aanpak per district. De 
overeenkomst in handhavingsstijI laat onverlet dat in concrete zaken zeer verschillend 
opgetreden worth. 

Een apart aandachtspunt voor beleid vormt de voorlichting over de 
waterschapskeur. Voorlichting kan op verschillende wijze. Vooral brochures en 
aandacht in de regionale pers zijn gewenste methoden. Specifieke aandacht verdient 
voorlichting aan de notaris, makelaars en gemeenten. 

5.4 DE ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING 

Wat de handhavingsorganisatie betreft moet onderscheid worden gemaakt in de 
organisatie van de schouw en de organisatiestructuur voor de handhaving. De 
organisatie van de schouw kent op dit moment een gevarieerd beeld: bestuurders, 
vrijwilligers en ambtenaren strijden met elkaar om voorrang om de schouw te mogen 
voeren. Op het eerste gezicht kleven aan de schouw door vrijwilligers en bestuurders 

398 



enige bezwaren: zijn deze controleurs wel deskundig en onpartijdig genoeg? Het 
animo bij ambtenaren voor de schouwvoering is echter ook niet altijd even groot. 
Er zijn daarom geen krachtige argumenten om voor de ene of de andere opzet te 
kiezen: elke variant heeft zijn charme. Wel is het verstandig bij de schouw door 
vrijwilligers en bestuurders te zorgen voor een adequate (ambtelijke) voorbereiding 
en begeleiding. 

In de organisatiestructuur voor de handhaving van de waterschapskeur wordt 
een sterk accent gelegd op een aanpak van onderop: het zijn de veldmedewerkers 
die primair verantwoordelijk zijn en de facto beslissen welke zaken naar boven 
(de binnendienst) worden gebracht. Omdat beleid vaak ontbreekt, kleven aan deze 
situatie bezwaren. Verdere professionalisering van de handhaving is gewenst. Dit 
kan (1) door de benoeming van handhavingscoordinatoren, (2) meer overleg tussen 
juristen, de handhavingscoordinatoren en de groeps- of districtshoofden van de 
buitendienstonderdelen en (3) de opleiding van opsporingsbevoegde functionarissen. 
Op dit moment is de handhaving in organisatorische zin vooral een afgeleide van 
het beheers en onderhoudswerk. Handhaving verdient ook een organisatorisch 
gezicht. Op sommige plaatsen is dit reeds het geval en bestaat een eigen sectie voor 
handhaving van de waterschapskeur. De vorming van 'all in' waterschappen biedt 
bovendien kansen voor betere samenwerking tussen handhavers van de 
waterschapskeur en handhavers van andere regelgeving zoals met name de Wvo. 
De organisatorische scheiding tussen waterkering, waterkwantiteitsbeheer en 
waterkwaliteitsbeheer in aparte onderdelen werkt door in de samenwerking tussen 
handhavers van de verschillende onderdelen. Dit werkt contraproductief: relevante 
deskundigheid en ervaring wordt daardoor onvoldoende benut. 

5.5 BESLUIT 

Een keurige handhavingspraktijk?! Dit is de titel van dit onderzoeksverslag. De 
lezer moge op dit punt conclusies trekken. Wij gaan een oordeel niet uit de weg. 
Wie met een vergrootglas naar de handhavingswereld van de waterschapskeur kijkt, 
komt - het kan ook niet anders - verschillende `ongerechtigheden' tegen. Vooral 
de gebrekkige belangstelling voor handhaving, de behoefte voor alles de goede verhou-
dingen met de achterban niet te verstoren en de sterk door routine en traditie bepaalde 
werkwijze vallen erg op. De maatschappelijke schade van deze wat passieve 
handhavingspraktijk is relatief gering. Desondanks; het kan beter, in de zin van 
effectiever, en doelmatiger. Daarbij geldt dat deze verbetering met een verhoudingsge-
wijs geringe inspanning te bereiken valt: met iets meer aandacht en reflectie valt 
voor handhaving veel te winnen. 
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Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet 

W.G.A. Hazewindus 
A.C.J.M. Wilthagen 
m.m.v. E. Grimminck 

1 	Achtergrond en vraagstelling van het onderzoek 

1.1 OPDRACHT VAN DE COMMISSIE BESTUURSRECHTELIJKE EN PRIVAAT-
RECHTELIJKE HANDHAVING 

Naar aanleiding van vragen bij het kabinet over de feitelijke kanten van een (eventueel) 
handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou kunnen worden 
bestreden, is in december 1996 de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke 
handhaving ingesteld, onder voorzitterschap van prof. mr  drs. F.C.M.A. Michiels.' 

1.2 VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Met het oog op de opdracht van de commissie heeft zij een aantal terreinen 
aangewezen waarop nader onderzoek zou moeten worden verricht. Een van de 
geselecteerde terreinen betreft de Arbeidsomstandighedenwet. Uit de `Startnotitie 
Arbeidsomstandighedenwet', d.d. 6 maart 1997, zijn door de onderzoekers drie 
hoofd-onderzoeksvragen gedestilleerd, te weten: 

1. Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandigheden 
opgezet; wie zijn de betrokken actoren; welke bevoegdheden en competenties zijn te 
onderscheiden? Zijn er knelpunten in deze opzet? 

2. Hoe functioneert dit handhavingssysteem in de praktijk? 
3. Welke knelpunten en problemen zijn te signaleren in de uitvoering en handhaving? In 

welke mate bestaat er, ter oplossing van eventuele knelpunten en problemen, in de praktijk 
behoefte aan andere instrumenten, in het bijzonder die van privaatrechtelijke aard? 

Wat betreft de informatie-behoefte van de commissie, zoals die naar voren komt 
in de Startnotitie, ligt de nadruk vooral op 2. en 3. Niettemin wordt in dit onder-
zoeksrapport ook een schets gegeven van het wettelijk handhavingssysteem en van 
recente ontwikkelingen. 

In het door de onderzoekers opgestelde projectplan 'Project ARBO', d.d. 
8 april 1997, zijn de hoofdvragen nader uitgewerkt, alsmede de meer specifieke 
vragen van de commissie (deels) geherformuleerd in een aantal relevante subvragen. 
Deze deelvragen vormen de basis voor het onderzoeksontwerp en zullen als zodanig 

1 	Zie verder hoofdstuk 1 van het rapport van de commissie. 
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in de hoofdstukken over de bevindingen van het onderzoek (hid. 2 t/m 4) aan de 
orde komen. 

1.3 OPZET, METHODE EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek bestond uit literatuurstudie en half-gestructureerde interviews. Ten 
behoeve van de interviews zijn afzonderlijke vragenlijsten ontworpen voor de diverse 
categorieen respondenten. In de eerste plaats ging het daarbij om vertegenwoordigers 
van de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. 

Er is onderzoek gedaan in drie regio's van de Arbeidsinspectie waar reeds 
eerder een studie werd verricht naar de handhaving van de Arbeidsomstandigheden-
wee, namelijk Noord-West (Amsterdam), Zuid-West (Rotterdam) en Oost (Arnhem). 
Het eerdere onderzoek kan deels als een zekere nulmeting worden gebruikt. In 
alle drie districten is gesproken met: de regio-directeur, een hoofdinspecteur en 
met enkele inspecteurs van de arbeid werkzaam in verschillende bedrijfstakclusters. 

Daarnaast zijn interviews afgenomen bij het Openbaar Ministerie in het grootste 
arrondissement in drie genoemde regio's, waarbij zij opgemerkt dat de districten 
van de Arbeidsinspectie slechts gedeeltelijk overlappen met de arrondissementen. 
Gesproken is met economische officieren van justitie die arbo-zaken behandelen 
en parketsecretarissen. Voorts is een interview gehouden met een parketsecretaris 
in het arrondissement Zutphen, nadat uit gesprekken met de Arbeidsinspectie was 
gebleken dat aldaar in arbo-zaken een experimenteel 'lik-op-stuk' beleid wordt gevoerd. 
Ook zijn in de genoemde arrondissementen interviews gehouden met rechters die 
belast zijn met de afdoening van arbo-zaken. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om in elk van de bovengenoemde regio's 
te spreken met medewerkers van de Rechtskundige Dienst van de FNV. Al spoedig 
bleek dat de deskundigheid op het onderhavige terrein geconcentreerd is; gesproken 
is met twee beleidsmedewerkers van de FNV en met een beleidsmedewerker van 
de Industriebond FNV. 

Voorts zijn gesprekken gehouden met diverse deskundigen uit de gelederen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wetgevingsafdeling, 
Arbeidsinspectie/Handhaving, Projectbureau Certificatie Arbodiensten), het ministerie 
van Justitie (X/etgevingsafdeling), en de wetenschap (hoogleraar) en de juridische 
praktijk (adviseur arbo-recht). In totaal is met tien deskundigen een gesprek gevoerd. 

In overleg met de begeleidingscommissie is verder besloten om gezien de 
kabinetsvoorstellen ter zake van herorientatie van het arbeidsomstandighedenbeleid, 
waarin een grotere (civiele handhavings)rol voor ondernemingsraden wordt voorzien, 
gesprekken te voeren met ondernemingsraden/VGWM-commissies 3  van grote 
bedrijven in de reeds genoemde regio's. 

Ten slotte is contact gelegd met het WODC van het ministerie van Justitie, 

2 	A. Goudswaard, De justitielehandhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, Amsterdam 1993. 
3 	Dit zijn commissies van ondernemingsraden die zich met veiligheid, gezondheid, welzijn en 

milieu bezig houden. 
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afdeling SIBA, met het oog op het verkrijgen van (landelijk) cijfermateriaal ter zake 
van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Een cijferrnatig overzicht 
is verkregen. Ondanks het grote aantal reeds verrichte en nog lopende onderzoeken 
op het gebied van de arbeidsomstandigheden en ondanks het feit dat de regelgeving 
en het beleid ter zake volop in beweging is, werd door alle respondenten medewerking 
aan het onderzoek verleend. Slechts in een geval weigerde een respondent zijn visie 
te geven op de invoering van de bestuurlijke boete, omdat hij zijn mening reeds 
via de geeigende beleidskanalen had gegeven en hij dat ook in het algemeen een 
meer passende handelwijze achtte. 

De in dit onderzoek gevolgde methode heeft uiteraard beperkingen. In de 
eerste plaats is het aantal geinterviewde respondenten relatief gering. Van 
representativiteit in strikte (statistische) zin is geen sprake. Bovendien zijn de resultaten 
van de studie in belangrijke mate gebaseerd op de percepties en ervaringen van 
deze respondenten. Tijd en middelen ontbraken om gesignaleerde en gerapporteerde 
knelpunten nader empirisch te onderzoeken. Nochtans gaat het om de inzichten 
en ervaringen van deskundige en geinformeerde respondenten, met veelal een lange 
staat van dienst op het onderhavige terrein. 

1.4 HET HUIDIGE WETTELIJKE HANDHAVINGSSYSTEEM 

De handhaving van de in de Arbowet neergelegde regels geschiedt in eerste instantie 
door de Arbeidsinspectie (Al). Volgens het jaarverslag over 1996 luidt de missie 
van de Al: "Wij pakken misstanden aan en leveren politiek relevante informatie". 
De Al is een gedeconcentreerde overheidsdienst, ressorterend onder het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is verdeeld over zes regio's plus 
een centrale vestiging in Den Haag. Elk regiokantoor is clustergewijs georganiseerd 
naar bedrijfstakken en bestaat uit een regio-directeur, drie of vier hoofdinspecteurs 
(een voor elk cluster) en een aantal inspecteurs, die de buitendienst vormen. Er 
werken in totaal ongeveer 400 arbeidsinspecteurs in de buitendienst. 

Zij hebben de `normale' bevoegdheden van een toezichthouder (zie art. 32 
Arbowet): toegang tot elke plaats, verrichten van beproevingen en metingen, maken 
van tekeningen en foto's, nemen van monsters, meenemen van voorwerpen, terwijl 
volgens art. 33 Arbowet werkgever en werknemers verplicht zijn alle door de 
inspecteurs verlangde gegevens en inlichtingen te verschaffen. Daarnaast hebben 
de inspecteurs opsporingsbevoegdheid omdat ze buitengewoon opsporingsambtenaar 
zijn (art. 17 WED); dat maakt hen bevoegd tot onder meer inbeslagneming van 
voorwerpen en het opmaken van een proces-verbaal. Overigens kunnen `gewone' 
politie-agenten ook proces-verbaal opmaken inzake de Arbowet, maar dat gebeurt 
voornamelijk bij arbeidsongevallen. 

De Arbowet kent de volgende handhavingsinstrumenten: 
- ingevolge art. 35 kan een arbeidsinspecteur een werkgever een aanwtjzing geven 

over de wijze waarop de in het zesde lid genoemde wetsartikelen dienen te worden 
nageleefd; 

- met de eis tot naleving (art. 36) kan worden aangegeven hoe de voorschriften van 
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de uitvoeringsbesluiten op grond van art. 2 en 24 Arbowet moeten worden 
nageleefd; 

- indien een bepaalde situatie ernstig gevaar voor personen oplevert, kan volgens 
art. 37sta/egging van het werk worden bevolen die zeven dagen mag duren; een 
verzoek om een langere termijn diem te worden bekrachtigd door de president 
van de rechtbank; 

- overtredingen van de Arbowet en het Arbobesluit zijn economische delicten (zie 
art. 1 sub 4 WED), waarvoor hechtenis van een half jaar of een boete van de 
vierde categoric (maximaal 1 25  000) kan worden opgelegd; als de overtreder een 
rechtspersoon is, hetgeen meestal het geval is, kan een boete van de vijfde categoric 
(maximaal 1 100  000) worden opgelegd. 

De besluiten tot het geven van een aanwijzing, tot het stellen van een eis en tot 
stillegging worden genomen door de regio-directeur (voorheen districtshoofd geheten); 
de stillegging kan, in situaties van acuut gevaar, ook mondeling door een 
arbeidsinspecteur worden bevolen, maar dient dan wel schriftelijk te worden bevestigd. 
De door de arbeidsinspecteurs opgestelde processen-verbaal komen eerst nog bij 
de hoofdinspecteur die ze at of niet gewijzigd doorstuurt naar de Officier van Justitie. 

De door arbeidsinspecteurs meest gebruikte handhavingsinstrumenten, namelijk 
de waarschuwing (ingebrekestelling) en de informele stillegging, zijn niet in de wet 
geregeld; wet zijn daarover afspraken met het OM gemaakt, neergelegd in het 
Handhavingsarrangement. 4  In § 2 van dit rapport komt dit aan de orde. 

1.5 RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Het CM-rapport over de bestuurltjke bone 
De Commissie voor de toetsing van Wetgevingsprojecten bracht op 12 januari 1994 
advies uit over de bestuurlijke boete. 5  Uit het rapport blijkt dat invoering van 
de bestuurlijke boete op grotere schaal dan tot dusver belangrijk kan bijdragen aan 
een betere handhaving van bestuursrechtelijke regels. De Commissie formuleert 
vijf criteria om te bepalen of een wettelijke regeling in aanmerking komt voor 
invoering van de boete: 
- De wettelijke norm heeft een geringe normatieve lading; 
- De overtreding pleegt geen letsel aan personen of schade aan goederen toe te 

brengen; 
- De norm is concreet in de wet omschreven; 
- De met de handhaving belaste dienst of ambtenaar beschikt over voldoende kennis 

om aan de handhaving adequaat gestalte te geven; 

4 	Aanleiding tot die afspraken en tot het opstellen van een handhavingsrichtlijn door het college 

van P-G's was het rapport van A. Goudswaard (zie noot 2). 

5 	CTW Rapport 'Handhaving door bestuurlijke boeten' (CTW 94/1). Het kabinet heeft in zijn 

brief van 1 juli 1994 de Tweede Kamer laten weten het advies in hoofdlijnen over te nemen 

(Kamerstukken 111993/94, 23 400 VI, nr. 48). 
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- Voor de handhaving zijn geen vrijheidsbenemende of andere ingrijpende bevoegd-
heden nodig. 

De Commissie adviseert om in een groot aantal wetten, waaronder de Arbowet, 
de bestuurlijke boete in te voeren. Het globale karakter van sommige normen in 
de Arboregelgeving vormt daartoe geen beletsel; de globale norm kan via een eis 
tot naleving (art. 26 Arbowet) worden geconcretiseerd, waarna overtreding ervan 
kan worden beboet. 

Het CTW -rapport over de Arbowet 
Op 15 september 1994 verschijnt een advies van de Commissie voor de toetsing 
van wetgevingsprojecten (CTW) over het wetgevingsbeleid voor de arbeidsomstandig-
heden, getiteld "Van keurslijf naar keurmerk, wetgevingsbeleid voor veilig en gezond 
werk". Het rapport is geent op het gedachtengoed van prof. de Ru, 6  die een lans 
breekt voor het gebruik van in algemene wetten neergelegde open normen en voor 
het privaatrecht als reguleringsinstrument. De jurisprudentie zou hierbij als motor 
voor de rechtsontwikkeling fungeren. Zulke wetgeving biedt volgens De Ru grote 
kansen voor deregulering en vereenvoudiging en leidt tot actuelere en beter nageleefde 
normen dan de klassieke bestuursrechtelijke regelgeving. 

De Toetsingscommissie vindt in bovengenoemd advies dat de verantwoordelijk-
heid voor de arbo-zorgplicht bij het bedrijfsleven ligt en doet in concreto de volgende 
aanbevelingen: 
a) de ontwikkeling van normen zo veel mogelijk in handen te leggen van door 
het bedrijfsleven in te richten normalisatie-instellingen, 
b) het verlenen van `arbo-keurmerken' door privaatrechtelijke certificatie-instellingen, 
waaraan 
c) financiele gevolgen kunnen worden verbonden zoals matiging van de aansprakelijk-
heidspremie, premiedifferentiatie voor de sociale verzekeringen en matiging van 
de schadeplichtigheid bij civielrechtelijke aansprakelijkheid, 
d) het overheidstoezicht te beperken tot de gang van zaken rond de verlening van 
het arbo-keurmerk en optreden bij (dreigende) calamiteiten en 
e) de strafrechtelijke interventiemogelijkheden (voor zover nog nodig) te versnellen 
en het sanctie-arsenaal te verscherpen. 

De MDW -operatie 
In een brief d.d. 19 december 1994 van de ministers van Economische Zaken en 
Justitie aan de Tweede Kamer' wordt door het paarse kabinet het plan van aanpak 
"Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit" (MDW) gepresenteerd. De 
bedoeling van de MDW=operatie is dat "regels die de ontplooiing van burgers onnodig 
belemmeren en het bedrijfsleven onnodig belasten, worden verminderd en vereenvou- 

6 	Zoals verwoord in diens publicatie 'De algemene wet gaat boven de bijzondere wet, notitie 
over een nieuw wetgevingsbeleid', 's-Gravenhage 1993. 

7 	Kamerstukken 11 1994/95, 24 036, nr. 1. 
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digd". Een van de onderwerpen van de eerste tranche van de operatic MDW is 
de Arbowetgeving (de overige vijf zijn de Winkelsluitingswet, het taxivervoer, het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Rijtijdenbesluit en de 
domeinmonopolie van de advocatuur). 

De bewindslieden merken over de Arbowet het volgende op (p. 9-10): "De 
Arbowet is door diverse wijzigingen onoverzichtelijk geworden. Bovendien 
worden diverse bestuurlijke instrumenten niet of beperkt gehanteerd en hebben 
een aantal bepalingen die zijn gericht tot werkgevers minder betekenis gekregen. 
Verder zijn regelingen voor enkele bijzondere sectoren te zwaar aangezet en 
biedt de wet te weinig ruimte om adequaat in te spelen op Europese richtlijnen. 
Ten slotte zijn de strafsancties niet steeds zodanig dat daarmee de gewenste 
doelen kunnen worden gerealiseerd. Een en ander speelt zich at tegen het decor 
van veranderde opvattingen over de rol van de overheid en de enorme groei 
van het aantal zieke en arbeidsongeschikte werknemers. 

Al eerder is geconstateerd dat de Arbowet niet langer is toegesneden op 
haar taak. De wet is daarom ter toetsing aan de Commissie voor de toetsing 
van wetgevingsprojecten voorgelegd, die september 1994 advies heeft uitgebracht 
(het rapport Van keurslijf naar keurmerk). In het advies wordt een sterke nadruk 
gelegd op de rol die het algemene privaatrecht zou kunnen spelen bij het 
bereiken van goede arbeidsomstandigheden. Een ander startgegeven is dat het 
kabinet eerder, n.a.v. een CTW-advies over bestuurlijke boeten, te kennen 
heeft gegeven dat bezien zal worden in hoeverre de bestuurlijke boete in de 
Arbowet kan worden gehanteerd." 

Het Arbo-deelproject van de MDW-operatie moet bouwstenen aandragen voor 
een adviesaanvraag aan de SER over een herorientatie op de Arbowet. 

Net rapport van de MDW-werkgroep Arbowet 
Op 11 juli 1995 biedt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de Tweede Kamer' de uitkomsten aan van het MDW-project arbeidsomstandighe-
denwet, getiteld "Maatwerk in bescherming". De centrale aanbeveling van de 
werkgroep is om 

"de bevoegdheden omtrent de invulling van globale basisnormen en de 
handhaving daarvan - veel meer dan in de huidige regelgeving besloten ligt - 
te leggen bij de actoren die verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandig-
heden. Te weten, de werkgever samen met de werknemers op het niveau van 
de individuele onderneming. Dit leidt tot een sterkere betrokkenheid binnen 
het bedrijf, maakt maatwerk mogelijk en komt daardoor ten goede aan de 
effectiviteit van het arbeidsomstandighedenbeleid." 

Op de lange termijn zou dus het private domein hoofdverantwoordelijk zijn op 
het gebied van de arbeidsomstandigheden; in die situatie blijft de overheid evenwel 

8 	Kamerstukken 111994/95, 24 036, nr. 8. 
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verantwoordelijk voor: 
a) het stellen van een algemene zorgplicht aan de werkgever plus basisnormen ten 
aanzien van gevaarlijke situaties; 
b) de verplichte advisering van de werkgever door een arbodienst en 
c) het houden van toezicht door middel van strafrechtelijke sancties in gevallen 
van acuut of ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid dan wel door middel 
van de bestuurlijke boete (in ieder geval op te leggen bij niet-nakoming van 
administratieve verplichtingen) en het toezicht op certificerende instanties. 

Opgemerkt wordt dat op korte termijn de ruimte voor zo'n ontwikkeling echter 
begrensd is door Europese regelgeving. Toch kunnen al, naast het ondernemen 
van pogingen om die regelgeving aan te passen, enkele verbeteringen worden 
doorgevoerd, zoals de invoering van de bestuurlijke boete, maatregelen op het vlak 
van certificering en normalisatie en introductie van financiele prikkels. 

De adviesaanvraag aan de SER 
In maart 1996 verscheen de adviesaanvraag van het ministerie van SZW, getiteld 
"Herorientatie Arbobeleid en Arbowet". De adviesaanvraag bouwt voort op de 
ideeen van de MDW-werkgroep: versterking van de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers voor het Arbo- en verzuimbeleid in de ondernemingen, 
grotere beleidsvrijheid voor belanghebbenden (maatwerk) via doelvoorschriften 
en zelfregulering, terwijl de wetgeving beperkt zal blijven tot algemeen geldende 
`spelregels' (de risico-inventarisatie en -evaluatie en de verplichte aansluiting bij 
een arbodienst) en materiele regels met betrekking tot ernstige risico's. 

Wat de handhaving betreft, wordt een driedeling voorgesteld: 
a) strafrechtelijke sanctionering voor delicten met ernstig letsel of zeer gevaarlijke 
situaties; 
b) bestuurlijke boeten voor overtredingen van essentiele spelregels en van regels 
met betrekking tot ernstige risico's, waarbij als voordeel wordt gezien dat de 
handhaving uniformer en de periode tussen overtreding en overheidsreactie korter 
wordt; 
c) civielrechtelijke aanpak (althans handhaving door partijen zelf) ten aanzien van 
de bepalingen over overleg met en informatieverstrekking door de werkgever, de 
algemene zorgverplichtingen en de bepalingen inzake niet-ernstige risico's. 

Het SER -advies 
Op 21 februari 1997 brengt de SER advies uit over de vier door de raad onderscheiden 
kernelementen van de kabinetsvoorstellen, namelijk meer ruimte voor maatwerk, 
normalisatie en certificatie, sanctionering en medezeggenschap. Wat betreft de 
sanctionering en de daarmee samenhangende onderverdeling van normen, is de 
SER negatief: 

De raad acht de ten aanzien van de normering gemaakte keuzen, in het bijzonder 
op het punt van de materiele regels, weinig gelukkig. Het gemaakte onderscheid 
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ten aanzien van de emst van de risico's noopt ertoe een rangorde aan te brengen 
in de aan die risico's mogelijk verbonden effecten. Niet alleen zal het maken 
van een indeling conform de voorstellen van het kabinet een uiterst omvangrijke 
taak zijn, ook zal een uiteindelijke indeling, vanwege het ontbreken van 
duidelijke scheidslijnen tussen de verschillende risicocategorieen, een 
buitengewoon arbitrair karakter dragen. (...) Mede om deze reden kan de raad 
in algemene zin het voorgestelde sanctioneringssysteem niet onderschrijven. 
(p. 35). 

Bovendien is de raad van mening dat niet, zoals het kabinet voorstelt, door middel 
van beleidsregels of richtlijnen mag worden aangegeven welke overtredingen 
strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Die indeling dient 
in de wet of krachtens delegatie in het besluit te worden neergelegd. 

Een goede indeling is volgens de SER: op overtredingen van bepalingen die 
in Publikatieblad 185 als ernstige overtredingen zijn aangeduid, en op gevallen van 
recidive van bestuursrechtelijk te handhaven bepalingen hoort het strafrechtelijk 
regime van toepassing te zijn, op de overige bepalingen is het bestuursrechtelijk 
regime van toepassing. 

Daarnaast meent de SER dat het opleggen van sancties voor overtreding van 
globale doelvoorschriften, die de te gedetailleerde middelvoorschriften moeten 
vervangen, strijdig is met artikel 7 EVRM en artikel 16 Grondwet, op grond waarvan 
volgens de raad alleen een sanctie mag worden opgelegd wegens overtreding van 
een duidelijk voor de burger kenbare norm. Bestuursrechtelijke sanctionering is 
wel goed toepasbaar bij overtreding van concrete normen. Wel dienen dan de nodige 
waarborgen ten aanzien van de rechtszekerheid van de justitiabelen - recht om gehoord 
te worden, toegang tot de rechter - aanwezig te zijn. 

De raad acht de invoering van een civielrechtelijk handhavingstraject bezwaarlijk 
om de volgende redenen: 
- de arbeidsrelatie komt met het aanspannen van een civiele procedure onder (nog 

grotere) spanning te staan; 
- de bewijsvoering is bijzonder lastig; 
- ook een gewonnen procedure kost tijd, geld en energie en leidt niet tot een 

oplossing van het conflict; 
- de naleving van de plicht tot samenwerking en overleg kan moeilijk via een 

schadevergoedingsactie worden afgedwongen en 
- het arbitraire onderscheid in de mate van ernst van de risico's maakt het moeilijk 

om uit te maken welke bepalingen civielrechtelijk gehandhaafd moeten worden. 

Daarnaast zou er een vreemde discrepantie tussen de overheidssector en de niet-
overheidssector ontstaan; de schade die een ambtenaar zou lijden wegens schending 
van een zorgplichtbepaling zou in tegenstelling tot de schade die een gewone 
werknemer lijdt, niet verhaalbaar zijn, omdat het ambtenarenrecht niet een bepaling 
zoals artikel 1638x BW (inmiddels: 7:658 BW) kent. 
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Het Arbobesluit 
Een van de concrete wapenfeiten van de herorientatie-operatie tot dusver is een 
`opschoning' c.q. `uitdunning' van de op de Arbowet gebaseerde veiligheidsbesluiten. 
Deze operatic is deels te typeren is als een actualisering en `herordening' van bepalin-
gen, en deels als deregulering, in de zin van het terugbrengen van het aantal bepalingen 
en de specificiteit ervan. Per 1 juni 1997 zijn de bestaande veiligheidsbesluiten 
vervangen door een Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), dat wordt 
gekenmerkt door een onderwerpsgewijze aanpak. Het nieuwe Arbobesluit is globaler 
van opzet. Er is niet meer geprobeerd om ieder arbeidsmiddel en elke denkbare 
arbeidsplaats apart te regelen. 

Naast de oude veiligheidsbesluiten bestonden nog ruim 40 ministeriele rege-
lingen. Hierin zijn bepaalde onderdelen van de oude besluiten nader uitgewerkt. 
Ook deze regelingen zijn vervangen door een nieuwe regeling, de Arboregeling. 

Ten slotte zijn er momenteel nog zo'n 200 zogenoemde P-bladen (Publikatiebla-
den van de Arbeidsinspectie) waarin concreet wordt aangegeven op welke manier 
aan de wettelijke regels kan worden voldaan. Daarvoor in de plaats (geheel of 
gedeeltelijk) komen zogenoemde beleidsregels. Een beleidsregel geeft een manier 
aan waarop het vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden. Het staat werkgevers 
echter vrij dit op een andere manier te doen, als het gestelde beschermingsniveau 
maar wordt bereikt. In veel gevallen refereren beleidsregels aan zogenoemde NEN-
normen, die behoorlijk gedetailleerd zijn. 9  

Volgens het ministerie van SZW zijn beleidsregels een flexibeler instrument 
dan wettelijke voorschriften. Bedrijven krijgen hiermee houvast bij de toepassing 
van de wettelijke voorschriften. De uitvoerende en handhavende taken van de Arbeids-
inspectie zouden met de beleidsregels eenvoudiger worden; men kan naar de beleids-
regels verwijzen.'° Over de vraag of dit in de praktijk zo uitvalt, is nog geen 
uitspraak te doen. 

Het wetsvoorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998 
In de Volkskrant van 30 augustus 1997 stond op pagina 3 het volgende berichtje: 

"De arbeidsinspectie mag volgend jaar boetes opleggen aan bedrijven die zich 
niet aan de regels houden. Nu moet de arbeidsinspectie eerst de rechter 
inschakelen, wil het een overtreding afstraffen. Volgens het kabinet duurt dat 
te lang. Het zou effectiever zijn om bedrijven met de boetes meteen 
stuk' te geven. Het plan is opgenomen in een wijziging van de Arbeidsomstandig-
hedenwet. Het wetsvoorstel geeft bedrijven meer ruimte om de minimumnormen 
voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf uit te voeren." 

Zoals in het krantenbericht wordt vermeld, heeft het kabinet een voorstel tot wijziging 
van de Arbeidsomstandighedenwet naar de Raad van State gestuurd. Volgens de 

9 	Normen van het Nederlands Normalisatie-instituut. Deze normen zijn nogal prijzig en daardoor 
niet zo maar voor iedereen toegankelijk. 

10 	SZW voorlichtingsbrochure, 1997. 
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considerans is het wenselijk "de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te verbeteren, 
meer ruimte voor maatwerk te creeren en de bestuurlijke boete in te voeren". In 
dit rapport gaan we niet op alle voorgestelde wijzigingen in; we beperken ons tot 
Hoofdstuk 5: Toezicht en ambtelijke bevelen en Hoofdstuk 7: Sanctionering." 

Wat het toezicht betreft, wordt aangeknoopt bij afdeling 5.2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), met een uitbreiding van bevoegdheden: volgens het derde 
lid van artikel 23 is de toezichthouder bevoegd "met medeneming van de benodigde 
apparatuur een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner"; 
men zoekt vergeefs in de concept-memorie van toelichting naar de motivering om 
op dit punt af te wijken van de Awb wat betreft toekenning van deze ingrijpende 
bevoegdheid. 0  De bevoegdheid van arbeidsinspecteurs om een aanwijzing te geven 
vervalt (die bevoegdheid werd nauwelijks gebruikt), de bevoegdheden om een eis 
tot naleving te stellen en om, bij ernstig gevaar voor personen, het werk stil te 
leggen, blijven bestaan. De eis tot naleving wordt gebruikt om de concrete inhoud 
van een wetsbepaling vast te stellen en is geen sanctie; de aard van het bevel tot 
stillegging is we! een (reparatoire) sanctie en hoort in het hoofdstuk over sanctionering 
thuis. 

In het hoofdstuk Sanctionering komt een indeling in Schade toebrengende 
gedragingen (art. 31) en Beboetbare feiten (art. 32) voor. In de Overgangs- en slotbepa-
lingen wordt een aantal artikelen van de wet toegevoegd aan artikel 1, sub 3 van 
de Wed, hetgeen een verzwaring van de sanctionering betekent omdat nu soortgelijke 
bepalingen in artikel 1, sub 4 van de Wed staan. Artikel 31 bevat een verbod voor 
de werkgever om handelingen te verrichten of na te laten in strijd met de wet "indien 
daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade 
aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is". Niet-
naleving ervan is een misdrijf. 

Beboetbare feiten zijn volgens artikel 32, lid 1, handelingen in strijd met een 
aantal opgesomde artikelen; ook bij algemene maatregel van bestuur kunnen 
beboetbare feiten worden omschreven. De artikelen op overtreding waarvan een 
bocce kan worden opgelegd zijn: 
art. 3 - het voeren van een goed arbobeleid; 
art. 4 - het voeren van een ziekteverzuimbeleid; 
art. 5 - het vastleggen van een risico-inventarisatie en -evaluatie; 
art. 9 - het melden van ongevallen aan de Arbeidsinspectie; 
art. 11 - de plicht van de werknemer om voorzichtig te zijn; 

11 	Afzonderlijke vermelding verdient evenwel artikel 30: in het eerste lid wordt bepaald dat 
belanghebbenden tegen beschikkingen van bepaalde aangewaen ambtenaren (van wie sommigen 
we!, anderen niet onder de minister van SZW vallen) administratief beroep kunnen instellen 
bij Onze Minister, terwijl volgens het (in dit wetsvoorstel toegevoegde) derde lid beschikkingen 
van ander hem ressorterende ambtenaren warden gegeven "namens Onze Minister", zodat 
daartegen bezwaar dient te warden gemaakt. 

12 	Die bevoegdheid bestaat overigens al sinds 1994, men art. 32, lid 3, werd gewijzigd: "ambtenaren 
hebben toegang tot elke plaats", waaronder ook woningen vallen. De uitbreiding van de 
binnentredingsbevoegdheid was bedoeld om ook thuiswerkers te kunnen controleren. 
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art. 26, lid 3 - voldoen aan de eis tot naleving; 
art. 13, lid 1, art. 14, lid 1, art. 15 lid 9, art. 17 en art. 18 - varia. 

Voor alle zekerheid is in het tweede lid van art. 32 opgenomen dat "geen bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd indien een handeling of nalaten is aangemerkt als strafbaar 
feit" (de laatste volzin van art. 32, lid 1 - luidende dat geen boete kan worden opgelegd 
indien het feit een gedraging betreft als bedoeld in artikel 31, welke gedraging als 
een misdrijf wordt gekwalificeerd - doet daarom overbodig aan). Er zit een klein 
gaatje in het waterdichte schot tussen strafrechtelijke en bestuurlijke `bestraffing': 
in het geval dat in de afgelopen vier jaar een handeling twee maal tot een bestuurlijke 
boete heeft geleid, wordt een zelfde handeling aangemerkt als strafbaar feit (art. 
32, lid 2). 

De hoogte van de boete wordt (waarschijnlijk in de vorm van een tariefstelsel) 
bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met een verdeling in twee categorieen. 
In de eerste categoric is het maximum 110  000, in de tweede f 50 000; bij recidive 
binnen twee jaar kan de boete met 50% worden verhoogd. De boete wordt, op 
basis van het rapport van de toezichthouder, opgelegd door een aangewezen 
ambtenaar, de boete-inspecteur (waarschijnlijk een functionaris op het hoofdkantoor 
van de Arbeidsinspectie te Den Haag); volgens de concept -memorie van toelichting 
(p. 48) heeft het, "in verband met de noodzakelijke objectiviteit en ter voorkoming 
van willekeur", de voorkeur om onderscheid te maken tussen degene die de 
overtreding constateert en degene die een boete oplegt. Andere bepalingen over 
de inhoud van de boetebeschikking, betaling, aanmaning en invordering komen 
overeen met de boetebepalingen in de sociale-zekerheidswetgeving, inclusief de 
mogelijkheid van reformatio in peius; alleen de verjaringstermijn is korter, namelijk 
twee jaar. 

De voorgestelde wettekst lezend, krijgt men de indruk dat nu echt een lik-op-
stuk beleid gevoerd gaat worden, maar de concept-memorie van toelichting (p. 31) 
relativeert dat enigszins: "Bij overtredingen van bestuursrechtelijke bepalingen zal 
meteen een waarschuwing worden gegeven, waarna bij hercoritrole indien nodig 
meteen tot sanctie (opleggen van boeten) kan worden overgegaan. De werkgever 
zal daardoor sneller worden geconfronteerd met zijn (gebrek aan) handelen." 
Waarschijnlijk verstandigerwijs wordt met het eerst waarschuwen aangeknoopt 
bij de bestaande handhavingscultuur van de Arbeidsinspectie. 

Organisatorische veranderingen 
Naast het kennisnemen van en reageren op al de in § 1.5 besproken rapporten en 
,adviezen, waarin de nodige kritiek op het handhavingssysteem van de Arbowet 
is verwoord, moest de Arbeidsinspectie ook de wijzigingen in de Arbowet uitvoeren, 
met onder andere de invoering van arbodiensten, de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E), verzuimbeleid, en inspelen op het nieuwe Arbobesluit. Daarnaast werden 
nieuwe werkwijzen opgesteld, terwijl op organisatorisch een ingrijpende fusie plaats 
vond: in 1994 werd een aantal inspectiediensten samengevoegd en werd de indeling 
in regio's veranderd. De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, de Loontechnische 
Dienst, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Arbeidsinspectie gaan nu 
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gezamenlijk door het leven onder de naam `Arbeidsinspectie' en beschikken over 
zes regio's. 

2 	Het handhavingssysteem in de praktijk 

2.1 ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING 

In het gehele land wordt het zogenoemde landelijk handhavingsbeleid gevolgd, 
onder te verdelen in twee delen: actief en reactief beleid. De actieve handhaving 
vindt plaats per (doorgaans landelijk afgesproken) project, bij voorbeeld het 
vakantiewerkersproject, of als gevolg van een gewoon controlebezoek. De actieve 
handhaving verloopt volgens het drie-stappenmodel (ook drie-ballenmodel geheten). 
Bij constatering van een overtreding wordt de afspraak gemaakt dat de werkgever 
binnen een bepaalde termijn ervoor zal zorgen dat de overtreding ongedaan wordt 
gemaakt. Indien bij het volgende bezoek blijkt dat dat niet is gebeurd, volgt een 
waarschuwing met wederom een termijn. Als na afloop van die termijn nog niets 
is gedaan, wordt proces-verbaal opgemaakt. Reactieve handhaving vindt plaats na 
een bedrijfsongeval of naar aanleiding van klachten; naar aanleiding van 
bedrijfsongevallen wordt, indien sprake is van een overtreding, altijd proces-verbaal 
opgemaakt. 

De afgesproken werkwijze houdt in dat, ingeval een arbeidsinspecteur een 
ernstige overtreding (zoals opgesomd in Publicatieblad nr. 185, hier vallen 
levensbedreigende situaties onder) aantreft, hij de werkzaamheden stillegt (informele 
stillegging). Indien bij controle blijkt dat de door de inspecteur bevolen maatregelen 
niet zijn getroffen, volgt formele stillegging en wordt proces-verbaal opgemaakt. 
Bij niet direct levensbedreigende situaties wordt, indien de werkgever meewerkt, 
een waarschuwing gegeven en soms een proces-verbaal opgemaakt; indien de werkgever 
niet meewerkt en bij herhaling van de overtreding, volgt formele stillegging en 
een proces-verbaal. Overigens is het terrein van de niet direct levensbedreigende 
situaties moeilijk af te bakenen en ook moeilijk te normeren. Bij recidive wordt 
altijd proces-verbaal opgemaakt. De werkwijze varieert met de sector; zo wordt 
in de bouw bij het aantreffen van een onveilige situatie (die daar vaker dan in andere 
sectoren voorkomt) direct formeel stilgelegd. 

Door een deel van de respondenten wordt benadrukt dat dit de afgesproken 
werkwijze is, doch dat de door de arbeidsinspecteurs gevolgde praktijk wel eens 
van die werkwijze afwijkt, afhankelijk van de cultuur van de betreffende 
arbeidsinspectie, het karakter van de inspecteur en de sector waarin hij werkzaam 
is. 

De verschillende Officieren van Justitie zeggen alien de Richtlijn handhaving 
Arbeidsomstandighedenwet van 1995 13  te volgen, zij het dat benadrukt wordt 
dat de eis van de Officier tegen het in de richtlijn gehanteerde maximum of daarboven 

13 	S & J 141, zesde druk, p. 830-836. 
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ligt. De richtlijn schrijft voor dat in de gevallen waarin een ernstige overtreding 
is geconstateerd (zie de Bijlage bij de richtlijn) doch geen sprake is van schade of 
alleen van lichte materiele schade of van licht letsel, een transactie wordt aangeboden. 
In principe dient in de gevallen waarin sprake is van dood of zwaar lichamelijk 
letsel te worden gedagvaard, mede uit oogpunt van slachtofferhulp. Er kunnen echter 
situaties zijn waarin een transactie de voorkeur verdient boven een dagvaarding 
en andersom. Zo kan, na een ernstig ongeval, toch worden getransigeerd indien 
de veiligheid van het bedrijf is verbeterd en voor een uitkering aan het slachtoffer 
of de nabestaanden is gezorgd. Andersom kan een bedrijf worden gedagvaard wegens 
de weigering om een arbeidsveiligheidsrapport op te stellen, "met name uit het 
oogpunt van publiciteit en ter voorkoming van een uitwaaierend effect van dit 
soort overtredingen." De transactie kan lager uitvallen dan het standaardtarief indien 
een bedrijf voldoet aan de voorwaarden dat het slachtoffer of de nabestaanden een 
vergoeding krijgen, de noodzakelijke investeringen worden gedaan en publiciteit 
aan de transactiebeslissing wordt gegeven. De transactiebedragen varieren - naar 
de mate van schade en letsel en naar de grootte van het bedrijf - van 1 1000 tot 
f 6000; de eis bedraagt steeds 20% meer dan de transactie. Bij een dagvaarding (dus 
bij zwaar letsel of overlijden) varieert de eis van f 3000 tot 1 12 500. Recidive leidt 
tot een verdubbeling van de eis. Een officier kan in geval van bijzondere 
omstandigheden van de tarieven afwijken en ook in die gevallen waarin de ernst 
van de overtreding te weinig tot uitdrukking komt in de straf en er sprake is van 
economisch voordeel. In de praktijk blijken de variaties per arrondissement in het 
beleid ten aanzien van dagvaarding, transactie en seponering vrij groot. 

Vermelding verdient, gelet op de argumenten voor invoering van de bestuurlijke 
boete in de Arbowet, het Zutphense lik-op-stuk experiment. Het OM aldaar begon 
de `snelreche-procedure met gemakkelijk constateerbare/bewijsbare milieu-
overtredingen, in een verkort proces-verbaal neergelegd, met een maximumschikking 
van f 5000. In die procedure is de termijn tussen het horen van de verdachte en 
het moment dat hij het schikkingsvoorstel thuis krijgt, vier tot zeven dagen. In 
het Zutphense arrondissement betreft het zo'n 25 zaken per jaar; 80% daarvan betaalt 
de transactie, 20% gaat door naar de rechtbank. De procedure wordt nu in het hele 
land op milieugebied toegepast." In een rede van minister Sorgdrager ter gelegenheid 
van een studiedag van het Centrum voor Milieurecht van de UvA over handhaving 
van het milieurecht werd dit `winse genoemd. 

"De effectiviteit van sancties wordt, behalve door de pakkans, vooral bepaald 
door de snelheid en strengheid van de sanctionering. Per 1 januari 1996 zal 
landelijk, vooral bij zgn. vrije-veld-delicten, de OM-transactie via een lik-op-stuk-
aanpak vorm krijgen. Het is de bedoeling dat het OM op basis van de door 
de politic in te zenden (of toe te faxen) mini-processen-verbaal op zeer korte 
termijn een transactievoorstel doet. Experimenten daarmee in Zutphen bleken 
een groot succes, zowel op het punt van de betalingsbereidheid van de 

14 	Zie Handhaving 1997, p. 15-16. 
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Instrument 	 1994 	1995 	1996 

Afspraak 	 80.950 	78.036 	55.826 

Waarschuwing 	 10.520 	9.334 	8.810 

Vrijwillige stillegging 	 2.668 	3.249 	2.981 

Eis 	 50 	145 	72 

Aanwijzing 	 13 	6 	46 

StilIegging 	 570 	476 	338 

Proces-verbaal 	 1.125 	1.432 	2.046 

Overig 	 149 	33 	97 

Totaal 	 96.045 	92.711 	70.216 

overtreders (ondanks de forse transactiebedragen), als op de motivatie van de 
politic. De effectiviteit van de strafrechtelijke interventie wordt zo niet alleen 
vergroot doordat de snelheid van de reactie toeneemt, maar wellicht ook doordat 
de pak- en strafkans groter worden. Ingewikkelde procedures werken nu eenmaal 
drempelverhogend."" 

De procedure zal in Zutphen ook bij Arbo-zaken worden toegepast, iets waarmee 
volgens de parketsecretaris de Arbeidsinspectie zeer gelukkig is. Als vermoedelijke 
redenen voor het (nog) niet landelijk invoeren van de lik-op-stuk procedure in Arbo-
zaken worden opgegeven dat de weinige processen-verbaal die worden opgemaakt, 
doorgaans gecompliceerde gevallen betreffen en dat Arbo-zaken veel minder dan 
milieu-zaken 'in the picture' zijn. De geinterviewde Officieren van Justitie en de 
parketsecretarissen waren overigens in meerderheid voor invoering van de procedure. 

Bij het ministerie van SZW was men bekend met het Zutphense Arbo-experi-
ment; men dacht dat het te lang zou duren voordat de lik-op-stuk procedure landelijk 
kon worden ingevoerd, zodat in plaats daarvan voor de bestuursrechtelijke lik-op-stuk 
procedure is gekozen. 

2.2 De inzet van handhavingsinstrumenten 

Het ministerie van SZW publiceert jaarlijks een overzicht van het gebruik van handha-
vingsinstrumenten door de Arbeidsinspectie. In tabel 1 zijn de cijfers voor de periode 
1994- 1996 overgenomen. 

Tabel 1 Hoeveelbeid door de Al ingezette instrumenten per jaar 

Elk jaar springt de sector Bouwnijverheid er uit wat betreft het aantal gehanteerde 

15 	In M.V.C. Aalders en D. van Grieken (red.), Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 
van het milieurecht, Zwolle 1996, p. 3. 
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Per wet 	 1994 	1995 	1996 

ARBO 	 477 	298 	307 
waarvan 	art. 26 	365 	175 	184 

VBFW 	 593 	600 	1.063 
waarvan 	art. 118 	108 	90 	160 

art. 127 	261 	338 	682 

Varia 	 108 	101 	112 

Totaal 	 1.178 	999 	1.482 

instrumenten (14.600, 15.400, resp. 9.000), stilleggingen (400, 330 en 200) en processen-
verbaal (330, 430 en 870). Wat betreft de onderwerpen waarop de instrumenten 
betrekking hebben, vormen tekortkomingen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid 
en op het gebied van gevaarlijke werktuigen of omstandigheden de hoofdmoot 
(elk jaar samen meer dan de helft van de ingezette instrumenten) met de categoric 
gevaarlijke stoffen als goede derde. 

In de niet in deze samenvatting — maar wel in het deelrapport — opgenomen tabel 
2 worden per onderzochte regio de aantallen ingezette instrumenten weergegeven. 
Opvallend daarin is dat de regio Amsterdam' door de jaren heen laag scoort wat 
betreft de inzet van handhavingsinstrumenten, hetgeen deels wordt verklaard door 
de aard van de daar gevestigde bedrijven (vooral dienstverlening), en dat in de regio 
Arnhem het aantal processen-verbaal omhoog is geschoten, hetgeen deel het gevolg 
is van gewijzigde regiogrenzen. 

In de tabellen 3 t/m 5, opgesteld op basis van gegevens van het WODC, wordt 
een beeld geschetst van de aantallen opgemaakte processen-verbaal, de afdoening 
ervan door het OM en de berechting. 

Tabel 3 Instroom naar het OM van processen-verbaal 
opgemaakt door de Arbeidsinspectie 

Art. 26 Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers en werknemers om de 
voorschriften die bij of krachtens amvb zijn gegeven, na te leven. Art. 118 
Veiligheidsbesluit fabrieken of werkplaatsen verbiedt het gebruik van gevaarlij-
ke/onveilige werktuigen; art. 127 VBFW gebiedt het hebben van een steiger e.d. 
bij valgevaar. De cijfers over 1996 zijn nog voorlopig. 
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Afdoening 	 1994 	1995 	_ 	1996 

Vrijspraak 	 35 	29 	23 

Ontslag van rechtsvervolging 	 4 	- 

OM niet ontvankelijk 	 3 	4 	3 

Dagvaarding nietig 	 2 	3 	5 

Schuldig, geen strafoplegging 	 6 	2 	2 
— 	 

Strafoplegging 	 214 	181 	152 

Ter zitting gevoegd - 	3 
— 	 

Totaal 	 264 	219 	188 

Afdoening 	 1994 	1995 	1996 

Onvoorwaardelijk sepot 	 184 	125 	116 

Voorwaardelijk sepot 	 9 	20 	12 

Transactie 	 542 	494 	662 

Naar de rechter 	 194 	111 	141 

Voeging 	 11 	15 	20 

Totaal 	 940 	765 	951 

Tabel 4 Wijze van afdoening door het OM van Arbo-zaken 

Tabel 5 Wtfze van afdoening door de rechter van Arbo-zaken 

Eerder onderzoek' 6, gebaseerd op dossiers uit de periode 1989 - 1991, geeft een 
indicatie van de hoogte van de transacties en boetes. Het gemiddelde transactiebedrag 
in die periode was f 1.600, terwij1 de door de rechter opgelegde boete gemiddeld 
f 4.300 bedroeg, na een gemiddelde eis van f 4.900 van de Off icier. 

Uit de cijfers blijkt het volgende: 
- Terwijl de hoeveelheid ingezette handhavingsinstrumenten daalt, stijgt het aantal 

opgemaakte processen-verbaal, vooral in de regio Arnhem. 
- Processen-verbaal worden/werden voor een groot deel wegens overtredingen van 

het Veiligheidsbesluit opgemaakt. 
- Het percentage schikkingen stijgt van 56% naar 68%. 
- De meeste bij de rechter aangebrachte taken resulteren in strafoplegging (in casu 

een boete). 
- Het aantal onvoorwaardelijke sepots is in feite minder hoog: bij een geconstateerde 

16 	Zie A. Goudswaard, a.w. 
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overtreding worden vaak voor de zekerheid twee processen-verbaal opgesteld, 
een ten name van de natuurlijke persoon en een ten name van de rechtspersoon, 
waarvan dan een wordt geseponeerd. 

- Overigens vallen de verschillen in de totalen van tabellen 3 en 4 op evenals het 
verschil in de totalen van tabel 5 en de aantallen zaken `naar de rechter' van tabel 4; 
een verklaring voor die discrepanties is niet gevonden. 

2.3 KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK 

In de in S 1.5 vermelde rapporten en adviezen wordt gesteld dat de volgende 
problemen zich voordoen bij de naleving en handhaving van de Arbowet. Uit 
preventief oogpunt zijn de normen weinig doeltreffend en vormen in ontoereikende 
mate een prikkel om in het bedrijf goede arbeidsomstandigheden te beWerkstelligen. 
De burgerlijke rechter heeft wel een duw in die richting gegeven door de 
aansprakelijkheid van de werkgever voor ongevallen en beroepsziekten aan te 
scherpen; ook de invoering van een eigen risico bij ziekteverzuim stimuleert 
werkgevers mogelijk tot preventieve maatregelen. De regelgeving is te gecompliceerd 
en te gedetailleerd, de registratie- en rapportageverplichtingen zijn omvangrijk. Volgens 
die rapporten zijn de handhavingsproblemen in essentie terug te voeren tot de 
hoeveelheid en gedetailleerdheid van de regelgeving en op het feit dat slecht arbobeleid 
niet of niet direct wordt bestraft vanwege de geringe pakkans en de lange 
afhandelingstermijn en het gegeven dat goed arbobeleid niet wordt beloond. 

Uit onze gesprekken met en over de Arbeidsinspectie komen de volgende, 
door de respondenten als knelpunten ervaren onderwerpen naar voren: 
- Sommige normen, zoals `werkdruk' of `agressie' op de werkvloer zijn nog niet 

uitgekristalliseerd; een aantal items, zoals psychische belasting, is moeilijk handhaaf- 
baar (door enkele arbeidsinspecteurs opgemerkt). 

- De normen in het nieuwe Arbobesluit zijn (te) globaal en de inspecteurs kunnen 
er moeilijk mee werken; veel bedrijven en dndernemingsraden hebben behoefte 
aan een houvast (door velen gesteld). 

- De werkdruk van de inspecteurs wordt als hoog ervaren; dat leidt er onder meer 
toe dat inspecteurs soms liever informed l dan formed l te werk gaan (en incidenteel 
afzien van optreden), om zo administratieve rompslomp te vermijden (afkomstig 
van arbeidsinspecteurs). 

- De rol van de inspecteurs is sinds de komst van de arbodiensten onduidelijk: 
moeten ze het werk van die diensten overdoen of controleren? (door velen 
opgemerkt). het departement stelt echter dat het beleid in dezen helder is. 

- In het licht van de missie van de Al wordt van de inspecteurs verwacht dat ze bij 
bedrijven beleidsmatig relevante informatie vergaren (het zogenaamde monitoren); 
hiertoe dienen ze soms hun reguliere inspectiewerk op te schorten; boYendien 
zijn ze in een dergelijke monitorsituatie afhankelijk van de medewerking van 
bedrijven, hetgeen hen in de positie van `vragende partij' plaatst - dit strookt niet 
met hun handhavende rol (door velen gesteld). Ten departemente ziet men dit 
niet als een knelpunt doch als een uitvloeisel van de aan de AI opgedragen taak. 

- De werkwijze is te reactief (deskundigen, OM, OR, FNV). Inspecteurs wijzen 
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op de (accent)verschuivingen in het beleid ten aanzien van de werkwijze van de 
Al (van reactief naar actief en vice versa; daarnaast een verschuiving van zogenoemde 
systeemhandhaving naar gerichte bestrijding van misstanden). 

- Het werk moet door te weinig mensen worden gedaan; de toezichtsfrequentie 
is daardoor te laag (door bijna iedereen gezegd). 

- Soms bestaat er te veel vrijheid voor de arbeidsinspecteurs (management Al). 
- De mentaliteit van sommige inspecteurs is nog steeds die van toezichthouder 

en adviseur, niet die van handhaver; de inspecteurs voelen zichzelf verantwoordelijk 
voor goede arbeidsomstandigheden en blijven daardoor te lang in de eerste of 
tweede fase (afspraken/waarschuwing) steken en ze ervaren het opmaken van 
een proces-verbaal als een nederlaag, een falen en bovendien verpest een proces-
verbaal de eventuele goede relatie met een bedrijf, ze proberen "het treintje op 
de rails te houden" door middel van een beetje "duwen en trekken" (bijna alle 
respondenten buiten de Al merken dit op). 

- De indeling der regio's is onhandig, overlapt niet met de politieregio's of met 
de arrondissementen (arbeidsinspecteurs). 

- De inspecteurs hebben weinig wetskennis (OM). 
- Aan juridische ondersteuning, bij voorbeeld bij het opmaken van een proces-verbaal 

en in de toekomst bij het opstellen van een boetebesluit, blijkt behoefte te bestaan 
(arbeidsinspecteurs). Wel krijgen alle inspecteurs de cursus Buitengewoon opspo-
ringsambtenaar en tevens zal in de toekomst een standaard proces-verbaal worden 
gebruikt. Voorts is op het ministerie een juridische helpdesk aanwezig, waarvan 
echter onvoldoende gebruik wordt gemaakt. 

2.4 SAMENWERKING TUSSEN INSTANTIES 

Arbeidsinspectie-arbodienst 
Vanuit de Arbeidsinspectie wordt kritiek geuit op de arbodiensten; die zouden, 
de goede arbodiensten uitgezonderd, voornamelijk met artsen zijn bemand, zich 
eigenlijk alleen met verzuimcontrole bezig houden en nauwelijks daadwerkelijk 
op de werkvloer aanwezig zijn. Bovendien willen bedrijven veelal zo weinig mogelijk 
betalen voor de (verplichte) RI&E, waardoor tussen de arbodiensten een 
concurrentieslag is opgetreden hetgeen de kwaliteit van die RI&E's niet ten goede 
is gekomen. Samenwerking is er niet, maar wordt soms wel gewenst geacht. Indien 
de inspecteurs merken dat een arbodienst niet het gewenste niveau heeft, wordt 
dat soms aan het Projectbureau Certificatie en Accreditatie (PCA) gemeld. 

De werkwijze van de Arbeidsinspectie is (nog) weinig veranderd sedert de 
komst van de arbodiensten; indien er een goede RI&E is gemaakt, wordt die door 
de arbeidsinspecteurs als handvat bij de controle gebruikt en soms- voor advisering 
over te treffen maatregelen - verwijst de arbeidsinspecteur vragen door naar de 
arbodienst. 

Arbeidsinspectie-Openbaar Ministerie 
In de drie onderzochte regio's vindt jaarlijks overleg plaats tussen de Arbeidsinspectie 
en de verschillende Openbare Ministeries in de regio. In dit overleg worden 
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werkafspraken gemaakt over procedures, over de kwaliteit van de processen-verbaal 
en over de vraag in welke gevallen een proces-verbaal moet worden opgemaakt, 
terwijl de Arbeidsinspectie meedeelt welke landelijke projecten worden gestart. 
Tevens wordt in individuele gevallen overleg gepleegd. Het OM stelt zich op het 
standpunt dat het algemene vervolgingsbeleid geen onderwerp van overleg is; wel 
wordt uitleg gegeven. 

Van de kant van de Arbeidsinspectie komt kritiek op de lange duur van de 
afhandeling en de geringe hoogte van de schikking of de geeiste boete. Het OM 
bekritiseert de slechte kwaliteit van de processen-verbaal (hoewel die sinds de invoering 
van een standaard proces-verbaal is verbeterd) en wijst kritiek op de te lange 
afhandelingstermijn af, omdat de rechtbanken maar weinig Arbo-zittingsdagen plannen; 
bovendien vinden de Officieren en de parketsecretarissen dat de arbeidsinspecteurs 
te weinig processen-verbaal opmaken, hetgeen aan de nog steeds bestaande 
overlegcultuur wordt geweten. 

Open baar Ministerie-Rechterkke macbt 
Aileen in het arrondissement Rotterdam komen vrij veel Arbo-zaken (50-100 per 
jaar) voor de rechter (doorgaans de economische politierechter, alleen grote, complexe 
ongevallen komen voor de meervoudige strafkamer). In Arnhem worden slechts 
5-6 zaken per jaar aan de rechter voorgelegd en in Amsterdam nog minder. De 
zaken die worden voorgelegd, betreffen ernstige zaken (meestal ongevallen) en niet-
betaalde transacties. De grote verschillen per arrondissement worden deels verklaard 
door de verschillende problematiek - in Rotterdam komen in de haven nogal wat 
ongelukken voor - en deels door de toevallige aanwezigheid van een doorzettende 
Officier van Justitie of een parketsecretaris. Deze factoren verklaren deels ook de 
verschillen per regio in de aantallen opgemaakte processen-verbaal - indien de 
arbeidsinspecteurs weten dat arbeidsomstandigheden geen `ondergeschoven kindje' 
bij het OM zijn, zijn ze eerder geneigd een proces-verbaal op te maken dan in het 
geval ze menen dat de zaken toch worden geseponeerd of dat voor een klein bed rag 
wordt geschikt. 

De rechter volgt in het algemeen de eis van de Officier, soms wordt een deel 
van de boete voorwaardelijk opgelegd. De bijkomende straffen en maatregelen van 
de WED worden, op de voorwaardelijke stillegging van het bedrijf na, niet geeist 
en evenmin opgelegd. 

3 	De invloed van recente ontwikkelingen op de handhaving 

3.1 MAATREGELEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID 

Sinds het begin van de jaren negentig zijn en worden, onder grote politieke druk, 
een groot aantal wettelijke (sociale zekerheids-)maatregelen doorgevoerd, waarin 
zogenoemde financiele prikkels liggen besloten die werkgevers moeten aansporen 
tot het voeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Te wijzen is op de 
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inmiddels opgeheven bonus/ malus-regeling (een bonus dan wel malus voor een 
werkgever die een arbeidsongeschikte werknemer in dienst nam, resp. die een 
werknemer naar de WAO liet cafvloeien'), de TZ/Arbo-operatie (terugdringing 
ziekteverzuim: werkgevers werden verplicht om twee dan wel zes weken het loon 
van hun zieke werknemers door te betalen), premie- differentiatie in de Ziektewet 
en de (gedeeltelijke) privatisering van de Ziektewet als gevolg van invoering van 
de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), waardoor werkgevers 
in beginsel verplicht zijn gedurende 52 weken 70% van het loon van een zieke 
werknemer door te betalen. Op stapel staat de invoering van de Wet Premiedifferen-
tiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid (PEMBA) die de financiering 
van de WAO zal veranderen en premiedifferentiatie en de mogelijkheid tot eigen-
risicodragen invoert. 

Regelmatig is opgemerkt dat het gevaar bestaat dat dergelijke maatregelen, 
bedoeld om de werkgever te 'prikkelen' tot het voeren van een goed arbo-beleid, 
tot averechtse effecten kunnen leiden. Met name zou een verhoogde risico-selectie 
kunnen optreden bij het aannemen en ontslaan van werknemers. 

Er is niet of nauwelijks onderzoek verricht naar de effecten van de verande-
ringen in de sociale zekerheid op de handhavingspraktijk op het terrein van de 
arbeidsomstandigheden.'' In het kader van de onderhavige studie is de respondenten 
de volgende vraag voorgelegd: 
[C.9] Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de wettekke 
maatregelen op het terrein van de sociale zekerbethl, die mede gericht ztfn op bet 
arbeidsomstandighedenbeleid van bedrijven? 
In het algemeen hebben de respondenten nog geen merkbaar effect waargenomen 
van deze maatregelen op de handhavingspraktijk. Dat wit zeggen in die zin dat 
de handhaving wordt vergemakkelijkt dan wel bemoeilijkt door deze maatregelen. 
Wel sluit een aantal respondenten niet uit dat deze maatregelen wellicht op termijn 
effect zullen sorteren op de handhaving. Een aantal respondenten heeft geen mening 
over dit onderwerp. 

3.2 ONTWIKKELINGEN IN DE JURISPRUDENTIE 

Sedert 1980 maakt de jurisprudentie met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid 
een - zeker voor Nederlandse begrippen - snelle ontwikkeling door. In diverse 
opzichten hebben slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten juridisch 
gezien onmiskenbaar een sterkere positie verkregen (de zorgplicht van de werkgever 
is uitgebreid verzwaard; er wordt een causaal verband aangenomen tussen de 
beroepsziekte en het handelen of nalaten van de werkgever als door een verzuim 
van de werkgever de kans op de ziekte in aanmerkelijke mate wordt verhoogd, 
behoudens bewijs van het tegendeel; werkgevers moeten zich actief informeren 

17 	Zie A.C.J.M. Wilthagen en R.19. Harryvan, 'De rot van de Arbeidsinspectie in de preventie 
van arbeidsongeschiktheid', in: P.J. van Wijngaarden, F.G. van den Heuvel en J.C. Vrooman, 
Preventie in de sociale zekerheid, 's-Gravenhage: Vuga, 1992, p. 171 - 181. 
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over de gevaren van het produktieproces en zij zijn ook aansprakelijk voor onbekende 
risico's indien zij nalaten maatregelen te nemen tegen bekende risico's, het begrip 
grove schuld is ingeperkt; met het in werking treden van art. 7:658 is bovendien 
sprake van een omkering van de bewijslast ten aanzien van schending van de 
zorgplicht en ten aanzien van de causaliteit).' 8  Daarnaast zijn sinds de invoering 
van artikel 305a, Boek 3 BW de mogelijkheden verruimd voor belangengroepen 
om zich tot de civiele rechter te wenden.' 9  

Regelmatig wordt nu de stelling gehoord dat het 'ha van de dam is' en dat 
het aantal civiele aansprakelijkheidsprocedures groeiende is en in de toekomst alleen 
maar verder zal toenemen. Door sommigen, niet in de laatste plaats door verzekeraars, 
wordt gevreesd voor `Amerikaanse toestanden'. Uit onderzoek blijkt echter dat 
(ex)werknemers nog steeds veel(soortige) barrieres ervaren in het proces van 'naming, 
blaming en claiming'. Bovendien is in Nederland, in vergelijking met Angelsaksische 
landen, nog steeds sprake van minder antagonistische arbeidsverhoudingen, een 
minder ontwikkeld rechtsbewustzijn (c.q. claimbereidheid) en een sterke orientatie 
op collectieve voorzieningen. In verschillende trend- en scenario-studies wordt 
niettemin rekening gehouden met een toenemende mobilisering van het (civiele) 
recht door slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten.' Onder meer 
de wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel kunnen de noodzaak voor slachtoffers 
tot het instellen van een civiele vordering doen toenemen en de omvang van de 
(materiele) schade vergroten. Dit geldt zowel voor de zogenoemde correctieve (of 
repressieve) zaken, dus de zaken waarin een vergoeding voor reeds geleden schade 
wordt geclaimd, als voor de preventieve zaken, waarin werknemers (of hun 
vertegenwoordigers) in het geweer komen tegen ongezonde of onveilige werksituatiis 
die (nog) niet per se tot schade hebben geleid. 

Tot op heden is niet nagegaan welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben 
voor de handhavingsprakijk op het terrein van de arbeidsomstandigheden. In de 
onderhavige studie is de respondenten de volgende vraag voorgelegd: 
[C101 Wat ztjn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de ontwikkelingen 
in de OUrisprudentie over)werkgeversaansprakelijkheid lasbest, oplosmiddelen; pseudo-risico-
aansprakelijkheidfi 
Ook aan deze ontwikkelingen worden vooralsnog geen meetbare invloeden op 
de handhavingspraktijk toegeschreven. Veel respondenten hebben hierover geen 
mening. Opgemerkt wordt dat er hier en daar bij bedrijven sprake is van een 
angstreactie en dat het beginsel van risico-aansprakelijkheid in de toekomst wellicht 

18 	Zie o.m. HR 7 maart 1980, NJ 1980, 365; HR 25 juni 1982, NJ 1983, 151; HR 29 april 1983, 
NJ 1984, 19; HR 24 februari 1989, NJ 1989, 426; HR 17 november 1989, NJ 1990, 572; HR 
6 april 1990, NJ 1990, 573; HR 27 maart 1992, NJ 1992, 496; HR 25 juni 1993, NJ 1993, 27; 
Hof Den Haag, 25 februari 1997, rolnr. 94/1984; Hof Den Haag, 4 maart 1997, rolnr. 95/0925. 
Voor een bespreking (van een deel van deze jurisprudentie zie J.M. van Dunne (red.), Asbest 
en aansprakelijkheid. Arnhem: Gouda Quint, 1994. 

19 	Zie HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360; HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743. 
20 	Zie bijv. F. van Waarden, J. den Hertog, H. Vinke, T. Wilthagen, Prospects for safe and sound 

jobs, Den Haag 1997, p. 40-43. 
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een belangrijke rol gaat spelen, mede door toedoen van verzekeringsmaatschappijen. 

4 	Nieuwe handhavingsinstrumenten 

4.1 INTRODUCTIE VAN DE BESTUURLIJKE BOETE 

Zoals in § 1.5 is aangegeven, zal waarschijnlijk de bestuurlijke boete in de nieuwe 
Arbowet worden opgenomen; ten tijde van de vraaggesprekken waren de reikwijdte, 
hoogte en modaliteiten ervan nog niet bekend. Het onderwerp bestuurlijke boete 
is op de volgende wijze in de interviews aan de orde gesteld: 
[C.13] De kabinetsplannen t.a.v. handhaving v.d. Arbo-wet houden onder meer in 
dat alleen bij overtrerlingen met ernstig lichamelijk letsel strafrechtehjk worth opgetreden 
en dat andere overtredingen met een hestuurhjke bone worden afgedaan, door de 
Arbeidsinspectie op te leggen. De argumenten daarvoor ztjn: uniformiteit, lik op stuk 
en grotere betrokkenbeid van de Inspectie Inj de handhaving. Zou volgens U de invoering 
van de bestuurhjke boete wenselijk zijn 
a) m.b.t de uniformiteit van de sancties? 

m.b.t de effectiviteit van de sancties? 
• m.b.t. betrokkenheicl van de Arbeidsinspectie hi] de bandhaving? 
d) bent U, in geval de bestuurliffee bone wordt ingevoerd, voor een aparte boete-inspeaeur? 
• vindt u dat bet wensehjk is dat, voordat de Arbeidsinspectie een (hoge) bone oplegt, 
een preventieve rechterhjke toetsing plaatsvindt? 
De argumenten voor invoering van de bestuurlijke boete voor bepaalde Arbo-
overtredingen, namelijk uniformiteit van de sancties, snelheid, effectiviteit en lagere 
belasting van de rechterlijke macht, vonden bij het OM en de rechters weinig gehoor, 
hoewel men geen uitgesproken tegenstander van de bestuurlijke boete is. Men stelt 
dat 
- door middel van de Richtlijn handhaving nu ook al uniformiteit van de sancties 

bestaat - bij simpele feiten worth met tarieven gewerkt en complexe zaken lenen 
zich niet voor een standaard-aanpak; 

- indien de afhandeling sneller moet, dat ook binnen het strafrechtelijk traject kan, 
mits meer mankracht, meer prioriteit en meer zittingsdagen, terwijI voor eenvoudige 
zaken de Zutphense lik-op-stuk aanpak kan worden gebruikt; 

- het huidige handhavingssysteem potentieel effectief genoeg is, de stillegging van 
een bedrijf is bij voorbeeld een geducht middel; het probleem ligt echter bij de 
Arbeidsinspectie die niet repressief wil optreden en waarschijnlijk ook niet snel 
een boete zal uitdelen. Het bezwaar is dat de afwikkeling van de bocce buiten 
de openbaarheid gebeurt en een ondernemer niet hoeft te vrezen voor een strafblad, 
terwijI bedrijven wellicht de arbo-bedrijfskosten gaan vergelijken met een op te 
leggen boete, hetgeen niet leidt tot een effectievere handhaving; 

- invoering van de bestuurlijke boete tot een verschuiving van de werklast van 
de strafrechter naar de bestuursrechter leidt. 
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Bij de geinterviewde inspecteurs bestaan ook enige twijfels over het nut van de 
bestuurlijke boete op Arbo-gebied. Hoewel menigeen voordelen ziet in de lik-op-stuk 
aanpak en het in eigen hand houden van de handhaving, zijn velen van mening 
dat het huidige instrumentarium in beginsel toereikend en effectief genoeg is. Voor 
zover er een handhavingsprobleem bestaat, dan ligt dat aan de geringe pakkans 
en aan de - volgens het management van de onderzochte regio's van de 
Arbeidsinspectie - meer aan overleg dan aan bestraffing hechtende arbeidsinspecteurs. 
Geen van beide oorzaken wordt door invoering van de boete weggenomen. Niettemin 
zijn sommige inspecteurs van mening dat de bestuurlijke boete in een (beperkt) 
aantal, helder omschreven zaken een bruikbare aanvulling van het bestaande 
instrumentarium kan vormen. 

Vanuit de vakbeweging wordt crop gewezen dat vooral de hoogte van de 
op te leggen boeten doorslaggevend zal zijn voor de toegevoegde waarde ervan. 
Ondernemingsraadsleden vrezen dat bedrijven de boeten als een afkoopsom zullen 
beschouwen. 

Een meerderheid der ondervraagden is voorstander van een aparte boete-
inspecteur. Indien de arbeidsinspecteurs zelf een boete opleggen, werkt dat 
sfeerbedervend. Bovendien is een scheiding tussen toezicht en sanctionering op 
zijn plaats vanwege de vereiste distantie. Een minderheid meent dat, bij heldere 
normen en een inzichtelijk tariefstelsel, een arbeidsinspecteur zelf een boete mag 
c.q. moet uitdelen ("anders zou hij geen knip voor de neus waard zijn"). 

Het destijds door de commissie-Korthals Altes gedane voorstel om bestuurlijke 
sanctie-oplegging te onderwerpen aan een preventieve rechterlijke toetsing wordt 
door niemand gesteund. Zo'n toetsing strookt niet met de gewenste slagvaardigheid 
en bovendien biedt de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, met name de 
mogelijkheid om een schorsing van de boete te vragen, voldoende waarborgen. 

Een aantal respondenten is gevraagd of de bestuurlijke boete een oplossing 
zou kunnen vormen voor de zogenaamde Pikmeer-problematiek (kortweg de 
strafrechtelijke immuniteit van de overheid). Voordat het Pikmeer-arrest werd 
gewezen, maakten arbeidsinspecteurs ook processen-verbaal tegen overtredende 
overheidsorganen op; nu wordt in sommige arrondissementen nog wel een proces-
verbaal van bevindingen opgemaakt dat vervolgens in het driehoeksoverleg 
(burgemeester, korpschef, OM) aan de orde komt en soms corrigerend werkt. 

Opgemerkt wordt dat bij het opleggen van een bestuurlijke boete aan een 
overheidsorgaan wel eens dezelfde problemen kunnen spelen als bij strafrechtelijke 
vervolging van een overheidsorgaan. Overigens wordt ten departemente gezegd 
dat de Pikmeer-problematiek geen rot heeft gespeeld bij het denken over en de 
concipiering van de bestuurlijke boete. 

4.2 ANDERE BESTUURSRECHTELIJKE INSTRUMENTEN 

Vreemd genoeg is helemaal niet nagedacht over andere instrumenten dan de 
bestuurlijke boete, terwijI - gelet op de nog steeds bestaande cultuur van de Arbeidsin-
spectie - een instrument met een voorzvaardelijk karakter, zoals de dwangsom, eerder 
in aanmerking voor invoering lijkt te komen dan de bestuurlijke boete. In de 
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gesprekken met de arbeidsinspecteurs over de invoering van de boete werd een 
aantal keren de wens tot de mogelijkheid van een voorwaardelijke boete geuit. Zowel 
bij Justitie als bij SZW bleek dat de invoering van de dwangsom in het geheel niet 
is overwogen - de tijdgeest schrijft kennelijk de bestuurlijke boete voor. 

De andere bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten bestaan at of komen 
niet in aanmerking. De stillegging is een vorm van bestuursdwang, de waarborgsom 
is in het Nederlandse bestuursrecht vooralsnog een vreemde eend in de bijt en de 
intrekking van een vergunning vergt eerst het opzetten van een vergunningenstelsel. 

4.3 DE ROL VAN HET STRAFRECHT 

Alle respondenten is gevraagd naar hun visie op de rot van het strafrecht, namelijk 
als volgt: 
[C.14 a] In welke gevallen vindt u dat Arbo-overtredingen strafrechtekk moeten worden 
afgedaan? 
[C.14 b] Bent it van mening dat een strafrechtelijke veroordeling op de onderneming 
meer indruk maakt I invloed heeft (de zgn. `meerwaarde' van de zitting) dan een schikking 
of bestuurkk optreden? 
Het zal geen verbazing wekken dat de geinterviewde rechters, officieren en 
parketsecretarissen voor behoud van de bestaande strafrechtelijke sanctionering 
waren met eventueel de Zutphense lik-op-stuk methode als welkome aanvulling. 
Het strafrecht heeft volgens hen toch een bepaalde `meerwaarde'. De dreiging dat 
Justitie zich met de zaak zal bemoeien is reeds een prikkel voor bedrijven om de 
benodigde maatregelen te nemen, contact met een Officier van Justitie of een 
confrontatie met de rechtbank zoveel te meer, zeker als in die rechtbank ook de 
pers aanwezig is (hetgeen bij zaken waarbij randstedelijke bedrijven zijn betrokken, 
overigens niet vaak het geval is). Bovendien is bestuurlijke afdoening wellicht 
toepasbaar op het ordeningsrecht, maar men vindt dat de arbeidsomstandigheden-
wetgeving daar niet of niet geheel onder valt. Allen vinden overigens de tarieven 
van de Richtlijn handhaving Arbeidsomstandighedenwet te laag. 

Bij de Arbeidsinspectie is men in het algemeen van mening dat in ieder geval 
bij ernstige overtredingen en ongevallen en eventueel bij herhaling van minder ernstige 
overtredingen het strafrecht moet worden gebruikt, voornamelijk vanwege de 'lading' 
van de overtreden regel, de preventieve werking die van confrontatie met het strafrecht 
uitgaat en ter genoegdoening van de eventuele slachtoffers. 

De geraadpleegde deskundigen zijn grotendeels dezelfde mening toegedaan: 
ernstige zaken behoren strafrechtelijk te worden afgedaan. Men wijst onder andere 
op de impact van het krijgen van een strafblad, hetgeen werkgevers heel bezwaarlijk 
vinden. 

4.4 PRIVAATRECHTELIJKE INSTRUMENTEN 

De respondenten is de volgende vraag omtrent de wenselijkheid van meer ruimte 
voor privaatrechtelijke handhaving: 
[C.15] Volgens diezelfde kabinetsplannen moet er meer ruimte komen voor privaatrechte- 
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ltjke handhaving. De OR of de Arbocommissie of evt. een vakbond zou dan btj clichte' 
overt redingen, bijy. het niet-nakomen van de inlichtingenplicht, via het burgerltjk recht 
nakoming van de regels kunnen eisen. Vindt U dat wenseltjk? 
Het wetsvoorstel voor een nieuwe Arbowet geeft, zo te zien, noch ondernemingsraden 
noch vakbonden meer bevoegdheden om de arbeidsomstandigheden te doen naleven. 
Op zich is dat opvallend gezien de in de verschillende rapporten en adviezen 
beklemtoonde rol die het privaatrecht in dezen zou moeten hebben. Het SER-advies 
ter zake was evenwel uitgesproken tegen het accentueren van de civielrechtelijke 
handhaving. 

Het overgrote deel der geinterviewden is van mening dat individuele werknemers 
niets in rechte durven of willen ondernemen ter bevordering van hun arbeidsomstan-
digheden, dat ondernemingsraden evenmin bereid zijn om een actie tot . naleving 
van de Arbowet in te stellen en dat vakbonden wel slachtoffers van arbeidsongevallen 
bijstaan maar (nog) niet preventief willen optreden. De angst voor verstoorde 
(arbeids)verhoudingen is groot. Volgens vakbondsmedewerkers dient de overheid 
zijn eigen wetten te handhaven; handhaving van CAO's is wel een vakbondstaak, 
maar dat verloopt al moeizaam genoeg. Extra vakbondsbevoegdheden zouden wel 
nuttig kunnen zijn, maar ten eerste is de vakbond niet overal vertegenwoordigd 
en ten tweede kent de vakbond veel belangen waarmee rekening moet worden 
gehouden, waarvan naleving van de Arbowet slechts een is. 

De suggestie om de Arbeidsinspectie zelf privaatrechtelijke bevoegdheden 
te geven vond evenmin gehoor. De AI is dat helemaal niet gewend en bovendien 
is het niet erg logisch om een dienst die geen partij is, het burgerlijk recht te laten 
gebruiken in een geschil dat in feite tussen werkgever en werknemers (of OR of 
vakbond) speelt. 

5 	Conclusies 

Uit ons onderzoek op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 
blijkt dat sprake is van enige handhavingsproblemen, c.q. van een zeker handhavings-
tekort. Dit tekort is zowel kwantitatief van aard - in de zin dat niet aan alle 
gesignaleerde overtredingssituaties (de gewenste) aandacht kan worden besteed c.q. 
wordt besteed als kwalitatief van aard - in de zin dat handhaving niet altijd even 
voortvarend en met het gewenste effect geschiedt. Bij de verschillende geinterviewden - 
Arbeidsinspectie, het OM, de rechterlijke macht, ondernemingsraden, vakbonden 

en deskundigen - bestaat geen overeenstemming over de oorzaken van de knelpunten 
noch over de oplossing ervan. 

Ten aanzien van het direct betrokken overheidsorgaan, de Arbeidsinspectie, 
klaagt men (soms) over te weinig inspecteurs hetgeen tot een geringe pakkans leidt, 
over het (te) frequent wisselende beleid (bij voorbeeld accentverschuivingen tussen 
actief en reactief optreden), over de te vergaande `globalisering' van normen (te 
weinig houvast voor inspecteur, bedrijf en ondernemingsraad), over de rompslomp 
die het gebruik van formele instrumenten met zich brengt (waardoor men soms 
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'de andere kant uitkijkt' of de zaak `informeeP oplost), over te veel sepots en transac-
ties door het OM en over de geringe kwaliteit van de arbodiensten. De verhouding 
Arbeidsinspectie - arbodiensten is in de praktijk verre van helder voor de betrokkenen. 
De samenwerking Arbeidsinspectie - OM lijkt in de praktijk, in vergelijking met 
enkele jaren geleden, niet wezenlijk verbeterd, zij het dat op beleidsniveau afstemming 
plaats vindt. 

Een specifiek handhavingsprobleem c.q. -tekort vloeit voort uit de 
onmogelijkheid resp. moeilijkheid die de Arbeidsinspectie en het OM ervaren om 
bij overheidsinstanties verbeteringen van de arbeidsomstandigheden af te dwingen. 
Dit is het gevolg van het Pikmeer-arrest. 

Er wordt, bijvoorbeeld door het OM, ook over het optreden, of beter: het 
niet optreden van de Arbeidsinspectie, geklaagd: de inspecteurs zijn te coulant, teveel 
gericht op het in goede samenwerking met de werkgever oplossen van problemen 
via advisering en overleg, ze schrikken terug voor papierwerk, als het tot een proces-
verbaal komt, hetgeen meestal alleen bij ernstige ongevallen voorkomt, deugt dat 
proces-verbaal vaak niet. 

De ondernemingsraden, aan wie in sommige rapporten en adviezen een grote 
handhavende rol werd toegedacht, blijken daarvoor in het geheel niet te voelen; 
zelfs bij grote bedrijven zou een OR niet licht naar de burgerlijke rechter stappen 
om naleving van de Arbowet te vorderen, bij kleinere bedrijven acht men dat geheel 
ondenkbaar (angst voor verstoorde verhoudingen, gebrek aan kennis en 
deskundigheid). Ook de vakbonden, die eveneens (meer) civielrechtelijke handhavings-
bevoegdheden zouden krijgen, voelen daar niets voor. In het algemeen heerste de 
gedachte dat goede arbeidsomstandigheden te belangrijk zijn om naleving ervan 
geheel of grotendeels aan partijen over te laten. Het idee om de Arbeidsinspectie 
zelf de bevoegdheid te geven om naleving van de Arbowet bij de burgerltjke rechter 
af te dwingen, vond eveneens geen gehoor. 21  Het is natuurlijk in de wet op te 
nemen, doch enkele deskundigen vroegen zich af of zoiets wel strookt met de geest 
van de door de Hoge Raad geformuleerde doorkruisingsleer. 

In de perceptie van het merendeel van de respondenten hebben noch de in 
de sociale zekerheid geintroduceerde financiele prikkels voor bedrijven, gericht 
op het doen bewerkstelligen van betere arbeidsomstandigheden, noch de tendensen 
tot (pseudo)risico-aansprakelijkheid voor werkgevers ter zake van beroepsziekten 
en bedrijfsongevallen lijken vooralsnog significante effecten op de handhaving van 
de arbeidsomstandighedenregelgeving. 

Inmiddels is, sneller dan was gedacht, een wetsvoorstel tot wijziging van de 
Arbowet naar de Raad van State gestuurd. De tendens tot het opnemen van globale 
normen (doelvoorschriften) zet daarin door en tevens is, aansluitend bij de tijdgeest, 
een regeling van de bestuurlijke boete, op te leggen door de arbeidsinspecteurs, 
opgenomen. De invoering van de bestuurlijke boete moet een snel en effectief 
handhavingsinstrument zijn, met als (positieve) bij-effecten uniformiteit van 

21 	Bij navraag Meek dat het ministerie van SZW niet heeft overwogen om die bevoegdheid toe 
te kennen. 
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sanctionering en grotere betrokkenheid van de Arbeidsinspectie bij de handhaving 
van de Arbowet. 

De verschillende geinterviewden waren ook hierover verdeeld. Een extra 
handhavingsinstrument werd niet door iedereen nodig geacht, aangezien, als snellere 
sanctionering is gewenst, dat ook via de strafrechtelijke, op milieugebied reeds 
toegepaste lik-op-stuk methode zou kunnen (verkort p-v). Bovendien bestaan er 
hier en daar twijfels of de niet zo op punitieve sanctionering ingestelde 
arbeidsinspecteurs wel boetes willen/zullen opleggen. Gezien die attitude lijkt het 
aan te raden om, indien blijkt dat een extra instrument nodig/nuttig is, (ook of 
veeleer) een handhavingsinstrument met een voorwaardelijk karakter in te voeren, 
zoals de bestuurlijke dwangsom. Van de kant van enkele inspecteurs werd bijvoorbeeld 
de mogelijkheid van de voorwaardelijke boete geopperd. Voor de bestuurlijke boete 
is wellicht draagvlak te verkrijgen indien deze wordt gereserveerd voor een tamelijk 
beperkt aantal, nauwkeurig omschreven gevallen (redelijk objectief en snel vast 
te stellen overtredingen) en indien de bedragen substantieel van aard zijn. 

Een en ander leidt ons tot de volgende algemene conclusies. 

• een buiten/boven de partijen staand orgaan ('zwaard van Damocles'), zoals de 
Arbeidsinspectie, blijft nodig, niet in de laatste plaats om onwillige werkgevers 
te kunnen aanpakken. In de praktijk is de noodzaak tot pro-actief optreden volop 
aanwezig; 
• wellicht is een lik-op-stuk aanpak wenselijk, met name voor de `niet-willers' en 
`knoeiers' onder de bedrijven. Het is echter onduidelijk of dat op arbogebied beter 
d.m.v. de bestuurlijke boete dan wel d.m.v. het verkorte p-v geeffectueerd kan worden. 
Hoe dan ook dient de rol van het strafrecht, als ultieme remedie, behouden te blijven. 
Voor de `niet-kunners' en `niet-weters' onder de bedrijven lijkt de traditionele niet-
antagonistische en niet-legalistische werkwijze van de Arbeidsinspectie voldoende 
efficient en daarom te prefereren (ook in de ogen van ondernemingsraden bijy.); 
• globalisering van normen en `maatwerk' vallen bij de arbeidsinspecteurs, de onderne-
mingsraden en de kleinere bedrijven niet in goede aarde; houvast in de vorm 
toegankelijke en duidelijke normen is gewenst; 
• arbeidsinspecteurs zijn, vanwege het wisselende beleid, de globalisering van normen 
en door de komst van de arbodiensten, onzeker over hun rot. Het gevaar bestaat 
dat deze onzekerheid ('anomie') de handhaving ondergraaft; 
• het lijkt wenselijk om eerder bedrijven dan arbodiensten te certificeren, hetgeen 
tot een soort zelfcontrole door de branche kan leiden (zie wat erop het gebied van 
de milieuzorgsystemen gebeurt). De Arbeidsinspectie zou dan of zelf kunnen certifice-
ren of toezicht kunnen uitoefenen op certificerende instanties. Certificering zou 
op die manier nadrukkelijk(er) binnen een publiekrechtelijke context blijven; de 
overheid zou met het instrument 'contract compliance' kunnen inspelen op deze 
vorm van certificering; 
• vanuit een oogpunt van verbetering en handhaving van arbeidsomstandigheden(wet-
geving) lijken de grenzen van het instrument linanciele prikkels' intussen wet bereikt. 
De nadelige effecten (risico-selectie en -afwenteling door bedrijven) zouden de positieve 
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effecten wel eens kunnen gaan overtreffen. 

Ten aanzien van de door de commissie-Michiels opgeworpen discussiepunten 
concluderen wij het volgende. 

Professionalisering 
Door vaak jarenlange ervaring kennen de arbeidsinspecteurs hun werkterrein goed, 
ze weten doorgaans welke bedrijven een goed arbobeleid voeren, welke een duwtje 
nodig hebben en welke onwillig/van kwade wil zijn. Op het vlak van professionalise-
ring is geen sprake van een tekort. Niettemin wordt op regioniveau specifieke 
juridische kennis en ondersteuning gemist. 

Afstemmingl samenwerking 
Het lijkt vanuit het oogpunt van de bedrijven wenselijk om via afspraken/convenanten 
of hoe dan ook meer samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten te 
bereiken; nauwere samenwerking van op verwante gebieden, zoals arbo en milieu, 
werkzame diensten is te overwegen. Afstemmingsproblemen tussen AI en OM zullen 
vermoedelijk na de invoering van de bestuurlijke boete in de Arbowet grotendeels 
van de baan zijn; de lichte en minder zware zaken sanctioneert de Al zelf, de zware 
zaken gaan naar het OM (een kleine moeilijkheid daarbij is dat officieren van justitie 
op hun eigen wijze de Richtlijn handhaving Arbowet interpreteren). 

Scheiding van taken 
De arbeidsinspecteurs hebben een grow mate van autonomie en willen die behouden; 
daarom is op arbogebied een scheiding tussen toezicht en sanctionering niet nodig. 
In het huidige systeem gaan de opgemaakte processen-verbaal via het bureau van 
een hoofdinspecteur naar het OM, bij de bestuurlijke boete zal een boete-inspecteur 
op het hoofdkantoor waarschijnlijk bevoegd worden om te horen en de definitieve 
boete op te leggen. Dit lijkt bij de lichte, tariefmatig op te leggen boeten een onnodige 
omweg. 

Boete/waarborgsom 
Aan invoering van een waarborgsom is geen behoefte; de boete wordt, zo is de 
bedoeling, in 1998 ingevoerd. 

Rechtsbescherming 
Mits god geregeld, vormt een adequate rechtsbescherming geen beletsel voor effectieve 
handhaving. Dat betekent dat bezwaar en beroep open moeten staan voor 
belanghebbenden, dat bezwaar en beroep geen schorsende werking hoeven te hebben 
doch dat met inning van de boete gewacht wordt tot de bezwaartermijn is verstreken 
dan wel de president van de rechtbank zich over een schorsingsverzoek heeft 
uitgesproken en dat bij boetes tot een bepaald bedrag zekerheidsstelling kan worden 
gevraagd, wit het beroep op de rechtbank open staan (analoog aan het systeem van 
de Wet Mulder, maar zonder de Officier van Justitie als administratief beroepsorgaan). 
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Handhaving van de Leerplichtwet 1969 

Miek Laemers 
Ben Vermeulen 
Jos van Kutjk 
Nico van Kessel 

1 	Onderwerp, probleemstelling en uitvoering 

1.1 ONDERWERP 

De Commissie-Michiels (Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke 
handhaving) heeft vanuit haar brede taakstelling een aantal terreinen geselecteerd 
waarop nader onderzoek zou moeten worden verricht. Een daarvan betreft de 
handhaving van de Leerplichtwet 1969. De voorliggende tekst vormt de samenvatting 
van dit onderzoek. 

In de Startnotitie Leerplichtwet heeft de Commissie-Michiels een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd die naar haar oordeel voor de meeste van de door 
de Commissie te entameren onderzoeken van belang zijn. Deze algemene vragen 
zijn in overleg met de Commissie enigszins toegespitst voor het terrein van de 
Leerplichtwet. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

De handhaving van de leerplicht is de afgelopen periode een serieus probleem 
gebleken. Vanaf begin jaren tachtig doet zich een relatieve en absolute toename 
van het ongeoorloofde schoolverzuim voor. In de beleidsnotitie `Schoolverzuim' 
uit 1986 spreekt het kabinet zijn zorg hierover uit. In de notitie worden een aantal 
knelpunten genoemd die zich bij de toepassing en handhaving van de Leerplichtwet 
1969 blijken voor te doen. 
1. Per gemeente en per school wordt op verschillende wijzen omgegaan met de 

melding van het verzuim door de school aan de gemeente. 
2. De opgaven van uitschrijving van een leerling aan een school geschiedt niet altijd 

op dezelfde wijze, en veelal te laat. 
3. Er is een tekort aan menskracht. In de grotere gemeenten is de werkdruk door 

de jaren heen sterk gestegen, in de kleinere gemeenten is leerplichthandhaving 
slechts een onderdeel van het omvangrijke takenpakket van de onderwijsambtenaar. 

4. De samenwerking van de gemeenten met andere instellingen die ook een taak 
hebben bij de bestrijding van voortijdige schooluitval is veelal onduidelijk 
gestructureerd. 

5. Scholen blijken in afnemende mate bereid te zijn om leerlingen met gedragsproble-
men op te nemen. 
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De discussie naar aanleiding van deze notitie heeft in eerste instantie geleid tot een 
reeks van nota's en rapporten, en ten slotte tot de grondige herziening van de wet. 
Deze herziening beoogde vooral het tekort in de handhaving van de Leerplichtwet 
aan te pakken door versterking van het toezicht. Daartoe worden meer 
verantwoordelijkheden bij de direct betrokkenen gelegd: de leerplichtige jongere 
van 12 jaar en ouder en de partieel leerplichtige. De scholen worden verplicht in 
hun schoolwerkplan te vermelden de wijze waarop schoolverzuim wordt voorkomen. 
Borgemeester en wethouders stellen een instructie vast met betrekking tot de wijze 
waarop de leerplichtambtenaren hon taken dienen uit te oefenen, en brengen jaarlijks 
verslag uit aan de gemeenteraad over het door de gemeente gevoerde leerplichtbeleid. 

De wetswijziging heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de verbetering 
van het handhavingsbeleid. Dat neemt niet weg dat er nog steeds signalen zijn die 
doen vermoeden dat de handhaving van de Leerplichtwet voor verdere verbetering 
vatbaar is. 

Allereerst doen zich knelpunten voor bij de registratie van het verzuim en 
de beschikbaarheid van de relevante gegevens. Recent constateerde de staatssecretaris 
dat een aantal instellingen niet in staat waren het ministerie de informatie over 
het verzuim in 1995/1996 te leveren, waarbij de belangrijkste redenen waren dat 
de gegevens gedurende het schooljaar niet in voldoende mate waren geadministreerd 
of dat de gegevens na afloop van het schooljaar onvoldoende toegankelijk waren 
om tijdig betrouwbare informatie te leveren. Daarnaast bleken de te hanteren definities 
niet voldoende doidelijk te zijn, waardoor verschillende interpretaties ontstonden. 
Ook is een omvangrijk aantal leerplichtigen cadministratief zoek'. Volgens H. van 
Buytenen, secretaris van de Vereniging van Leerplichtambtenaren (VVLA), is van 
omstreeks 100.000 leerplichtigen niet bekend of ze naar school gaan in de gemeente 
waar ze staan ingeschreven. 

Bovendien blijkt de maatschappelijke zorgtaak van de leerplichtambtenaar 
soms moeizaam te combineren met zijn handhavingstaak. Veelal ziet de 
leerplichtambtenaar zijn opdracht vooral als een welzijnsactiviteit, gericht op 
begeleiding en advisering. Vaak noemt hij zich dan ook bij voorkeur leerplichtconsu-
lent. Het ligt voor de hand dat vanuit een dergelijke hulpverlenersoptiek het belang 
van de strikte handhaving van de wet op de achtergrond raakt. Leerplichtambtenaren 
ervaren hun job ook wel als een 'clubbelfunctie'. 

Als de leerplichtambtenaar het hulpverleningstraject ingaat, met andere woorden 
het schoolverzuim accepteert of gedoogt totdat de hulpverlening vruchten afwerpt 
in de vorm van (hernieuwd) schoolbezoek, lijken voor die periode geen afspraken, 
richtlijnen of procedureregels te gelden. Het maken van een p.v. of het dreigen 
daarmee (en aldus alsnog het strafrechtelijk traject ingaan) is het enige instrument 
waarmee de leerplichtambtenaar enige druk kan uitoefenen om de overtredende 
leerplichtige zich te laten houden aan het behandelplan. 

Handhaving van de Leerplichtwet is op dit moment in bepaalde gevallen 
ook problematisch omdat bepaalde onderwijsvoorzieningen door de wetgever 
afgeboowd worden zonder dat daar direct andere voor in de plaats komen. Met 
andere woorden: mogelijk zollen steeds meer (partieel) leerplichtige jongeren in 
eigen stad of streek geen passende opvang meer kunnen vinden. In dat geval is 

430 



handhaving van de Leerplichtwet niet reed l en zelfs onrechtvaardig. 
Gezien de geconstateerde problemen en de taakstelling van de Commissie 

Michiels luiden de onderzoeksvragen als volgt: 
- hoe is het wettelijke handhavingssysteem opgezet en welke knelpunten komen er voor? 
- in welke mate is er sprake van handhavingsbeleid (spreiding over scholen, gemeente, OM 

etc, soorten handhavingsbeleid) en hoe is dit beleid vormgegeven (samenwerking en afstem- 
ming)? 

- hoe is de handhaving georganiseerd? 
- is handhaving van de Leerplichtwet gezien de aard van de verplichtingen hberhaupt wel 

mogelijk? Doen zich feitelijke handhavingsproblemen voor in de sfeer van toezicht en 
het opleggen van sancties en van welke aard zijn deze problemen (juridisch, financieel, 
praktisch, politiek)? 

- in hoeverre en in welke mate vindt schending van de leerplichtregels plaats en is het 
probleem de laatste jaren toegenomen/afgenomen? 

- bestaat er behoefte om handhaving door de overheid te laten plaatsvinden via 
bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke instrumenten en zo ja welke? 

1.3 INDELING VAN HET RAPPORT 

Het eindrapport is als volgt ingedeeld. Na een inleidend eerste hoofdstuk met een 
beschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzoek bevat hoofdstuk 2 een 
analyse van het bestaande juridische systeem van de Leerplichtwet. Hoofdstuk 3 
geeft de belangrijkste resultaten uit literatuuronderzoek, gevoerde gesprekken met 
deskundigen en met name relevante gegevens uit recent verricht empirisch onderzoek. 
Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan de beschrijving van de praktijk en het beleid inzake 
de leerplicht in zes geselecteerde gemeenten: voor een deel gaat het in deze case -studies 
om algemene kenmerken, waar mogelijk gepresenteerd in schema's, voor een ander 
deel wordt een paarsgewijze beschrijving gevolgd. Hoof dstuk 5 vormt de afsluiting 
met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. 

2 	Aanpak, onderzoeksmethoden en uitvoering 

2.1 AANPAK EN ONDERZOEKSMETHODEN 

De geformuleerde onderzoeksvragen zijn in drie fasen aan de orde gekomen. 

Orientatiefase 
In deze fase is het juridische systeem bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met 
de Inspectie van het onderwijs en vertegenwoordigers van het Platform Uitvoering 
Leerplichtwet (PUL). Er is een orienterende studie gedaan naar de mogelijkheden 
van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Tevens zijn reeds uitgevoerde 
onderzoeken betreffende de leerplicht geInventariseerd en geanalyseerd. Bijzondere 
aandacht is daarbij besteed aan elders verricht lopend onderzoek empirisch onderzoek. 
Gegevens over schoolverzuim en processen-verbaal in verband met de Leerplichtwet 
zijn verzameld bij de betreffende ministeries. 
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Casestudies 
Aan de hand van de resultaten van de orientatiefase is een zestal gemeenten gekozen, 
gespreid over het land. Er is naar gestreefd om drie keer twee gemeenten te hebben 
van ongeveer dezelfde grootte maar met een mogelijk andere invulling van het handha-
vingsbeleid. Door het hanteren van drie grootteklassen gebaseerd op de 
urbanisatiegraadindeling van het CBS — groot-stedelijk, stedelijk, plattelandsgemeente 
— is rekening gehouden met gemeentegrootte. De aldus uitgekozen gemeenten zijn: 
Rotterdam/Utrecht, Arnhem/Tilburg, Beilen/Susteren. In deze gemeenten zijn 
gesprekken —gedeeltelijk mondeling, gedeeltelijk telefonisch —gevoerd met de voor 
dit onderzoek belangrijkste actoren in de handhavingspraktijk: de leerplichtambtenaar, 
een schooldirecteur, een medewerker van jeugdhulpverlening, de politie, en het 
OM. In de gesprekken lag de nadruk op de handhavingspraktijk, de gevolgde 
werkwijze, de ervaren knelpunten, vormen van samenwerking, afstemming van 
beleid en de andere in de onderzoeksvragen genoemde punten. 

Toetsingsfase 
In de derde fase van het onderzoek zijn de verkregen gegevens verzameld, 
gesystematiseerd, samengevat en geanalyseerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre 
knelpunten bij de handhaving van de Leerplicht opgelost zijn en welke aanvullende 
sanctiemechanismen daarbij bruikbaar zouden kunnen zijn. Afgesloten is met het 
formuleren van een aantal aanbevelingen ter zake. 

2.2 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek is half april 1997 gestart. De rapportering is half september 1997 
in concept aan de Commissie aangeboden. Na een gesprek met de Commissie op 
23 september 1997 is de definitieve versie van het rapport in november aan de 
Commissie toegezonden. Het onderzoek is uitgevoerd aan het Instituut voor Toegepas-
te Sociale wetenschappen (ITS), door drs. Jos van Kuijk en mr. Miek Laemers. De 
interne begeleiding was in handen van drs. Nico van Kessel, terwfil prof. mr . drs. 
Ben Vermeulen vanuit de juridische faculteit van de Universiteit van Nijmegen 
als co-auteur en begeleider optrad. Het onderzoek is begeleid door de Commissie-
Michiels, met name prof. mr . drs. F.C.M.A. Michiels, voorzitter van de Commissie, 
dr. R.A. Visser, WODC/ministerie van Justitie en mevrouw L. Van Maaren -Van 
Balen (contactpersoon). Het secretariaat van de commissie is gevoerd door mevrouw 
mr. M.F.M. de Groot. 

3 	Onderzoeksresultaten/conclusies 

3.1 DE JURIDISCHE REGELING VAN DE HANDHAVING VAN DE LEERPLICHTWET 

De handhaving van de Leerplichtwet bevat een bestuursrechtelijk voortraject, primair 
berustend bij gemeentelijke organen, en een strafrechtelijk traject als mogelijk sluitstuk. 
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Het systeem ziet er kort geschetst als volgt uit. 
Ingevolge de Leerplichtwet zijn de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk 

voor het (voorkomen van) schoolverzuim: zij dienen er voor te zorgen dat de jongere 
wordt ingeschreven en de school na inschrijving geregeld bezoekt (art. 2 lid 1 
Leerplichtwet (Lpw)). Naast de ouders is de jongere vanaf 12 jaar zelf medeverantwoor-
delijk voor geregeld schoolbezoek (art. 2 lid 3 Lpw). Niet-nakoming van deze verplich-
tingen is strafbaar (art. 26 Lpw). 

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan 
Burgemeester en wethouders (B en W). Dit toezicht heeft primair tot doel ongeoor-
loofd schoolverzuim tegen te gaan. Bij ongeoorloofd schoolverzuim dient onderscheid 
gemaakt te worden tussen: 
- absoluut schoolverzuim: het niet aanmelden/inschrijven van het leerplichtige kind 

als leerling op een onderwijsinstelling, en 
- relatief schoolverzuim: het leerplichtige kind staat ingeschreven op een 

onderwijsinstelling maar is ongeoorloofd afwezig. 
Binnen het relatieve schoolverzuim kan onderscheid gemaakt worden tussen: 
- luxe verzuim: ongeoorloofde afwezigheid (door ouders veroorzaakt) doordat de 

leerplichtige buiten de schoolvakanties op vakantie gaat; 
- signaalverzuim: ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder 

dat er sprake is van vakantie. 
Het is met name de taak van B en W om na te gaan of van absoluut schoolver-

zuim sprake is, en wel door een vergelijking te maken tussen de bevolkingsadministra-
tie en de leerplichtadministratie waarin de in- en uitschrijvingen van de scholen 
zich bevinden. De hoofden (belast met de leiding van de school of instelling) zijn 
verplicht tot kennisgeving binnen zeven dagen van de in- en afschrijvingen van 
leerplichtige leerlingen aan Burgemeester en wethouders (art. 18 lid 1 Lpw). Burge-
meester en wethouders moeten op hun beurt controleren of de jongeren die in 
het gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen en nog leerplichtig of partieel 
leerplichtig zijn, overeenkomstig de bepalingen van deze wet als leerling zijn 
ingeschreven (art. 19 Lpw). 

Voor de handhaving van de Leerplichtwet voor zover het betreft het relatief 
verzuim is B en W in de regel evenzeer afhankelijk van de kennisgeving van het 
betrokken schoolhoofd. Als er sprake is van verzuim zonder geldige reden en dit 
verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, dan wel het verzuim 
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van 
het aantal uren les-praktijktijd bedraagt, dan geeft het hoofd van de school/instelling 
hiervan onverwijld kennis aan B en W van de gemeente waar de leerling woon-
of verblijfplaats heeft (art. 21 Lpw). 

B en W brengen jaarlijks verslag uit aan de raad over het gevoerde 
leerplichtbeleid, en opgave aan de minister van de omvang en behandeling van het 
aan hen gemelde schoolverzuim (art. 25 lid 1 en 2 Lpw). De hoofden doen jaarlijks 
een opgave aan de minister van de omvang van het schoolverzuim aan hun school 
(art. 25 lid 3 Lpw). 

B en W wijzen met het oog op het toezicht op de naleving van de wet een 
of meer (leerplicht)ambtenaren aan (art. 16 lid 1 Lpw). Zij stellen een instructie 
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vast voor deze ambtenaren waarin omschreven wordt hoe zij hun taken dienen 
uit te oefenen (art. 16 lid 4 Lpw). De leerplichtambtenaar is soms buitengewoon 
opsporingsambtenaar in de zin van art. 142 lid 1 Sr. Bij constatering van overtredingen 
van de wet maakt de leerplichtambtenaar/buitengewoon opsporingsambtenaar proces-
verbaal op (art. 22 Lpw). 

B en W, de schoolhoofden en de leerplichtambtenaren hebben de opdracht 
elk vanuit hun specifieke positie er op toe te zien dat ouders, leerlingen en hoofden 
zich aan de wettelijke bepalingen houden. Een mogelijkheid van sanctie-oplegging 
hebben ze echter niet. Deze is voorbehouden aan de officier van justitie en de 
kantonrechter. De leerplichtambtenaar kan hoogstens waarschuwen of dreigen de 
zaak aan het OM voor te leggen. Wel kan hij als hij buitengewoon opsporingsambte-
naar is door middel van het opmaken van een proces-verbaal de strafrechtelijke 
procedure in gang zetten (art. 22 Lpw). Aldus kan het bestuursrechtelijke toezicht 
uittnonden in het strafrechtelijk handhavingstraject. Daarna is de rof van de 
leerplichtambtenaar uitgespeeld. Zo beschikt hij niet over een transactiebevoegdheid. 
Het Transactiebesluit ex art. 74c Sr wijst hem niet als hiertoe bevoegde aan. Evenmin 
zijn overtredingen van de Leerplichtwet bij algemene maatregel van bestuur ex 
art. 77e lid 1 Sr aangemerkt als strafbare feiten ter zake waarvan een leerplichtambte-
naar de verdachte (feeding) deelname aan een project kan voorstellen ter voorkoming 
van toezending van het opgemaakte proces-verbaal aan de officier van justitie. 

De strafbepalingen uit de Leerplichtwet (art. 26, strafbedreiging verantwoor-
delijke personen; art. 27, strafbedreiging hoofd) vormen het justitiele sluitstuk van 
de wet. Ze zijn van toepassing op overtreding van de voorschriften in de artikelen 
2, 4a, 18 en 21 Lpw. De officier van justitie beschikt in deze leerplichtzaken over 
de verschillende mogelijkheden. Hij kan de overtreder een transactie aanbieden, 
door voor de aanvang van de terechtzitting voorwaarden te stellen ter voorkomen 
van strafvervolging. Bij voldoening aan de voorwaarden — betaling van een geldsom, 
art. 74 lid 2 Sr — vervalt het recht tot strafvordering (art. 74 lid 1 Sr). Indien het 
een leerplichtzaak inzake een jongere betreft (de spijbelaar of verzuimer) kan de 
officier bij het aanbieding van de transactie tevens als voorwaarde stellen dat deze 
zich richt naar de aanwijzingen van een instelling voor jeugdhulpverlening of een 
leerproject volgt (art. 77f lid 1 Sr). 

Daarnaast kan de officier beslissen om niet verder te vervolgen (sepot), zie 
art. 167 lid 2 en art. 242 lid 2 Sv. Daarbij dient onderscheiden te w-orden tussen 
het technische sepot en het beleidssepot. Het technische sepot zal plaatsvinden als 
het bewijs van de overtreding onvoldoende is. Het beleidssepot zal plaatsvinden 
als met vervolging onvoldoende belang is gediend. In geval van beleidssepot kan 
de officier aan de beslissing om hiertoe over te gaan voorwaarden verbinden: het 
voorwaardelijk sepot (art. 244 lid 3 Sv). Een gebruikelijke voorwaarde in 
leerplichtzaken houdt in dat de leerling zich heeft te houden aan aanwijzingen van 
een instelling voor jeugdhulpverlening/reclassering. Uiteraard kan de officier van 
justitie ook tot dagvaarding overgaan. 

De rechter staan in leerplichtzaken indien het bewijs voldoende is de volgende 
strafmogelijkheden ter beschikking. Hij kan de in de Leerplichtwet genoemde straffen 
— hechtenis, geldboete — opleggen (artt. 26 en 27 Lpw). Ook kan hij ten aanzien 
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van leerlingen overgaan tot het opleggen van een alternatieve sanctie, bijvoorbeeld 
de oplegging van de verplichting een leerproject te volgen (art. 77m Sr). Tevens 
heeft hij de bevoegdheid om hen de straf voorwaardelijk op te leggen, hetgeen inhoudt 
dat de straf niet ten uitvoer gelegd wordt indien aan de door hem gestelde 
voorwaarden is voldaan (art. 77y Sr); gedacht kan worden aan de voorwaarde dat 
de betrokkene zich houdt aan de aanwijzingen van een instelling voor jeugdhulpverle-
ning of een gezinsvoogd (art. 77aa, lid 2 en 3 Sr). 

3.2 VERZUIM EN HANDHAVING: RESULTATEN UIT EERDER VERRICHT ONDERZOEK 

Resultaten uit recent verricht onderzoek — na de wijziging van de Leerplichtwet 
1969 in 1994 — en rapportages op het terrein van verzuim en (handhaving van) 
de Leerplichtwet worden in het rapport thematisch beschreven. Ingangen zijn: omvang 
van het verzuim, de positie van de leerplichtambtenaar en de mate van samenwerking, 
de positie van het Openbaar Ministerie en de mate van samenwerking. Bij elk van 
de ingangen worden — voor zover van toepassing — knelpunten en mogelijk van 
belang zijnde opmerkingen genoemd. De gegevens zijn afkomstig uit onderzoek 
van het SGBO, het SCO-Kohnstamm-Instituut, de gemeente Amsterdam, het 
Ministerie van OCenW en uit verslagen van het Platvorm Uitvoering Leerplicht 
en het Verslag van de expert meeting lustitie en leerplichtzaken' van het ministerie 
van Justitie. Tot slot is een paragraaf opgenomen over de aantallen processen-verbaal 
en opgelegde straffen in de jaren 1994-1995 en 1995-1996. Waar mogelijk is een 
vergelijking gemaakt met cijfers van voor de wijziging van de Leerplichtwet in 1994. 

SGBO 
De wijzigingen in de Leerplichtwet 1969 zijn voor het Platform Uitvoering 
Leerplichtwet aanleiding geweest in het voorjaar van 1996 een onderzoek aan te 
besteden naar de effecten daarvan op gemeentelijk niveau. Het onderzoek is in 
december 1996 van start gegaan bij SGBO met een survey onder leerplichtambtenaren. 
De eerste voorlopige resultaten waren in conceptvorm voorhanden en worden 
beschreven.' Inmiddels is vervolgonderzoek opgedragen waarvan nog geen gegevens 
beschikbaar zijn. 

SCO -Kohnstamm -Instituut 
Het onderzoek naar het functioneren van Regionale Meld- en Coordinatiefunctie 
(RMC's) is uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm-Instituut met medewerking van 
het ITS en hield onder andere tien casestudies in. Daarnaast is een survey verricht. 
In het eindrapport is gebruik gemaakt van de resultaten die betrekking hebben 
op de positie van de leerplichtambtenaar, het Openbaar Ministerie en samenwerking 

1 	Delamarre en G.M.LM. Weyer, Het functioneren van de leerplichtwet. Tussenrapportage 
juni 1997, SGBO, Den Haag. 
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tussen betrokkenen. 2  

Berdowski el 
In Amsterdam is in 1996 het project 'Bij de les blijven' van start gegaan. Het project 
beoogt het beginnend schoolverzuim in de loop van vier school jaren terug te dringen 
met 35%. Daaraan voorafgaand heeft een aantal onderzoeken plaats gevonden waarin 
een antwoord moest komen op de vragen: hoeveel leerlingen verzuimen er, welke 
leerlingen zijn dat, en welke maatregelen zijn er genomen? 

Platvorm Uitvoering Lenplichtwet 
Het Platvorm Uitvoering Leerplichtwet (PUL) is op 11 juli 1994 ingesteld door 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, naar aanleiding van de wijziging 
van de Leerplichtwet 1969 in 1994. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 
Verslagen van het PUL over de periode 11 juli 1994 tot 1 augustus 1995 en van 
1 augustus 1995 tot 1 augustus 1996. 4  

Verslag expert meeting justitie en leerplichtzaken' 
Het betreft een verslag van een in 1996 gehouden expert meeting met betrokkenen 
in het veld over het uitvoeringsbeleid van Justitie op het punt van de leerplicht. 
Het doel was een inventarisatie van knelpunten en positieve ervaringen op het terrein 
van de handhaving van de Leerplichtwet en het komen tot aanbevelingen op basis 
daarvan. 

Ministerie OCenW (Cfi 1997) 
Om meer zicht te krijgen op de omvang van verzuim is op het ministerie gewerkt 
aan een rapportage naar aanleiding van de verstrekking van de gegevens op basis 
van art. 25 lid 2 Lpw (B en W aan minister) en lid 3 (het hoofd aan minister). Ten 
behoeve van die opgave heeft Cfi voor het eerst in het schooljaar 1995-1996 op 
de reguliere telformulieren hiervoor plaats gemaakt (Uitleg nummer 18a juli 1995). 
Voor gemeenten is een apart formulier ontwikkeld. De reacties van de scholen 
bleken zeer teleurstellend te zijn. Kennelijk vinden scholen het moeilijk te rapporteren 
over ongeoorloofd schoolverzuim omdat ze niet altijd weten of het om wel of niet 
geoorloofd veraiim gaat. De resultaten van de verstrekking van gegevens over verzuim 
door de scholen konden niet worden gebruikt, die van de gemeenten (art. 25, lid 
2) zijn in het rapport weergegeven. 6  

2 	E. Voncken en E. van Eck, De evaluatie van de regionale meld- en caordinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten, SCO-Kohnstamm instituut, Amsterdam 1997. 

3 	Z. Berdowski e.a., Wie (Met) weg is, is gezien. Schoolverzuim in Amsterdam, Garant, 
Leuven/Apeldoorn 1996. 

4 	Platvorm Uitvoering Leerplichtwet, Verslag van de activiteiten 1994-1995 resp. Verslag van 
de activiteiten in de periode 1 augustus 1995 tot 1 augustus 1996. 

5 	Ministerie van Justine, Justitie en leerplichtzaken. Verslag Expert meeting, Den Haag 1996. 

6 	G.H.G. Pel k man, Conceptrapport gemeentelijk toezicht op de leerplicht, schooljaar 1995 - 1996, 
Ministerie van OCenW, Den Haag 1997. 
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3.2.1 Omvang van verzuim 

De verschillende onderzoeken geven een nogal verbrokkeld en onduidelijk beeld 
over de omvang van verzuim. Samenvattend kan gesteld worden dat het gemelde 
verzuim (absoluut en relatief) bij leerplichtambtenaren landelijk vermoedelijk tussen 
de 31.000 en 36.000 aanmeldingen ligt. Dit zou betekenen dat tussen de 1.3% en 
1.5% van de leerplichtige leerlingen gemiddeld per jaar gemeld wordt aan de leerplicht-
ambtenaar (uitgaande van 2.5 miljoen leerlingen). Het gemeld signaalverzuim neemt 
hiervan ongeveer drie kwart voor zijn rekening. Het gemeld absoluut verzuim loopt 
uiteen van 11 tot 18% en het luxe verzuim van 9 tot 16%. In alle onderzoeken 
wordt geconstateerd dat het werkelijke veriuim (absoluut en relatief) vermoedelijk 
(veel) hoger ligt. De belangrijkste reden hiervan is de gebrekkige registratie, controle 
en melding van scholen. Overigens zeggen de hiervoor genoemde cijfers over 
meldingen weinig over de omvang van het feitelijke verzuim. 

Er zijn verder verschillen tussen onderwijssectoren en tussen gemeenten in 
het gemelde verzuim. Het signaalverzuim is het hoogst in het voortgezet onderwijs, 
terwijl het luxe verzuim vooral voorkomt in het basisonderwijs. In grotere gemeenten 
(boven 50.000 inwoners) zou het absoluut verzuim hoger zijn dan in de kleinere 
gemeenten. Dit geldt in veel mindere mate voor het relatief verzuim. 

Naast de knelpunten ten aanzien van het krijgen van inzicht in de omvang 
van verzuim (verschillen in registratie en beperkte toelevering aan het centraal niveau), 
blijkt het belangrijkste knelpunt de gebrekkige registratie van het verzuim op scholen 
te zijn. Hieronder dient verstaan te worden: het registreren van verzuim, het 
achterhalen van de redenen ervan en het melden van ongeoorloofd verzuim bij 
de leerplichtambtenaar. Vrijwel alle genoemde onderzoeken en ook de verslagen 
van de PUL maken hier melding van. Hoewel er verschillende oorzaken worden 
aangewezen voor de gebrekkige registratie zou het ontbreken van een standaard 
geautomatiseerd systeem voor registratie hier vooral debet aan zijn. Hoe goed en 
efficient een dergelijk systeem echter ook is of zal zijn, de verantwoordelijkheid 
van de schoolleiding en niet in de laatste plaats van de (klassen)leraren voor registratie, 
afhandeling en in voorkomende gevallen melding van verzuim blijven er recht mee 
overeind. Een van de geinterviewden in ons onderzoek verwoordde dit als volgt: 
"de ketting is zo sterk als de zwakste schakel", daarmee vooral doelend op de 
verantwoordelijkheid van de klassenleraar. 

Op basis van deze gegevens concluderen we dat er weliswaar een redelijk 
zicht bestaat op gemeld verzuim (absoluut en relatief), maar dat onduidelijk is hoe 
deze gegevens zich verhouden tot het werkelijk schoolverzuim. De wijze waarop 
scholen omgaan met verzuim (geoorloofd, zogenaamd geoorloofd en ongeoorloofd) 
is hierbij de kritische factor. Indien we de registratie en de omgang hiermee op 
scholen beschouwen als een fase in de handhaving van de Leerplichtwet zou juist 
in deze fase veel energie gestoken moeten worden. 
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3.2.2 Positie leerplichtambtenaren en samenwerking 

De resultaten uit het rapport samenvattend kan gesteld worden dat het grootste 
deel van de leerplichtambtenaren werkt met een (overigens verplichte) ambtsinstructie 
en dat ook het uitbrengen van een jaarverslag op redelijke schaal is verbreid. De 
tijd die de meeste leerplichtambtenaren hebben voor hun taak is beperkt: minder 
dan een halve weektaak. De werkdruk wordt dan ook hoog genoemd. Verder heeft 
ruim drie kwart van de gemeenten geen leerplichtambtenaar met opsporingsbevoegd-
heid. Hoe in dergelijke situaties wordt omgegaan met het uitschrijven van een proces-
verbaal is niet duidelijk. 

Gemiddeld heeft elke leerplichtambtenaar per fte de zorg voor 18.000 leerlingen; 
echter de spreiding is groot. Hoewel het overgrote deel van de leerplichtambtenaren 
van mening is dat de handhaving is verbeterd — vooral de relatie met scholen 
heeft dit kennelijk (nog) niet geleid tot een beter gezamenlijk verzuimbeleid. De 
knelpunten liggen vooral bij de wijze waarop de scholen omgaan met het verzuim. 
Ook de samenwerking en afstemming met het Openbaar Ministerie, de Raad voor 
de Kinderbescherming en andere partners is in minder dan de helft van de gemeenten 
beschreven dan wel gereguleerd. Wat de genoemde aspecten betreft zijn er verschillen 
tussen gemeenten. In algemene zin zijn in gemeenten groter dan 50.000 inwoners 
meer zaken geregeld dan wel zijn de mogelijkheden voor handhaving van de 
Leerplichtwet beter. 

3.2.3 Positie Openbaar Ministerie 

Het rapport op dit punt samenvattend kan gesteld worden dat hoewel samenwerking 
(en het hebben van regulier overleg) tussen leerplichtambtenaren en het OM hevig 
gewenst is, dit nog zeker geen algemeen verschijnsel is. Waar regulier contact is 
tussen leerplichtambtenaar en OM is althans de leerplichtambtenaar hier meestal 
zeer over te spreken. Een belangrijk knelpunt in de relatie tussen beide partijen 
is de doorlooptijd van processen-verbaal, 13elangrijk lijkt ook dat de beide partijen 
van elkaar niet weten wat ze doen en waarom ze bepaalde zaken doen. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit vragen over: of en welk onderscheid wordt aangebracht tussen 
luxe verzuim en signaalverzuim bij vervolging, oorzaken van verschillen tussen 
aantal leerplichtzaken en verschillen tussen leerplichtambtenaren ten aanzien van 
`sepoe wegens gering feit. Ook sepots door het OM roepen soms onbegrip op bij 
de leerplichtambtenaar. 

3.2.4 Omvang leerplichtzaken bij het OM 

Over de instroom- en afdoeningscijfers van Leerplichtwetzaken bij het Openbaar 
Ministerie alsmede de afdoening door de rechter zijn cijfers beschikbaar over de 
schooljaren 1994/1995 en 1995/1996. Deze gegevens zijn in het kader van het 
onderhavige onderzoek in april 1997 geleverd door het Ministerie van Justitie, 
WODC/SIBA. Om te zien in hoeverre er sinds de wetswijziging een verandering 
is opgetreden in het aantal leerplichtzaken, zijn gegevens voor 1992 opgenomen. 
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Deze cijfers zijn vermeld in Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 900, nr. 9. 
Het aantal leerplichtzaken dat bij het Openbaar Ministerie door de 

leerplichtambtenaren is aangedragen staat vermeld in tabel 3.1 van het hoofdrapport. 
In vergelijking met 1992 is het totale aantal meer dan verdubbeld. Waren het er 
in 1992 nog maar 431, in 1995/96 waren er alleen al voor zaken betreffende ouders 
880. Daar komen nog 122 leerlingzaken bij. Wat verder opvalt is de grote stijging 
in het aantal leerlingzaken dat bij het OM is aangebracht, jets wat pas sinds de 
wetswijziging mogelijk is geworden. In 1995/96 was dit aantal in vergelijking met 
het jaar ervoor meer dan verdubbeld. Ook bij de ouderzaken is overigens in 1995/96 
ten opzichte van 1994/95 een stijging waar te nemen van zo'n 16 procent. 

Op welke wijze de leerplichtzaken door het OM worden afgedaan is te zien 
in tabel 3.2 van het hoofdrapport. Hierin valt een ontwikkeling te bespeuren, zeker 
als we 1992 vergelijken met de twee vermelde schooljaren. Het meest opvallend 
is het percentage zaken waarop een dagvaarding is gevolgd. In 1992 was dat nog 
maar 33 procent, inmiddels is dat gestegen tot rond de 70 procent van de ouderzaken. 
In 1992 was het OM meer geneigd over te gaan tot een beleidssepot (35%). Bij de 
leerlingzaken gebeurde dagvaarding in 1994/95 ook maar bij 34 procent, maar in 
1995/96 zien we ook daar een forse toename tot 63 procent. Ook hier in dezelfde 
periode een vermindering van het percentage gevallen met een beleidssepot, maar 
tevens van technisch sepot. 

Als belangrijkste reden voor een techniscb sepot geldt in 1992 het gegeven 
dat betrokkene ten onrechte als verdachte is vermeld (39%) en dat er geen wettig 
bewijs is (eveneens 39%). In de rest van de gevallen wordt de zaak niet ontvankelijk 
verklaard. In 1994/95 is er ten opzichte van 1992 wat betreft de mate van voorkomen 
van redenen voor een technisch sepot, niet veel verschil. In het volgende schooljaar 
is met name de categorie `geen wettig bewijs' fors toegenomen. Inmiddels neemt 
dat 69% van de technische sepots voor zijn rekening. Bij beleidssepot springt in het 
oog dat in 1992 in bijna 70 procent van de gevallen tot een sepot werd overgegaan 
omdat het aangedragen 'della' als een te gering feit werd gezien. In de andere twee 
perioden wordt daar duidelijk anders over geoordeeld, getuige het percentage van 
bijna 25 bij deze reden. Daar staat tegenover dat `gewijzigde omstandigheden' in 
belang is toegenomen: van 5 procent in 1992 tot 29 in 1995/96. Uit de beschikbare 
gegevens viel af te leiden dat ruim tweederde van de leerplichtzaken in 1994/95 
en 1995/96 tot een dagvaarding heeft geleid. Op een paar na zijn alle dagvaardingen 
van het schooljaar 94/95 in april 1997 door de rechter afgedaan, van die van het 
schooljaar 1995/96 is dat voor een kwart niet het geval, een indicatie hoe lang 
leerplichtzaken kunnen lopen zelfs nadat er sprake is van een dagvaarding. 

In die gevallen dat de zaak is afgedaan door de rechter, leidt dit in bijna negen 
van de tien gevallen tot een schuldigverklaring, waarbij in het schooljaar 1994/95 
in driekwart van deze zaken een (deels) onvoorwaardelijke geldboete werd opgelegd 
en in 1995/96 in tweederde van de gevallen. 
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3.3 RESULTATEN CASE-STUDIES 

Bij de case-studies was de vraag aan de orde op welke wijze de bij de handhaving 
van de Leerplichtwet 1969 betrokken actoren in de praktijk vorm geven aan hun 
wettelijke taken. De actoren zijn in de eerste plaats de gemeentelijke leerplichtambtena-
ren, de scholen (het 'hoof& c.q. diens gemandateerde) en het Openbaar Ministerie. 
Met hen zijn aan de hand van topic-lijsten interviews gehouden. We selecteerden 
zes gemeenten verspreid over het land in drie paren van twee. Een paar bestaat 
uit twee gemeenten van vergelijkbare grootte, maar met verschillend handhavingsbe-
leid. We kozen de gemeenten uit drie verschillende grootteklassen (grootstedelijk, 
steclelijk, platteland), met het volgende resultaat: Rotterdam/Utrecht, Arnhem/Tilburg 
en Beilen/Susteren. Beschikbare informatie in schriftelijke vorm (jaarverslag, folder, 
aanschrijving scholen e.d.) is opgevraagd en in de case-beschrijving verwerkt. 

3.3.1 Achtergrondkenmerken onderzochte gemeenten 

Van alle case-gemeenten zijn de volgende gegevens verzameld: aantal inwoners, 
aantal leerplichtigen, omvang leerplichtformatie, omvang meldingen in schooljaar 
1995/1996 en de toe- dan wel afname van ongeoorloofd verzuim ten opzichte van 
1994/1995. 

Leerplichtige leerlingen bevinden zich vooral in het basisonderwijs, het 
(voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het kleine gedeelte 
leerplichtigen dat zich bevindt op scholen voor beroeps-en volwassenenonderwijs 
(scholen die vallen onder de WEB) wordt in sommige gevallen buiten de (gewone 
leerplichthandhaving' gehouden en gebracht onder de werkingssfeer van de Regionale 
Meld- en CoOrdinatiefunctie (RMC). 

De omvang van de formatie is niet altijd exact aan te geven omdat bijvoorbeeld 
een (algemeen) administratief medewerker ook werkzaamheden verricht die onder 
handhaving van de Lpw vallen of omgekeerd een leerplichtambtenaar ook allerlei 
andere (onderwijs)taken verricht. In sommige gevallen worth gesproken over 
lleerplichtconsulene (lpc): een functiebenaming die tot uitdrukking brengt dat het 
accent ligt op de maatschappelijke zorg voor de leerling. Hoewel de leerplichtconsulent 
de jongere ertoe probeert te bewegen zijn verplichtingen in het kader van de Lpw 
na te komen, zal de nadruk veelal liggen op preventie van schoolverzuim. De omvang 
van de formatie beantwoordt niet altijd aan de normering die daarvoor door de 
Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) is gesteld. Volgens een 
recent persbericht (Volkskrant, 3 november 1997) is de landelijke norm een 
leerplichtambtenaar op vijfduizend leerlingen: gemeente 4 blijft daar met 1 2/3 
formatieplaats ver onder. Gemeente 3 heeft drie maal zoveel formatieplaatsen als 
gemeente 4, terwijI het aantal leerplichtigen maar net iets meer dan de helft bedraagt 
van dat van gemeente 4: in gemeente 3 is er dus een leerplichtambtenaar op ruim 
3.000 leerplichtigen in gemeente 4 is er een leerplichtambtenaar op bijna 17.000 
leerplichtigen. In de twee grootste gemeenten liggen de cijfers iets dichter bij elkaar: 
een leerplichtambtenaar op 4.358 leerplichtigen (case 1) en een leerplichtambtenaar 
op 3.363 leerplichtigen (case 2). Gemeente I beoordeelt de leerplichtformatie van 

440 



een op ruim 4.000 als te weinig en wil naar 20 leerplichtconsulenten. Er ligt dan 
ook een aanvraag voor uitbreiding van de formatie. Gemeente 2 is tevreden met 
de formatie-omvang. Van de middelgrote gemeenten maakt er een melding van 
te beperkte formatie, terwijlde andere aangeeft dat als er meer formatieruimte was, 
de aandacht uitgebreid zou kunnen worden naar het basisonderwijs. In de twee 
kleinste gemeenten is het als volgt: een leerplichtambtenaar op 11.930 leerplichtigen 
(case 5) en een leerplichtambtenaar op 20.000 leerplichtigen (case 6). De 
leerplichtambtenaar in deze kleine gemeente is all-round medewerker burgerzaken. 
Hij houdt zich sinds een reorganisatie bezig met bijzondere wetgeving en behield 
het onderdeel leerplicht en schoolvervoer. Er loopt een onderzoek om te bezien 
of de leerplicht in regio-verband kan worden gehandhaafd (Voorstel Regionalisatie 
Leerplicht). In een andere casus bleek dat waar de aandacht voor leerplichtbeleid 
— mede door landelijke publiciteit — was gewekt bij het gemeentebestuur er ook 
formatieruimte kon worden gecreeerd. 

De formatie omvat verschillende functies. Als gevolg van de inwerkingtreding 
van de Politiewet 1993 is in 1994 het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar 7  
in werking getreden. Dat had tot gevolg dat alle leerplichtambtenaren hun bijzondere 
opsporingsbevoegdheid verloren per 1 april 1995. Voor alle buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa's) werd een vakbekwaamheidstoets ingevoerd waartoe 
een cursus gevolgd kon worden. Na afronding van deze studie kunnen 
leerplichtambtenaren als boa beedigd worden. In elk van de case-gemeenten is een 
boa werkzaam. Uit een enquete van de LVLA bleek dat in 1996 slechts tweeendertig 
procent van de leerplichtambtenaren een opsporingsbevoegdheid had of aan de 
verwerving ervan werkte. 8  Alle zes case-gemeenten beschikten (toevallig?) over 
een boa. 

Er zijn voor elke case-gemeente cijfers over de omvang van de meldingen 
in '95/'96 aangegeven: 1877 absoluut verzuim en 1613 relatief verzuim (case 1); 
966 `behandelzaken' (het aantal meldingen zal dus hoger liggen), waarvan 92 absoluut 
verzuim (case 2); 531, waarvan 43 absoluut verzuim (case 3); 443, waarvan 92 absoluut 
verzuim (case 4); 32, waarvan 2 absoluut verzuim (case 5); en 40, voornamelijk 
signaalverzuim (case 6). Daarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers geen exact 
beeld geven van de omvang van het werkelijke schoolverzuim, omdat in alle casus 
gemeld werd dat niet alle scholen even zorgvuldig omgaan met het melden van 
ongeoorloofd verzuim. In case 1 meldt het laarverslag leerplichtbeleid' dat er zelfs 
scholen met meer dan 1000 leerlingen zijn die geen enkele melding aan de Dienst 
Stedelijk Onderwijs hebben gedaan. Het is onwaarschijnlijk dat, hoe goed het 
verzuimbeleid van een school ook is, er geen sprake zou zijn van ongeoorloofd 
verzuim. Dat is dan een reden voor leerplichtconsulenten en medewerkers van het 
bureau registratie om de betrouwbaarheid van verzuimmeldingen door scholen 
in het volgend schooljaar gedetailleerd te bekijken. 

7 	Besluit van 11 november 1994, Staatsblad 1994, nummer 825. 
8 	M. Agerbeek (1997), Chronische spijbelaars; De grenzen van de leerplicht. De Bezige Bij, 

Amsterdam p. 220. 
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Ook de wijze van registreren van verzuimmeldingen loopt bij de gemeenten uiteen. 
Zo is het relatieve verzuim in case 3 exclusief luxe verzuim. Wat de omvang van 
meldingen betreft hanteert deze gemeente verder nog de categorieen: dreigend verzuim 
(147), geen verzuim maar wel problemen (101), verwijdering/schorsing (29) en 
onbekend (19). In totaal gaat het om 531 meldingen. In vergelijking met 94/95(601) 
gaat het om een afname van het aantal meldingen. 

De cijfers over omvang van de meldingen in schooljaar '95/'96 geven niet meer 
dan een globaal beeld van de verzuimgevallen: in het algemeen wordt wel 
onderscheiden of het gaat om absoluut verzuim dan wel relatief verzuim en relatief 
verzuim worth onderverdeeld in problematisch verzuim en luxe verzuim, maar 
de reden en de duur van het verzuim worden uit de cijfers niet kenbaar. Zo kan 
de gemelde ongeoorloofde afwezigheid van een leerling voor een halve dag in de 
cijfers hetzelfde gewicht krijgen als de maandenlange afwezigheid (eventueel 
onderbroken door korte of langere periodes van schoolbezoek zonder dat daarna 
opnieuw gemeld wordt) van een zeer problematische leerling. 

Uit de casus blijkt dat er bij gemeenten die een krachtig leerplichtbeleid voeren 
sprake is van een afname van het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim. 
Wanneer naleving van de afspraken met scholen ten aanzien van het consequent 
melden van verzuim door de gemeente wordt bevorderd en dus in de praktijk stipt 
wordt nagekomen, is een lager meldingscijfer inderdaad een indicatie voor succesvol 
beleid. Uit de casus bleek echter dat het zicht op schoolverzuimregistratie en melding 
lang niet altijd helder is. 

Gemeente 1 komt met de totale omvang van meldingen gerelateerd aan het 
aantal leerplichtigen op 4%, gemeenten 2 en 3 op 3.5%, gemeente 4 op 1.5%, 5 
op 0.5% en 6 op 0.2%. De gemiddelde verzuimmeldingsscore ligt op 2.2%. 

De meeste constateringen van absoluut verzuim leiden niet tot dossiervorming 
maar kunnen na enig speurwerk worden opgelost door de medewerkers van de 
administratie. De echte absolute verzuimers worden in behandeling genomen door 
de leerplichtambtenaar. De middelgrote gemeenten moeten vaststellen dat ze 
onvoldoende greep hebben op het absoluut verzuim door een nog onvoldoende 
sluitende administratie. De kleine gemeenten zijn, omdat hun leerplichtadministratie 
niet op orde is, voor een deel athankelijk van meldingen van andere instanties (RMC, 
Arbeidsbureau) om gevallen van absoluut verzuim op het spoor te komen. 

In het algemeen wordt geen toename, zelfs uitdrukkelijk afname van de 
ongeoorloofd-verzuim-meldingen (cases 1 en 3) aangegeven. Opvallend is wel dat 
de gemeenten die nadrukkelijk een leerplichtbeleid voeren al successen kunnen 
noteren. De onvoldoende en niet-eenduidige registratie in het verleden bemoeilijkt 
echter een strikte vergelijking. De leerplichtambtenaar van een van beide kleine 
gemeenten stelt vast dat er sprake is van een verschuiving van het aantal 
verzuimgevallen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

3.3.2 Leerplichtbeleid binnen de gemeentelijke organisatie 

De beschreven onderdelen van het beleid betreffen: ambtsinstructie, leerplichtadmini- 
stratie, karakterisering van verzuimbeleid, (extra) taken van de leerplichtambtenaar, 
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jaarverslag, reacties op het jaarverslag van de raad en het College van B en W, 
samenwerking met andere gemeentelijke functionarissen betrokken bij de leerplicht, 
speciale projecten en voorlichting. Op de belangrijkste punten wordt kort ingegaan. 

Een echte ambtsinstructie zoals door de Lpw voorgeschreven is er in de helft 
van de zes gevallen, per paar in een gemeente. Het VNG -model dient in alle gevallen 
als basis. In de interviews bleek niets van de belangwekkendheid van een dergelijk 
document. 

De beide grootstedelijke gemeenten hebben hun administratieve zaken 
automatiseringstechnisch voor elkaar, de beide stedelijke gemeenten zijn bijna zover 
en de kleine gemeenten werken nog aan verdere automatisering. De noodzaak van 
een koppeling blijkt niet alleen ten aanzien van leerlingen die zonder medeweten 
van de leerplichtambtenaar tussentijds worden verwijderd of niet binnen acht weken 
elders zijn geplaatst, maar kan ook worden geIllustreerd aan de hand van het 
verschijnsel `grijze verwijdering': de school deelt aan het eind van het leerjaar aan 
een leerling mee dat hij/zij het volgend jaar niet terug hoeft te komen. Deze situatie 
kan veroorzaken dat leerlingen `verdwijnen'. Dit probleem zou grotendeels zijn 
opgelost als gemeenten een waterdichte administratie hadden, waarbij het 
bevolkingsregister on-line is gekoppeld aan de bestanden met ingeschreven leerlingen 
op scholen. 

In gemeente 1 zijn de wettelijke (leerplicht)taken ondergebracht in twee bureaus: 
de eerste betreft de registratie van alle leerplichtige leerlingen, de tweede betreft 
de controle op de naleving van de leerplicht. De leerplichtconsulenten vervullen 
hun taken in het bureau naleving leerplicht. Het bureau registratie bewaakt het 
absoluut schoolverzuim, pas wanneer na twee weken geen reactie is gekomen op 
het verzoek aan ouders om te vermelden op welke school hun kind is ingeschreven, 
worden deze kinderen doorgegeven aan de leerplichtconsulenten. 

Voor alle cases geldt dat het maatschappelijk-zorg karakter van de Lpw 
toenemende aandacht krijgt. De grote gemeenten hebben aandacht voor preventie 
en geven extra zorg aan zwaardere problematiek: leerplichtigen die in uitzichtloze 
situaties zijn terecht gekomen, op wie ouders geen grip meer hebben, die dreigen 
aan de rand van de samenleving te geraken. Gemeente 1 heeft een psycholoog in 
dienst van de Dienst Stedelijk Onderwijs aangetrokken. Gemeente 2 brengt zelfs 
in zekere zin een beperking tot de groep `zware gevallen' aan. Ziekteverzuimmeldin-
gen worden gezien als een potentiele probleemgevallen. De middelgrote gemeenten 
steunen wat meer op het schoolbeleid en vinden zichzelf een aanvulling daarop. 
Gemeente 3 tracht daarin overigens preventief te werken door leerplichtambtenaren 
in het voortgezet onderwijs te stationeren. Extra taken voor leerplichtambtenaren 
komen veelal voort uit (preventieve) maatschappelijke zorg: besprekingen op scholen, 
deelname in `socio-teams' en dergelijke. De gemeenten 1 en 3 vermelden preventie 
als voornaamste handhavingsdoel. De beide kleine gemeenten reageren op meldingen 
vanuit scholen. Er is duidelijk meer sprake van reactief dan van pro-actief beleid. 
Zij steunen op grotere samenwerkingsverbanden en betonen zich daarin satellieten 
van het RMC. 

Duidelijk is dat de grootste gemeenten meer (kunnen) doen aan speciale 
projecten: social teams, Basta -project, verzuimcijferonderzoek in gemeente 1 en 
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de uitgave van een losbladige instructie voor alle schooldirecteuren over hoe te 
handelen bij schoolverzuim in gemeente 2 zijn de belangrijkste. In case 3 wordt 
flink aan de weg getimmerd met preventieprojecten, terwijI in case 4 voornamelijk 
gereageerd worth op meldingen en aanvragen en er weinig ruimte blijkt voor meer. 
Duidelijk is dat in de kleine gemeenten de problematiek van een geheel andere 
orde en omvang is: handhaving van de Leerplichtwet overstijgt in de regel de 
individuele behandeling van een enkele verzuimer niet. 

Voor de grote gemeenten spreekt het maken van een jaarverslag vanzelf. De 
aandacht voor het onderwerp bij raad en B en W is ook wel groeiend, maar `kan 
nog beter'. Door personele omstandigheden is een jaarverslag er in gemeente 4 niet 
van gekomen, maar het ligt in de bedoeling dat voor schooljaar '96/'97 te doen. 
Ook de beide kleine gemeenten voorzien in een verslag. De betrokkenheid van 
raad en B en W is niet echt groot, verder dan het uitspreken van de noodzaak van 
aandacht voor ongeoorloofd verzuim komt het in de cases 3, 4, 5 en 6 niet. De 
melding in het jaarverslag dat enkele zaken bleven liggen wegens gebrek aan 
mankracht in case 5 leidde tot uitbreiding van de formatie. Als er al andere tij 
de leerplicht betrokkenen' genoemd worden dan zijn het de RMC-betrokkenen 
en ambtenaren belast met het achterstandenbeleid. 

De gemeenten in de case-studies doen alle wel iets aan voorlichting over de 
Lpw aan ouders. Veelal wordt een folder uitgegeven die verduidelijkt wanneer extra 
verlof kan worden gegeven, welke dagen als religieuze feestdagen worden aangemerkt 
en in welke gevallen leerlingen daarvoor vrij kunnen krijgen, hoe het zit met vakanties 
buiten de schoolvakanties en wat nu eigenlijk landere gewichtige omstandigheden' 
zijn. De leerplichtambtenaar kan expliciet vastleggen dat verjaardagen van familie 
of vrienden en andere festiviteiten niet gewichtig genoeg zijn om er een kind voor 
thuis te houden, als het schoolhoofd daar anders over denkt bestaat de mogelijkheid 
dat het gemeentelijk beleid wordt doorkruist door een andersluidende beslissing 
van het hoofd der school. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de ambtsinstructie in de case-gemeenten 
geen nadrukkelijke rol vervult. De administratieve systemen binnen de gemeente 
en de aansluiting met registratiesystemen van scholen is nog lang niet volmaakt. 
Er wordt wel in alle gemeenten gewerkt aan verbetering. Voor alle cases geldt dat 
het maatschappelijk-zorg karakter toenemende aandacht krijgt. De beide grote 
gemeenten hebben hun activiteiten daarop ingericht, de middelgrote zien zichzelf 
nicer als laanvullend op het schoolbeleid'. In de kleine gemeenten betreft het enkele 
specifieke gevallen. De verschillen in de casus hangen samen met de omvang van 
de gemeente en daarmee met de omvang van de formatie en de problematiek. Een 
paarsgewijze vergelijking levert daarom geen aanzienlijke verschilpunten op. 

3.3.3 Leerplichtambtenaar en scholen 

Teneinde inzicht te krijgen in de positie die de leerplichtambtenaar ten opzichte 
van de scholen inneemt is in een schema informatie bijeengebracht over de afspraken 
die hij heeft met de scholen, het zicht van de leerplichtambtenaar op het schoolbeleid, 
de vraag of hij overlegt/adviseert over verzuimregistratie en of hij overlegt over 
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individuele gevallen. 
In alle gemeenten worden door de leerplichtambtenaar c.q. de afdeling leerplicht 

afspraken gemaakt met de scholen. Dat gebeurt via informatie-bijeenkomsten, 
schoolbezoek, aanwezigheid in social teams en bij leerlingbegeleiding, voorlichtingsma-
teriaal, mailings en dergelijke. In gemeente 2 zijn bovendien met vijf grote scholen 
voor voortgezet onderwijs afspraken gemaakt met betrekking tot: administratie, 
snelle reactie op verzuim, opzetten van leerlingvolgsysteem, contact opnemen in 
geval van problematisch verzuim. In gemeente 3 ontbreken afspraken met basisscholen. 
Wel wordt ten aanzien van bepaalde doelgroepen (problematische scholen, 
allochtonen, woonwagenkinderen) overleg gevoerd. 

Opvallend is dat ook afspraken gemaakt worden over onderwerpen die strikt 
genomen tot de competentie van het schoolhoofd horen (bijvoorbeeld ten aanzien 
van melding van verzuim: meteen de eerste dag en niet pas na drie dagen). 
Schoolhoofden worden ook wel mondeling aangesproken als ze het niet goed hebben 
gedaan, bijvoorbeeld in het geval het ene schoolhoofd aan een tandarts toestemming 
gaf met zijn kind op vakantie te gaan buiten de schoolvakantie terwijl de assistente 
van de tandarts nul op het rekest kreeg bij een andere school. Verder dan een 
vermaning van de scholen is het nooit gekomen: geen enkele leerplichtambtenaar 
meldde het opmaken van een proces-verbaal tegen een schoolhoofd wegens overtreding 
van de Leerplichtwet. 

In onze cases moest vastgesteld worden dat de leerplichtambtenaar geen volledig 
zicht heeft op het verzuimbeleid zoals dat door het hoofd van de school wordt 
vorm gegeven. Een incidenteel bezoek aan scholen kan daarvan immers geen beeld 
geven. Anders ligt het voor de scholen in case 3 waar leerplichtconsulenten wekelijks 
`gestationeerd' zijn. Om toch een indruk te krijgen wordt in het eindrapport verslag 
gedaan van de interviews met betrokken leerkrachten over het verzuimbeleid op 
twee scholen uit case 3 en case 4. In alle cases is sprake van overleg over individuele 
gevallen. 

Samenvattend wordt in het rapport gesteld dat er in alle case-gemeenten overleg 
is tussen leerplichtambtenaar en scholen, dat er afspraken gemaakt worden en 
informatie naar scholen wordt gestuurd. De vorm waarin contacten plaatsvinden 
en de intensiteit wisselen sterk. Scholen die als probleemschool bekend staan zijn 
meer in de picture van de leerplichtambtenaar dan andere. In onze casus moet 
vastgesteld worden dat de leerplichtambtenaar zeker geen volledig zicht heeft op 
het verzuimbeleid van de scholen. 

3.3.4 Leerplichtambtenaar en OM; leerplichtambtenaar en ondersteunende instanties 

De positie die de leerplichtambtenaar inneemt ten opzichte van het Openbaar 
Ministerie en ondersteunende instanties is in het eindrapport als volgt onderverdeeld 
in schema gebracht: afspraken met het OM, aantal processen-verbaal, contact met 
het OM voor het opmaken van een proces-verbaal, knelpunten in de relatie met 
het OM en de al dan niet aanwezigheid van overleg en samenwerking met andere 
instanties. 

De beide grote gemeenten hebben duidelijke afspraken met het OM. In case 
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1 gaat dat redelijk ver: elk proces-verbaal voor een jongere komt in het `driehoeksover-
leg' (OvJ, Raad voor de Kinderbescherming, leerplichtambtenaar). In case 2 is er 
zelfs een convenant afgesloten om zaken sneller bij het OM behandeld te krijgen. 
In de middelgrote gemeenten is er sprake van regelmatig overleg. In de kleine 
gemeenten is dat overleg beperkt tot hooguit 1 keer per jaar. 

Het aantal processen-verbaal vertoont (uiteraard) samenhang met het aantal 
leerplichtigen binnen de gemeente. Toch zien we in case 1 bijna zes keer zoveel 
p.v.'s (400) als in case 2 (70) terwij1 het aantal leerplichtigen slechts drie maal zo 
groot is. Wellicht dat de goede contacten tussen de leerplichtambtenaren en het 
OM en de daaruit voortvloeiende beleidsafspraken daarvoor de verklaring zijn. 
In de middelgrote gemeenten zien we dat in de ene gemeente 10 p.v.'s en in de 
andere 12 p.v.'s zijn opgemaakt. Gemeente 4 meldt overigens voor het schooljaar 
'96/'97 in de eerste helft al 33 p.v.'s (voornamelijk luxe verzuim). De omstandigheid 
dat niet continu een boa beschikbaar is voor het opmaken van een p.v. is een 
belangrijke factor. Zo is er in case 4 een gat gevallen van 1 jaar: 1 april '95 moest 
je boa zijn; een leerplichtambtenaar (boa) was ziek, de andere deed in juni '95 pas 
examen en moest daarna nog beedigd worden. 

Uit het schema blijkt ook dat het opmaken van een p.v. in de kleine gemeenten 
uitzonderlijk is (1 resp. geen). Het OM geeft in het merendeel der cases aan dat 
ze een sluitende aanpak willen maken. Dat kan alleen als de leerplichtambtenaren 
bereid zijn de boa-cursus te volgen en zich als boa te manifesteren. 

Voor zover het maken van p.v.'s aan de orde is, gebeurt dat met uitzondering 
van gemeente 2 in overleg met het parket. Dat contact wordt in de regel gelegd 
met de parketsecretaris die belast is met leerplichtzaken. 

Er is behalve kwantitatief ook kwalitatief verschil in de relaties met het OM: 
in de cases 1, 3 en 4 gaat het behoorlijk goed (regelmatig overleg), in de cases 5 
en 6 is er nauwelijks sprake van een relatie door de geringe strafrechtelijke activiteit 
van de desbetreffende leerplichtambtenaren. Case 2 meldt echter slecht overleg met 
het OM en bovendien lange behandeltijden. Ook de terugkoppeling van het OM 
aan de leerplichtambtenaren laat in die gemeente te wensen over. Al met al was 
er reden voor de gemeente om een onderzoek naar de gang van zaken bij het OM 
te laten doen. 

Voor de samenwerking geldt mutatis mutandis hetzelfde. Meestal gaat het 
om Algemeen Maatschappelijk Werk, de Raad voor de Kinderbescherming en 
jeugdhulpverleningsinstellingen. In case 1 geeft een speciaal leerplichtproject veel 
aanknopingspunten voor samenwerking, die bovendien is gestructureerd door het 
`driehoeksoverleg' waarin OvJ, RvdK. en leerplichtambtenaar zitting hebben. De 
OvJ daar beschouwt de leerplichtconsulent als 'spin in het web' die zaken in de 
driehoek moet brengen. Officieren van justitie melden wel dater soms te lang wordt 
`aangemodderd' voordat de leerplichtambtenaar een zaak bij hen brengt (case 1, 
3 en 5). Samenvattend kunnen we stellen dat grote gemeenten meer overleg en 
duidelijke afspraken met het OM hebben dan de kleine. Het aantal processen-verbaal 
hangt niet alleen samen met het aantal leerplichtigen, maar ook met de 
beschikbaarheid van boa's en de ervaring die boa's hebben met de afhandeling van 
een proces-verbaal. Knelpunten in de relatie betreffen de soms lange behandeltijd 
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en de gebrekkige terugkoppeling. 

3.3.5 Aanpak leerplichtambtenaar 

Om een beeld te krijgen van de werkwijze van de leerplichtambtenaren in onze 
casus zijn gegevens over aanpak van absoluut verzuim, verwijdering, relatief verzuim 
in het algemeen, luxe verzuim, signaal verzuim en de resultaten daarvan in een 
schema bijeen gebracht. 

Absoluut verzuim opsporen is in eerste instantie een administratieve kwestie: 
de leerplichtadministratie (waarin alle leerplichtigen uit het bevolkingsregister) wordt 
vergeleken met de door de scholen aan te leveren lijsten van aan- en afgemelde 
leerlingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de administratieve systemen volledig 
zijn en op elkaar passen, hetgeen nog niet in alle gemeenten gerealiseerd is. De 
beide grote gemeenten zijn daarmee het verst, in gemeente 3 is het opsporen van 
absoluut verzuim nog niet goed mogelijk en is de leerplichtambtenaar afhankelijk 
van tips van bijvoorbeeld Jeugdhulpverlening, politie of anderen. In een kleine 
gemeente (case 5) loopt deze administratie via het RMC. De andere kleine gemeente 
heeft als grensplaats te maken met scholen in Duitsland en Belgie. De meldingen 
vanuit die scholen lopen niet zo'. Veel gevallen zijn ook administratief af te handelen 
(vaak zitten de kinderen wel op een school): foute meldingen worden gecorrigeerd 
of ontbrekende inschrijvingen verwerkt. Komt de leerplichtambtenaar echte absoluut-
verzuim-gevallen tegen dan gaat er eerst een brief naar de ouders en volgt zo nodig 
een huisbezoek of een gesprek op het gemeentehuis. Veel gevallen kunnen in die 
gesprekken worden opgelost, hardnekkige verzuimers krijgen een proces-verbaal. 
Leerlingen die niet meer `leerbaar' zijn krijgen (partiele) vrijstelling. Ook volgt 
er vrijstelling als ze medisch/psychisch ongeschikt zijn volgens de vrijstellingscommis-
sie (arts en psycholoog van GGD). 

Bij verwtjdering is er in de meeste gevallen wel contact met de leerplichtambte-
naar: wordt hij bijtijds ingeschakeld dan kan hij zo nodig bemiddelen of meedenken 
over een oplossing. Is handhaving op school of plaatsing op een andere school niet 
mogelijk dan wordt een buitenschoolse oplossing bedacht. Hier meldden enkele 
leerplichtambtenaren dat er incidenteel sprake is van een capaciteitsprobleem met 
name in het speciaal onderwijs en specifieke opvangprojecten. De leerplichtambtenaar 
zit in gevallen van verwijdering duidelijk in een hulpverlenersrol. 

Bij relatief verzuim worden in de grote gemeenten veelal standaardformulieren 
gebruikt voor het doen van meldingen. Voor de (partieel) leerplichtigen moet behalve 
de gegevens van de school en van de leerling ook de aard van de melding vermeld 
worden: verzuim, dreigende verwijdering, verwijdering/uitschrijving of tussentijdse 
verandering van school. In kleinere gemeenten verlopen meldingen ook wel informeel: 
een telefoontje of briefje naar de leerplichtambtenaar is voldoende. In een van de 
kleine gemeenten is de leerplichtambtenaar van mening dat met name het `drie-dagen-
gat' (de Lpw zegt dat schoolhoofden ongeoorloofd verzuim pas na drie dagen hoeven 
te melden) problemen geeft: binnen het kader van de wet kunnen directeuren doen 
wat ze willen; leerplichtambtenaar heeft daarover niets te zeggen. Een melding van 
relatief verzuim wordt in de regel in behandeling genomen: er wordt een onderzoek 
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ingesteld, met ouders en/of leerplichtige gesproken en zo nodig actie ondernomen 
richting hulpverlening of richting strafrecht. Leerplichtambtenaren hebben er vaak 
geen zicht op of meldingen correct geschieden: geen enkele leerplichtambtenaar 
doet schooladministratiecontrole in die zin dat gekeken wordt in de klas of alle 
leerlingen aanwezig zijn en zo niet, of de verzuimende leerlingen geoorloofd dan 
wel ongeoorloofd afwezig zijn en of daarvan registratie is gehouden. De 
leerplichtambtenaar in case 3 heeft door zijn frequente aanwezigheid op school 
meer kijk op de gang van zaken. De leerplichtambtenaar in een van de kleine 
gemeenten geeft aan dat scholen pas melden als het probleem al achter de rug is: 
de leerling is na ongeoorloofd verzuim weer gewoon op school. Met de scholen 
in het voorbereidend beroepsonderwijs is afgesproken dat er intensiever gemeld 
wordt. 

Bij luxe verzuim lijkt het erop dat geen van de leerplichtambtenaren moeite 
heeft met het werk maken van overtredingen van de Lpw wegens luxe verzuim: 
al of niet na een waarschuwing worden zaken doorgestuurd naar het OM voor 
afhandeling. Erkend wordt dat gemeld ziekteverzuim, zeker als het ruim van te 
voren is gemeld, luxe verzuim kan zijn. Greep krijgen op die gevallen is al een 
stuk moeilijker. 

Bijsignaalverzuim gelden geen vaste structuren voor de leerplichtambtenaar: 
alles is mogelijk, er wordt maatwerk geleverd. De basis is in alle gevallen: praten 
en een oplossing zoeken voor de leerplichtige met als uiteindelijke doel dat deze 
weer een school bezoekt. Soms is daarbij inschakeling van jeugdhulpverleningsinstellin-
gen, opvangprojecten, Raad voor de Kinderbescherming, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, RIAGG, schoolpsycholoog, schoolarts en dergelijke aan de orde. Over het 
algemeen zal de leerplichtambtenaar alleen in het uiterste geval (alsnog) het 
strafrechtelijk traject gaan bewandelen: de leerplichtige moet dan de (weer) naar-school-
begeleiding moedwillig frustreren en niet door hulpverleners op het goede spoor 
te zetten zijn. 

Hoewel het schema een beeld geeft van de resultaten van de inspanningen 
van leerplichtambtenaren is duidelijk dat niet in alle gevallen een compleet en 
eenduidig overzicht kan worden geleverd. In de grote gemeenten wordt wel vermeld 
hoeveel zaken succesvol (= leerplichtige zit weer op school) zijn geweest, maar 
niet duidelijk is om welk percentage van het aantal in behandeling genomen gevallen 
het gaat. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat absoluut verzuim opsporen in 
eerste instantie een administratieve kwestie is: de leerplichtadministratie (waarin 
alle leerplichtigen uit het bevolkingsregister) wordt vergeleken met de door de scholen 
aan te leveren lijsten van aan- en afgemelde leerlingen. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat de administratieve systemen volledig zijn en op elkaar passen, hetgeen nog niet 
in alle gemeenten gerealiseerd is. Komt de leerplichtambtenaar echte absoluut-verzuim- 
gevallen tegen dan gaat er eerst een brief naar de ouders en volgt zo nodig een 
huisbezoek of een gesprek op het gemeentehuis. Veel gevallen kunnen in die 
gesprekken worden opgelost, hardnekkige verzuimers krijgen een proces-verbaal. 

Een melding van relatief verzuim wordt in de regel in behandeling genomen: 
er wordt een onderzoek ingesteld, met ouders en/of leerplichtige gesproken en 
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zo nodig actie ondernomen richting hulpverlening of richting strafrecht. 
Leerplichtambtenaren hebben er vaak geen zicht op of meldingen correct geschieden. 
Bij signaal verzuim gelden geen vaste structuren voor de leerplichtambtenaar: alles 
is mogelijk, er wordt maatwerk geleverd. De basis is in alle gevallen: praten en 
een oplossing zoeken voor de leerplichtige met als uiteindelijke doel dat deze weer 
een school bezoekt. Soms is daarbij inschakeling van jeugdhulpverleningsinstellingen, 
opvangprojecten, Raad voor de Kinderbescherming, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, RIAGG, schoolpsycholoog, schoolarts en dergeliike aan de orde. Over het 
algemeen zal de leerplichtambtenaar alleen in het uiterste geval (alsnog) het 
strafrechtelijk traject gaan bewandelen: de leerplichtige moet dan de (weer) naar-school-
begeleiding moedwillig frustreren en niet door hulpverleners op het goede spoor 
te zetten zijn. 

3.3.6 Opvattingen leerplichtambtenaar 

De opvattingen van de leerplichtambtenaren in onze casus zijn weergegeven met 
behulp van de volgende vragen: zijn de toezichtsbevoegdheden voldoende? Hebt 
u behoefte aan bestuurlijke sancties? Vindt u scheiding van toezicht en sancties 
wenselijk? Wat vindt u van de kwaliteit van de leerplichtregelgeving? Zijn er 
verschillende instrumenten nodig bij de onderscheiden typen van verzuim? Welke 
problemen komt u tegen in de handhavingspraktijk? Is de Leerplichtwet handhaafbaar? 
Welke knelpunten doen zich voor? Wat zijn volgens u de '10 geboden voor 
leerplichthandhaving'? 

Alle leerplichtambtenaren vinden hun toezichtsbevoegdheden voldoende, 
een is van mening dat de bevoegdheden nog niet optimaal benut worden en er dus 
geen aanleiding is om meer te vragen. In vijf van de zes cases zien de leerplichtambte- 
naren wel iets in door hen toe te passen bestuurlijke sancties en transacties: met 
name om tijdverlies bij het OM te besparen (lik-op-stuk-beleid effectueren) en 
uitsluitend in gevallen dat er sprake is van een objectiveerbare overtreding en dan 
alleen in de sfeer van luxe verzuim. Voor het overige zijn de leerplichtambtenaren 
bevreesd voor rolbevuiling: een vertrouwensrelatie opgebouwd als hulpverlener 
(met ouders en/of leerplichtige) of met de school kan geschaad worden als hij gaat 
zwaaien met een bonnenboekje. De leerplichtambtenaar is in de regel blij dat het 
OM en de rechter het sluitstuk voor hun rekening nemen: dat schept duidelijkheid. 

Grosso modo worden er geen knelpunten in de huidige Leerplichtwet ervaren, 
al heeft een enkele leerplichtambtenaar wel behoefte aan een duidelijke invulling 
van vage begrippen als `gewichtige omstandigheden'. Ook mag de registratie- en 
meldingsplicht van scholen wel wat aangescherpt en moet er aandacht zijn voor 
de koppeling van bekostiging aan in- en uitschrijfgedrag van scholen. Natuurlijk 
zijn er modaliteiten in de beoordeling van de strengheid van de wet: soms hangt 
het van de persoonlijke opvattingen van de leerplichtambtenaar af of hij werk maakt 
van een dagje verzuim (een baaldag). Alle leerplichtambtenaren zijn het erover eens 
dat de verschillende typen van verzuim om verschillende instrumenten vragen. 
Dat is ook wat in de praktijk gebeurt: luxe verzuim wordt zonder dralen aangepakt 
met waarschuwing of p.v., signaal verzuim vraagt in de regel om een hulpverleningstra- 
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ject dat slechts in hopeloze gevallen uitmondt in strafrechtelijke afdoening. 
In alle casus luidt het oordeel van de leerplichtambtenaar dat de Lpw 

handhaafbaar is, meer nog: de Leerplichtwet is een onmisbaar middel om tinnen 
te komen' en serieus werk te maken van de doelstelling dat leerplichtigen echt op 
school zitten. Een gemeente heeft geen problemen met de handhavingspraktijk. 
De problemen die door de andere gemeenten gesignaleerd worden zijn uiteenlopend, 
maar liggen veelal op het vlak van de scholen: slechte registratie en onvolledig 
meldingsgedrag. Fen ander probleem waar leerplichtambtenaren tegen aan lopen 
heeft te maken met de capaciteit van de instellingen waarnaar ze leerlingen zouden 
willen verwijzen. Door gebrekkige capaciteit gaan leerlingen shoppen wat veel tijd 
kost. Knelpunten die genoemd worden zijn: 
- er is sprake van een concentratie van de moeilijkste gevallen bij de leerplichtambte-

naar; 
- ontbreken van extra opvang voor kinderen die ook de alternatieve leerroute niet 

kunnen volgen, de zmok'ers ; 
- scholen moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor ongeoorloofd verzuim 

dan ze nu doen; 
- te beperkte formatie; 
- gebrek aan uniformiteit bij scholen en onzekerheid over contintateit van 

opvangprojecten; 
- ontbreken van alternatieven en geen vat op 'afzakken' van hogere naar lagere 

onderwijsvorm. 

In geen enkele casus kwam het tot het formuleren van 10 geboden, maar een aantal 
is er in elke case wel genoemd. De volgende `groslijse kan uit de antwoorden worden 
samengesteld. Dubbele vermeldingen betreffen: snel reageren, er vroeg bij zijn, korte 
behandeltijd, passende oplossingen zoeken en preventief werken. Als '10 geboden' 
werden genoemd: 
- er moet een up to date betrouwbaar signaleringssysteem zijn, dus geen achterstand; 
- er moet een goede samenwerking zijn tussen de administratie en de uitvoerend 

leerplichtambtenaar; 
- er moeten heldere afspraken zijn met de scholen, die ook worden nageleefd; 
- er moet een zo kort mogelijke doorlooptijd zijn voor behandeling; 
- de leerplichtambtenaar moet zijn netwerkfunctie goed bijhouden; 
- de beginverantwoordelijkheid ligt bij de scholen, dus: investeren in de opvoeding 

van scholen; 
- snel reageren; 
- vroeg beginnen; 
- contact leggen met ouders en school; 
- gebruik maken van hulpbronnen; 
- er vroeg genoeg bij zijn; dit kan door goede registratie en samenwerking; 
- het voorkomen van overtredingen; 
- het beeindigen van overtredingen door overleg, oplossingen zoeken; 
- het straf fen komt pas echt op de allerlaatste plaats; 
- handhaving van leerplicht is slechts aanvullend op de taak van de school; 
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- altijd checken of er hulpverleningsinstellingen bij betrokken zijn; 
- preventief werken door overleg op scholen (nu nog te vaak reactief); 
- ieder kind naar school, maar dan school die op hem of haar past; 
- bij problemen moet er oplossing komen die zo goed mogelijk is voor het kind; 
- consequent volhouden; 
- beseffen dat pakkans klein is, als ouders samenwerken met kinderen; bij spijbelen 

zonder medeweten is pakkans groter. 
Samengevat: de behandeltijd moet zo kort mogelijk zijn. Het is belangrijk dat de 
leerplichtambtenaar er op tijd bij is, signalerings- en registratiesystemen moeten 
goed op orde zijn, scholen hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van 
ongeoorloofd verzuim en er moeten passende oplossingen voorhanden zijn of 
gecreeerd kunnen worden. 

3.3.7 Handhaving door het Openbaar Ministerie 

Het beeld van de handhavingspositie van het OM is geschetst in drie schema's: 
over de cijfers, over de werkwijze en over de opvattingen van de betrokken Officieren 
van Justitie in de zes arrondissementsparketten waaronder de case-gemeenten 
ressorteren. Beperken we ons tot de instroomcijfers over het schooljaar 1995/1996 
dan luiden die voor de zes cases achtereenvolgens: 260, 100, 52, 21,11 en 25. Voor 
de case-parketten is zonder meer duidelijk dat het voor een ruime meerderheid 
van de aangebrachte zaken tot een dagvaarding komt. Van de verschillende andere 
manieren waarop een zaak kan worden afgedaan: onvoorwaardelijk sepot (verdachte 
krijgt geen sanctie), voorwaardelijk sepot (verdachte moet een voorwaarde vervullen 
ter voorkoming van strafvervolging), voeging en transactie is duidelijk dat transacties 
op de tweede plaats komen als wijze van afdoening. Sinds september 1995 is het 
zogenoemde `officiersmodel' in de wet opgenomen: als de minderjarige (12 tot 18 
jaar) voldoet aan de voorwaarden van de OvJ dan komt de zaak niet voor de rechter. 
Er kan een taakstraf van maximaal 40 uur worden opgelegd. Voldoet de minderjarige 
niet aan deze voorwaarde, dan kan alsnog gedagvaard worden. Aan het OM is ook 
de vraag gesteld hoeveel zaken in het eigen arrondissement door de rechter zijn 
afgedaan. Voor de afzonderlijke cases zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. Opvallend 
is het aantal keren dat een schuldigverklaring zonder oplegging van straf werd 
uitgesproken: in case 3 gebeurde dat in schooljaar '95/'96 negen maal bij een totaal 
aantal vonnissen van 43. 

Informatie over de werkwijze en het beleid van het OM is verzameld onder 
de kopjes: beleid, opmerkelijke sancties en speciale acties, overleg/samenwerking 
en afspraken met de leerplichtambtenaar. De bemoeienis van het OM met 
Leerplichtzaken kan al bestaan in het `voortrajece (het is een behandelzaak voor 
de leerplichtambtenaar, maar nog niet bekend is of die bemoeienis zal resulteren 
in een strafzaak), ook is denkbaar dat het OM pas gekend wordt in leerplichtzaken 
op het moment dat er een proces-verbaal wordt ingediend. Vervolgens wordt de 
kwestie dan buitengerechtelijk afgedaan of middels dagvaarding op een zitting van 
het kantongerecht gebracht. In alle zes casus is er een secretaris die alle leerplichtzaken 
in eerste instantie 'cloee, en een OvJ (eventueel de leugdofficier') die belast is met 

451 



het leerplichtbeleid en de contacten daarover met betrokkenen. Dat betekent niet 
dat die ene officier ook alle leerplichtzaken doet. 

Het beleid bij alle arrondissementen is dat de ouders/verzorgers bij luxe verzuim 
filnk worden aangepakt. In de regel wordt er bij de eerste overtreding een transactie 
aangeboden en bij recidive gedagvaard. Ten aanzien van het signaal verzuim is het 
beleid meer divers. Bij een parket is het regel dat de OvJ de leerplichtige in eerste 
instantie uitnodigt ten parkette voor een onderhoud: in het afgelopen schooljaar 
heeft de OvJ acht keer ten parkette een gesprek gehad met de leerplichtige om te 
proberen een p.v. te voorkomen. Voor de twee grote gemeenten is een dergelijke 
werkwijze nadrukkelijk niet de regel. Een duidelijke beleidslijn voor problematisch 
verzuim is moeilijk te geven omdat het om heel casuIstische gevallen gaat. 

Absoluut verzuim dat niet door de leerplichtambtenaar opgelost kon worden, 
is meestal goed voor een behandeling ter zitting. Er is geen landelijke normering 
voor buitengerechtelijke afdoening van leerplichtzaken door het OM. Wel wordt 
door twee officieren melding gemaakt van de Tekstenbundel voor misdrijven, 
overtredingen en Muldergedragingen (uitgave januari 1996, E 355) die ten parkette 
worth gebruikt en waarin (slechts) is opgenomen dat bij absoluut verzuim in principe 
wordt gedagvaard. Intern worden in de meeste gevallen vaste lijnen gevolgd. Zo 
geldt in case 4 ten parkette de regel dat in geval van recidive (na een transactie) 
voor de rechter de eerste keer een geldboete wordt geeist. De volgende stap kan 
zijn om hechtenis te vragen die dan omgezet wordt in 'arbeid ten algemene nutte'. 
In case 5 is sprake van een richthjn van het ressort teneinde tot een uniform 
vervolgingsbeleid te komen. De daarin vermelde transactie/boete-bedragen en de 
duur van de te vorderen hechtenis zijn een minimum, waarvan in voorkomende 
gevallen door de behandelend officier van justitie gemotiveerd kan worden afgeweken. 

De opvattingen van de betrokken officieren van justitie en de door hen ervaren 
handhavingsproblemen zijn geInventariseerd. Het schema toont een scala van grotere 
en kleinere handhavingsproblemen: 
- !pa's in kleinere gemeenten zijn (nog) geen boa en dus afhankelijk van politie 

voor het opmaken van p.v.; 
- OM heeft capaciteitsprobleem: kantonrechter eist dat er maar 5 Lp-zaken per 

zitting komen; 
- er waren tot voor kort geen instrumenten om problematisch verzuim aan te pakken; 
- er zijn scholen die vinden: teldatum is voorbij, dus laat de leerling die geen zin 

heeft maar lopen; 
- een praktisch probleem is dat door de tussenuren (en het loslopen' van leerlingen 

ten gevolge daarvan) er een vermindering optreedt van de pakkans. Leerlingen 
op school houden zou het beeld helderer maken; 

- leerplichtambtenaren verschillen in uitvoering van hun taken; 
- door capaciteitsprobleem OM maximale termijn van 9 maanden voor afhandeling; 
- mogelijkheid vervolging minderjarige verbetering in wet, echter OM ontbeert 

goed handvat voor effectieve vervolging; 
- gebrekkige dan wel niet-eenduidige registratie op scholen en gebrekkige melding 

aan de leerplichtambtenaar; 
- weinig planmatige aanpak door leerplichtambtenaar (bij problematisch verzuim 
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loopt de zaak vaak al half jaar; 
- te weinig sturing door OM en te weinig initiatief/prioriteit; 
- bij leerlingen die in andere gemeente wonen dan waar ze naar school gaan is er 

een volslagen miscommunicatie tussen de leerplichtambtenaren; 
- leerplichtambtenaar/boa maakt p.v. op naar het hem/haar goeddunkt; OvJ heeft 

geen weet van hoeveel kinderen binnen beeld van leerplichtambtenaar zijn; 
- er zou meer differentiatie moeten zijn in schoolvormen; 
- leerplichtambtenaar vindt de drie dagen een probleem; het OM beboet die dagen 

niet, ook de leerplichtambtenaar heeft voor eerste drie dagen geen middelen. 
Een samenvoeging van opvattingen van leden van het OM over handhaving van 
de Leerplichtwet leidt tot het volgende resultaat: 
- het gaat om een groot probleem dat aangepakt moet worden anders dan door 

boete of standje; 
- de samenwerking met scholen kan optimaler; 
- boete werkt niet in geval van problematisch verzuim. Bij luxe verzuim we!, en 

daar zou het efficient kunnen zijn om de leerplichtambtenaar die zaken te laten 
afhandelen; 

- de Lpw is zeker handhaafbaar. Er moet in het bestrijden van schoolverzuim een 
omslagpunt komen. Niet zozeer omdat het in de wet staat, maar omdat het in 
het belang van het kind is; 

- handhaving geschiedt thans door het juiste forum; 
- het is beter de te eisen en op te leggen straffen te verbreden dan van `rechter' 

te wisselen; 
- OM vindt richtlijnen voor vervolging van jongeren wenselijk; 
- met Lpw heb je een instrument om te slaan. Maar in het gedeelte wat er aan vooraf 

gaat (registratie in scholen, gebrekkige cijfers over verzuim, signalering door 
leerplichtambtenaar) — is de Lpw moeilijker te handhaven. Het structureel verzuim 
heeft wel degelijk baat bij Lpw zij het als ultimum remedium; 

- het sanctiepakket van de boa zou vergroot kunnen worden, maar strafmogelijkheid 
door OM moet wel behouden blijven: heeft vangnetfunctie; 

- kwaliteit van leerplichtambtenaren loopt erg uiteen: bij bestuursrechtelijke afdoening 
zou weer gecontroleerd moeten worden; verandering in die zin roept meer 
problemen op dan er opgelost worden; 

- geen goed idee om strafrecht te omzeilen ten gunste van bestuursrecht: OM zit 
al in allerlei netwerken, bestuursrecht zit niet in dat circuit (heel andere wereld); 

- scheiding tussen toezicht en sanctionering is goede zaak; politic zou nooit aan 
leerplichtzaken toekomen; 

- de bemoeienis van het OM met leerplichtzaken beperkt zich niet tot kwesties 
na een p.v.: in een aantal gevallen wordt het OM ingeschakeld in een poging 
om de jongeren weer naar school te krijgen; lukt dat dan volgt er geen p.v.; 

- OvJ zou leerplichttaken liever bij de kinderrechter zien omdat ongeoorloofd 
verzuim een onderdeel vormt van grotere problematiek (mogelijkheid tot 
samenpakken en eerder dagvaarding ingeschakeld, de Lpw biedt ingang in gezin; 

- bij luxe verzuim zouden privaatrechtelijke of bestuursrechtelijk instrumenten 
nog we! werken; 
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- boetebevoegdheid is een te zware belasting voor de leerplichtambtenaar: hij moet 
ook veel betniddelen en heeft een spilfunctie dus boete liever door onafhankelijke 
instantie; 

- Lpw is handhaafbaar maar niet 100%. 

4 	Conclusies met betrekking tot belemmeringen bij de handhaving 
van de Leerplichtwet 

Uit de onderzoeksliteratuur en de casestudies zijn een aantal factoren/omstandigheden 
naar voren gekomen die de handhaving van de leerplicht bemoeilijken of belemmeren. 

4.1 ONTBREICEN VAN OP-/VERVANGENDE VOORZIENINGEN 

Handhaving van de Leerplichtwet lijkt zinloos en onjuist in die gevallen waarin 
voor de leerplichtige geen aanvaardbare onderwijsvoorzieningen voorhanden zijn. 
Ten minste in een drietal situaties is sprake is ontbreken van opvangende 
onderwijsvoorzieningen. Allereerst is sprake van een lacune in het onderwijsstelsel 
doordat het vormingswerk — de voorziening voor partieel leerplichtigen — afgebouwd 
is terwijI daarvoor nog geen vervangende voorziening in de plaats is gekomen. Ten 
tweede is sprake van onvoldoende opvang in het geval van de wachtlijsten voor 
het speciaal onderwijs. Ten slotte valt er een `gat' waar leerlingen van school 
verwijderd zijn en er geen andere school gevonden kan worden die bereid is hen 
op te nemen. In deze gevallen is het voor de leerling en zijn ouders/verzorgers 
feitelijk onmogelijk om aan hun verplichtingen krachtens de Leerplichtwet te voldoen. 
In dergelijke situaties is optreden gericht op handhaving van de wet niet aanvaardbaar. 

4.2 GEBREKKIGE REGISTRATIE VAN EN CONTROLE OP VERZUIM EN OMVANG 

SCHOOLVERZUIM 

Een belangrijke factor welke de handhaving van de wet belemmert wordt gevormd 
door de gebrekkige registratie van en controle op het verzuim. Het is primair de 
taak van B en W om na te gaan of van absoluut schoolverzuim sprake is, en wel 
door een vergelijking te maken tussen de bevolkingsadministratie en de leer-
plichtadministratie waarin de in- en uitschrijvingen van de scholen zich bevinden; 
daarbij zijn zij afhankelijk van kennisgeving door de schoolhoofden (art. 19 jo. 
18 Lpw). Voor de controle op naleving van de Leerplichtwet voor zover het betreft 
het relatief verzuim is B en Win de regel evenzeer afhankelijk van de kennisgeving 
van het betrokken schoolhoofd (art. 21 Lpw), terwijI het OM afhankelijk is van 
het optreden van de leerplichtambtenaar na melding van het relatief verzuim door 
het schoolhoofd (art. 22 Lpw). Tenslotte moet de minister voor het krijgen van 
zicht op de omvang van het verzuim putten uit de opgave door B en W van de 
omvang en behandeling van het aan hen gemelde schoolverzuim en de opgave van 
de schoolhoofden van het verzuim aan hun school (art. 25 lid 2 en 3 Lpw). Het 
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opsporen van absoluut schoolverzuim wordt bemoeilijkt wanneer de koppeling 
van de bevolkingsadministratie met de leerplichtadministratie gebrekkig is, of de 
leerplichtadministratie als zodanig niet op orde is. Bovendien zijn er situaties dat 
de bevolkingsadministratie van de ene gemeente moet worden vergeleken met het 
leerlingregister van andere gemeenten. Veelal sluiten deze systemen niet goed op 
elkaar aan. Daarnaast kan uit het empirisch onderzoek en uit de casus opgemaakt 
worden dat het vooral schort aan de verzuimregistratie van de scholen, en de melding 
door de scholen van verzuimgegevens aan de minister en aan de gemeente. Enerzijds 
wordt nogal eens van registratie afgezien. Anderzijds worden de verplichtingen 
om de gegevens aan gemeente (en aan de minister) te leveren tang niet altijd nageleefd. 

Over de omvang van het verzuim is op basis van het bovenstaande derhalve 
weinig met zekerheid te zeggen. Ook zijn we niet in staat een antwoord te geven 
op de vraag of het leerplichtverzuim de laatste jaren toe- of afneemt. Wat resteert 
is een nogal verbrokkeld en onduidelijk beeld over de omvang van verzuim. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het gemelde verzuim (absoluut en relatief) 
op basis van recent onderzoek bij leerplichtambtenaren landelijk vermoedelijk tussen 
de 31.000 en 36.000 aanmeldingen ligt. Dit zou betekenen dat tussen de 1.3% en 
1.5% van de leerplichtige leerlingen gemiddeld per jaar gemeld wordt aan de 
leerplichtambtenaar (uitgaande van 2.5 miljoen leerlingen). Het gemeld signaalverzuim 
neemt hiervan ongeveer drie kwart voor zijn rekening. Het gemeld absoluut verzuim 
loopt uiteen van 11 tot 18% en het luxe verzuim van 9 tot 16%. Er zijn verder 
verschillen tussen onderwijssectoren en tussen gemeenten in het gemelde verzuim. 
Het signaalverzuim is het hoogst in het voortgezet onderwijs, terwijI het luxe verzuim 
vooral voorkomt in het basisonderwijs. In grotere gemeenten (boven 50.000 inwoners) 
zou het absoluut verzuim hoger zijn dan in de kleinere gemeenten. Dit geldt in 
veel mindere mate voor het relatief verzuim. 

Het gaat bij deze gegevens over het aantal meldingen van verzuim en dus 
niet over het werkelijke verzuim. Bovendien zeggen deze getallen niets over de 
duur van het verzuim. In alle onderzoeken en ook in de casus wordt verder 
geconstateerd dat het werkelijke verzuim (absoluut en relatief) vermoedelijk (\reel) 
hoger ligt. Op basis hiervan concluderen we dat er weliswaar een redelijk zicht 
bestaat op gemeld verzuim (absoluut en relatief), maar dat onduidelijk is hoe deze 
gegevens zich verhouden tot het werkelijk schoolverzuim. De wijze waarop scholen 
omgaan met verzuim (geoorloofd, zogenaamd geoorloofd en ongeoorloofd) is hierbij 
de kritische factor. Over de toe- of afname van verzuim is verder weinig met zekerheid 
te zeggen. 

4.3 KNELPUNTEN EN TEKORTEN IN DE POSITIE VAN DE LEERPLICHTAMBTENAAR 

Een cluster van belemmerende factoren hangt samen met de positie van de leerplicht-
ambtenaren. Burgemeester en wethouders wijzen met het oog op het toezicht op 
de naleving van de wet een of meer (leerplicht)ambtenaren aan (art. 16 lid 1 Lpw). 
Artikel 22 Lpw (de leerplichtambtenaar maakt bij voortgezet verzuim proces-verbaal 
op) wekt de indruk dat de leerplichtambtenaar altijd een buitengewoon 
opsporingsambtenaar is (in de zin van art. 142 lid 1 Sr). Die indruk is onjuist. Meer 
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dan driekwart van de gemeenten heeft geen leerplichtambtenaar die buitengewoon 
opsporingsambtenaar is. Dat betekent dat de daar werkzame leerplichtambtenaren 
niet bevoegd zijn om proces-verbaal op te maken (art. 152 Sv). Wit to een ambtenaar 
dan toch van leerplichtverzuim een proces-verbaal doen opmaken, dan zal hij daartoe 
de hulp moeten inroepen van een andere ambtenaar die wel beschikt over 
opsporingsbevoegdheid. Het ligt voor de hand dat dat een negatieve invloed tat 
hebben op de aantallen processen-verbaal. 

Daarnaast moet vastgesteld worden dat handhaving van de leerplicht veelal 
geen gemeentelijke prioriteit is, en die taak veelal slechts een beperkt onderdeel 
vormt van het totale takenpakket van de ambtenaar. Leerplichtambtenaren in vooral 
kleine gemeenten hebben onvoldoende ruimte om hun taak adequaat te vervullen 
en de vereiste deskundigheid te ontwikkelen. In sommige gemeenten bestaat de 
functie van leerplichtambtenaar zelfs enkel op papier. De tijd die leerplichtambtenaren 
hebben voor hun taak is in het algemeen beperkt. Uit elders verricht onderzoek 
blijkt dat voor 75% van de leerplichtambtenaren de handhaving van de leerplicht 
minder dan een halve weektaak vormt. In ons case-study-onderzoek werden in twee 
cases nadrukkelijk formatietekorten gemeld. Wet werd in bijna alle gevallen duidelijk 
dat meer formatie welkom zou zijn om het leerplichtbeleid uit te bouwen boven 
het minimumniveau. 

Verder wordt de handhaving belemmerd door het tweezijdige karakter van 
de functie van leerplichtambtenaar. Enerzijds is het zijn taak toe te zien op naleving 
van de Leerplichtwet, en daartoe zonodig een beroep te doen op het strafrechtelijk 
apparaat. Anderzijds heeft hij ook een taak als hulpverlener/begeleider. Deze taken 
staan soms op gespannen voet met elkaar. Handhaving kan vereisen dat een proces-
verbaal uitgeschreven wordt; vanuit hulpverlenersperspectief kan dat evenwel 
contraproduktief zijn. Vermoedelijk de meeste leerplichtambtenaren voelen zich 
primair hulpverlener, en noemen zich uit dien hoofde leerplichtconsulene. 

Een factor kan ook zijn dat de samenwerking met andere instanties die op 
het zelfde probleemve Id actief zijn nog niet voldoende van de grond komt. Hoewel 
het overgrote deel van de leerplichtambtenaren van mening is dat de handhaving 
is verbeterd — vooral de relatie met scholen — heeft dit kennelijk (nog) niet geleid 
tot een beter gezamenlijk verzuimbeleid. De knelpunten liggen vooral bij de wijze 
waarop de scholen omgaan met het verzuim. Maar ook de samenwerking en 
afstemming met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming 
en andere partners kan nog verbeterd worden. Zowel uit verricht onderzoek als 
uit het case-study-onderzoek blijkt dat het met name nogal eens schort aan goede 
afspraken tussen leerplichtambtenaar en Openbaar Ministerie. Dit zou bijvoorbeeld 
blijken uit de vele slecht opgemaakte processen verbaal en de lengte van procedures. 
Volgens recent verricht onderzoek acht 70% van de leerplichtambtenaren de 
doorlooptijd van een proces-verbaal bij het OM te lang. Ook de afronding van 
de zaak bij de rechter neemt veel tijd in beslag. In de casus tekende zich wat dit 
betreft overigens een gunstige ontwikkeling af: door nieuwe overlegvormen en 
groeiend inzicht dat leerplichtzaken niet onnodig tang mogen !open wordt gewerkt 
aan afspraken over vooroverleg, over termijnen en over terugkoppeling. 

De lange duur van de strafrechtelijke procedure staat haaks op het inzicht 
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dat een lik-op-stukbeleid in leerplichtzaken gewenst is, en het strafrecht mits tijdig 
toegepast een positieve rol kan spelen als stok achter de duur bij het opleggen van 
hulpverleningstrajecten. 

4.4 KNELPUNTEN EN TEKORTEN IN DE POSITIE VAN HET OM 

Samenvattend kan op basis van recent verricht onderzoek en het case-study-onderzoek 
gesteld worden dat hoewel samenwerking (en het hebben van regulier overleg) tussen 
leerplichtambtenaren en het OM hevig gewenst is, dit nog zeker geen algemeen 
verschijnsel is. Waar regulier contact is tussen leerplichtambtenaar en OM is althans 
de leerplichtambtenaar hier meestal zeer over te spreken. Een belangrijk knelpunt 
in de relatie tussen beide partijen is de doorlooptijd van processen-verbaal. Belangrijk 
lijkt ook dat de beide partijen niet in alle gevallen van elkaar weten wat ze doen 
en waarom ze bepaalde zaken doen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit vragen over: of 
en welk onderscheid wordt aangebracht tussen luxe verzuim en signaalverzuim 
bij vervolging, oorzaken van verschillen tussen aantal leerplichtzaken en verschillen 
tussen leerplichtambtenaren ten aanzien van `sepoe wegens gering feit. Ook sepots 
door het OM leveren problemen op. 

5 	Aanbevelingen 

Ondanks de geconstateerde belemmeringen achten de respondenten handhaving 
van de Leerplichtwet zeer wel mogelijk (uiteraard geldt dat niet wanneer sprake 
is van het ontbreken van adequate vervangende onderwijsvoorzieningen hetgeen 
in het onderzoek verder niet aan bod is geweest, nu de oplossing daarvoor niet 
zozeer is gelegen in versterking van de handhaving, maar in het creeren van die 
voorzieningen). Wel zijn er mogelijkheden tot verbetering, met name wat betreft 
de registratie/controle, de positionering van de leerplichtambtenaar en de 
sanctionering. In het rapport worden daartoe een aantal aanbevelingen gedaan. We 
geven ze hier enigszins verkort weer. 

5.1 REGISTRATIE EN CONTROLE 

Voorzover sprake is van een gebrekkige registratie van en controle op verzuim 
zijn er zeker verbeteringen mogelijk. Zo kan de administratieve registratie en controle 
op het leerplichtverzuim door de invoering van het zogenaamde onderwijsnummer 
eenvoudiger worden. Op korte termijn is immers de indiening van een wetsvoorstel 
te verwachten dat beoogt het sociaal-fiscaal nummer — het sofi-nummer — (ook) 
voor het onderwijs als standaard registratiemiddel in te voeren. Voorgesteld wordt 
om het gebruik van het onderwijsnummer in het gegevensverkeer tussen scholen 
en gemeente voor te schrijven. Met name de registratie van en controle met betrekking 
tot het absoluut verzuim zal daarmee beter plaats kunnen vinden. 

Daarnaast ligt het voor de hand dat vastgelegd gaat worden dat de school 
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in de jaarlijkse opgave aan de minister (art. 25 lid 3 Lpw) het relatieve verzuim 
uitsplitst naar luxe verzuim en signaalverzuim; aldus wordt op centraal niveau een 
beter zicht verkregen van de omvang van de problematiek. 

Daarmee is uiteraard nog niet gewaarborgd dat de scholen hun verzuimadmini-
straties zorgvuldig bijhouden, en verzuim altijd wanneer zij daartoe wettelijk verplicht 
aan B en W/de minister zullen melden. Bedacht dient te worden dat het toezicht 
op de wijze waarop de verzuimadministratie functioneert zwak is. Voor het 
functioneren van deze administratie is het (school)hoofd verantwoordelijk (artikel 
18 en 21 Lpw); vervult hij deze verantwoordelijkheid onvoldoende, dan is hij — 
alleen — strafbaar (art. 27 Lpw). In de praktijk wordt op de naleving door het hoofd 
van de betreffende verplichtingen niet toegezien. In principe ligt het op de weg 
van de leerplichtambtenaar om daarop toe te zien; dat zal hij — afhankelijk als hij 
in zijn functioneren is van de medewerking van het hoofd — meestal wel nalaten. 
Regelmatig komt het voor dat er evident jets schort aan de verzuimadministratie 
(bijvoorbeeld doordat nimmer melding van verzuim gemaakt wordt). Tot op heden 
is daar niet systematisch tegen opgetreden. 

Wij stellen voor het toezicht op het naleven van de administratieverplichtingen 
toe te delen aan een onafhankelijke instantie, de inspectie. Tevens verdient het de 
voorkeur de verplichtingen uit de Leerplichtwet ter zake uit de sfeer van het strafrecht 
te halen en ze niet bij het schoolhoofd te leggen maar ze aan te merken als voor-
schriften/bekostigingsvoorwaarden die het schoolbestuur op straffe van een bekosti-
gingssanctie binden. 

5.2 DE POSITIE VAN DE LEERPLICHTAMBTENAAR 

De gesignaleerde knelpunten en tekorten in de positie van de leerplichtambtenaar 
zijn eveneens althans ten dele in het kader van verbetering van de handhaving weg 
te nemen. Knelpunten voortvloeiend uit een gebrek aan ruimte voor leerplichttaken 
laten we onbesproken; zulks is primair een kwestie van financiele prioriteiten. 

Het is van belang dat alle gemeenten ten minste de beschikking hebben over 
een leerplichtambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Daarbij is het niet noodzakelijk 
dat deze ambtenaar slechts voor e€n gemeente werkzaam is; uiteraard is het ook 
mogelijk dat hij meerdere gemeenten ten dienste staat. Het ligt voor de hand de 
afspraken tussen de samenwerkende gemeenten vast te leg,gen in een gemeenschappelij-
ke regeling (vgl. art. 17 Lpw). 

Daarnaast dient een heldere taakverdeling tot stand te komen tussen twee 
typen leerplichtambtenaren: a) de hulpverleners of leerplichtconsulenten, die zich 
concentreren op zorgverlening, en slechts een informerende taak hebben jegens 
b) de 'echte' leerplichtambtenaar, die beschikt over opsporingsbevoegdheid en wiens 
primaire taak handhaving van de Leerplichtwet is. Vermenging van deze twee functies 
kan ten koste gaan van een adequate vervulling van die functies. 

Voor het welslagen van het leerplichtbeleid lijkt het dienstig dat een en ander 
tot stand komt in samenspraak met andere overheidsinstanties Gustitie, jeugdhulpverle-
ning, kinderbescherming) en de onderwijsinstellingen. Op dit moment vindt zo'n 
samenhangende benadering in de grotere gemeenten reeds plaats, vormt de 
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leerplichthandhaving in de meeste gevallen onderdeel van het gemeentelijk 
onderwijsbeleid. Onlangs is hiervoor een wettelijke basis tot stand gekomen. Op 
grond van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, die in 1998 in werking 
zal treden, krijgt de gemeenteraad de bevoegdheid de inzet van de schoolgebonden 
en de eigen achterstandsmiddelen in een voor 4 jaar geldend onderwijsachterstanden-
plan neer te leggen (bijv. art. 11013 WBO). De eerste maal zal het plan voor 1 augustus 
1998 vastgesteld moeten worden. Het plan vormt voor de bevoegde gezagsorganen 
van de scholen een bekostigingsvoorwaarde; bij niet-nakoming van het plan kan 
een bekostigingssanctie opgelegd worden. Het plan, dat na op overeenstemming 
gericht overleg met de bevoegde gezagsorganen en eventuele andere betrokken 
instellingen (welzijnsinstellingen, kinderbescherming, justitie) door de raad wordt 
vastgesteld, maakt het meer dan vroeger mogelijk om een geintegreerde aanpak 
van onderwijsachterstanden, waarbij schoolverzuim een belangrijke factor is en 
waarbij het adequaat functioneren van de leerplichtambtenaren cruciaal is, aan te 
pakken. 

Goede afspraken tussen de leerplichtambtenaren/buitengewone opsporingsambte-
naren en het Openbaar Ministerie met name met betrekking tot het opmaken van 
de processen-verbaal en het vervolgingsbeleid zijn van belang. Het zou in dat verband 
nuttig zijn als binnen een arrondissement een (jeugd)officier speciaal belast is met 
leerplichtzaken, en als vaste gesprekspartner van de leerplichtambtenaren optreedt. 

5.3 DE SANCTIONERING 

Een serieus probleem vormt de lange duur van het strafrechtelijk vervolgtraject 
nadat door de leerplichtambtenaar proces-verbaal is opgemaakt. Voorgesteld wordt 
meer gebruik te maken van de mogelijkheden die het strafrecht biedt, en in dat 
kader een sterkere positie aan de leerplichtambtenaar/buitengewoon opsporingsambte-
naar te geven. Daarbij dient gedifferentieerd te worden tussen luxe verzuim, signaal 
verzuim en absoluut verzuim. 

5.3.1 Luxe verzuim 

Len langdurig strafrechtelijk traject staat een tegen luxe verzuim (het vakantie-verzuim) 
gericht lik-op-stuk-beleid in de weg. Een en ander zou al kunnen verbeteren door 
met het OM afspraken te maken gericht op een voortvarender behandeling van 
leerplichtzaken. Gezien de overbelasting van het OM en het gegeven dat leerplicht-
zaken niet immer een hoge prioriteit hebben, lijkt dat echter niet voldoende. 

De vraag rijst of handhaving van de Leerplichtwet niet op andere wijze, en/of 
door andere organen gerealiseerd zou kunnen worden. De meest plausibele 
mogelijkheid lijkt het om de leerplichtambtenaar/buitengewoon opsporingsambtenaar 
met betrekking tot luxe verzuim een transactiebevoegdheid te geven. Daartoe zou 
de algemene maatregel van bestuur ex art. 74c Sr gewijzigd moeten worden. Alsdan 
heeft de leerplichtambtenaar de bevoegdheid aan overtreders het aanbod te doen 
tot betaling van een geldsom, bij aanvaarding waarvan het recht tot strafvordering 
vervalt (art. 74c lid 1 en 2 jo. art. 74 lid 1 Sr). De beleidsvrijheid van de leer- 
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plichtambtenaar kan voldoende door het OM gereguleerd worden door het geven 
van richtlijnen ex art. 74c lid 4 Sr, waarin vaste tarieven neergelegd zijn (voor elke 
dag verzuim f x,=), zodat de beleids- en beoordelingsvrijheid van de ambtenaar 
zeer beperkt is. Op deze wijze kan grote tijdwinst geboekt worden, en kan de werklast 
van het OM (wat) verminderd worden. Voordeel is ook dat aanvaarding van het 
transactievoorstel met zich brengt dat voor de betrokkene — anders dan ingeval 
van bijv. administratieve sancties — verder geen rechtsmiddelen meer openstaan. 
De leerplichtambtenaren voelen wel voor een dergelijke transactiebevoegdheid; 
een lik-op-stukbeleid ter zake van luxe verzuim kan effectief zijn, en leidt niet tot 
verstoring van een (fragiele) hulpverleningsrelatie. 

5.3.2 Signaal of probleemverzuim 

Anders ligt dit bij signaal- of probleemverzuim. In geval van dergelijk verzuim zou 
het in theorie zinvol kunnen zijn dat het toeziende bestuursorgaan — de leerplichtamb-
tenaar of B en W —de beschikking heeft over sancties die anders dan strafrechtelijke 
sancties op korte termijn na de geconstateerde overtreding van de Leerplichtwet 
zijn toe te passen. Privaatrechtelijke middelen zijn hiertoe ons inziens echter niet 
geschikt. Een onrechtmatige daadsactie of een nakomingsactie uit een (leerplicht)over-
eenkomst achten wij, voorzover het bestuursorgaan al een privaatrechtelijk beschermd 
belang bij naleving heeft, thans uitgesloten gezien het uitputtende karakter van 
het sanctiearsenaal dat de Leerplichtwet in combinatie met het strafrecht biedt: 
alsdan is sprake van onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg. 
Uiteraard zou de Leerplichtwet gewijzigd kunnen worden om een dergelijke actie 
wel mogelijk te maken. Het is evenwel een buitengewoon onpraktisch (paarden)mid-
del, waarvan de effectuering via de civiele rechter veel te lang zal duren. 

Daarnaast zou gedacht kunnen worden aan de mogelijkheid om de leerplicht-
ambtenaar (als zodanig dan wel in mandaat namens B en W) de bevoegdheid te 
geven bij overtreding van de Leerplichtwet administratieve boetes of dwangsommen 
op te leggen. Oplegging van zo een boete aan de overt redende leoplichtige lijkt ons 
evenwel een te grof middel, nu structureel signaalverzuim meestal voortkomt uit 
de problematische situatie waarin de leerplichtige zich bevindt. Hanteren van sancties 
dient in dit verband dan ook niet zozeer bestraffing ten doel te hebben als wel 
herstel van de gewenste situatie te bevorderen. Oplegging van een punitieve sanctie 
is hiertoe niet geeigend. Ook het opleggen van een dwangsom lijkt niet erg nuttig. 
Verwacht mag worden dat daardoor veeleer de door de leerplichtambtenaar in zijn 
hoedanigheid als hulpverlener opgebouwde vertrouwensrelatie op het spel gezet 
wordt, hetgeen contraproduktief kan werken. Om die reden wijzen de geinterviewde 
leerplichtambtenaren uitbreiding van hun sanctie-apparaat ingeval van probleemver-
zuim dan ook af. 

Wel zou het zinnig kunnen zijn om een 'stok achter de deur' te hebben als 
middel om de verzuimende leerling in probleemsituaties van het nut van een 
hulpverleningstraject te overtuigen. De officier van justitie beschikt over een dergelijk 
middel in de vorm van de transactie onder extra voorwaarden (art. 77f lid 1 Sr) 
en het voorwaardelijk sepot (art. 244 lid 3 Sr); de rechter beschikt over de modaliteit 
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van de voorwaardelijke straf (art. 77y jo. 77aa lid 2 Sr). Vanuit het perspectief van 
effectieve hulpverlening — zo spoedig mogelijk ingrijpen om `afglijden' te voorkomen 
— komt zulks echter veelal te laat. Het zou dan ook handig zijn als ook de 
leerplichtambtenaar de mogelijkheid zou hebben om in het kader van een 
transactievoorstel als bijkomende voorwaarde voor verval van het recht op straf-
vervolging zou kunnen stellen het in acht nemen van de aanwijzingen van een instel-
ling voor jeugdhulpverlening (vgl. art. 77f Sr). Een dergelijke bevoegdheid impliceert 
echter noodzakelijkerwijs een op de persoon van de leerplichtige toegespitste afweging, 
en dus beleidsvrijheid van de leerplichtambtenaar. Om die reden lijkt een 
transactiebevoegdheid inclusief de bevoegdheid om aanvullende voorwaarden te 
stellen problematisch, en voor het OM niet aanvaardbaar. 

Een meer begaanbare weg lijkt ons de toepasselijkverklaring van art. 77e Sr, 
op grond waarvan een opsporingsambtenaar — na verkregen toestemming van de 
officier van justitie — aan de verdachte kan voorstellen dat deze deelneemt aan een 
project, waarbij deelneming aan dat project strekt tot voorkoming van toezending 
van het proces-verbaal aan de officier. De wetgever heeft met deze mogelijkheid 
het oog gehad op zogenaamde Halt-feiten (veroorzaken van overlast, kleine diefstallen 
e.d.). Niets verzet zich er echter tegen om ook (overtreding door de leerplichtige 
van) de Leerplichtwet in de algemene maatregel van bestuur ex art. 77e lid 1 Sr 
aan te wijzen, en een hulpverleningstraject als project aan te merken. 

Mogelijk zou het wel zinvol zijn om administratieve sancties in te kunnen 
zetten tegen ouders/verzorgers die de Leerplichtwet overtreden. De hiervoor geschetste 
nadelen van administratiefrechtelijk optreden tegen de leerling doen zich hier minder 
voor. Overigens valt te verwachten dat de leerplichtambtenaren gezien het dominante 
hulpverleningsperspectief ook dan niet geneigd zullen zijn van deze mogelijkheid 
gebruik te maken. Bovendien zal invoering van administratieve sanctionering lastige 
afstemmingsproblemen met het strafrechtelijk traject opleveren (coordinatie, anti-
cumulatie etc.) 

5.3.3 Absoluut verzuim 

De handhaving van de Leerplichtwet voor zover het betreft absoluut verzuim is 
in goede handen bij de leerplichtambtenaar: veel gevallen kunnen betrekkelijk 
eenvoudig administratief worden opgelost. Voor zover het gaat om ouders die om 
principiele redenen verzuimen hun leerplichtig kind in te laten schrijven verzet 
de aard van de zaak zich tegen afdoening door de leerplichtambtenaar en is het 
goed om de rechter daarover een uitspraak te laten doen. 
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Bijlagen 



Instellingsbeschikking commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke 
Handhaving 

12 december 1996, nr. 596302/96/6 
Directie Wetgeving 
Sector Strafrecht en Sanctierecht 

De Minister van Justitie, 

Overwegende, dat de in het rapport van de Commissie Heroverweging Instrumen-
tarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, oude en nieuwe instrumenten 
van rechtshandhaving, deel C, aanbevelingen worden gedaan terzake van de 
handhaving van regelgeving langs bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke weg; 

dat deze aanbevelingen nadere studie en beoordeling behoeven; 

Besluit: 

Artikel 1 
Er is een Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, hierna 
te noemen de commissie. 

Artikel 2 
De commissie heeft tot taak: 
1) onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en 
aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie; 
2) studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het 
beste kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen 
uitvoering en toezicht enerzijds en sanctie-oplegging anderzijds, wenselijk is, en 
zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de orga-
nisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd; 
3) studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke 
toets een bijdrage levert aan een betere hantering van de instrumenten van be-
stuursdwang en dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel 
van bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming; 
4) studie te doen naar de rot de het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid 
en de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en 
zo ja of de wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden, en 
5) terzake deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen. 
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Artikel 3 
In de commissie hebben zitting: 
a. als voorzitter: 
prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam; 
b. als leden: 
prof. mr. Th. G. Drupsteen, hoogleraar Staats- en administratief recht aan de Universi-
teit van Leiden; 
drs. N. Gerzee, lid van gedeputeerde staten van Overijssel; 
mw. J.W. van Geuns, wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van 
de gemeente Haarlemmermeer; 
prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke 
Universiteit Brabant; 
mr. A. de Lange, arrondissementsofficier van Justitie te Middelburg; 
mw. L.B.M. van Maaren-van Balen, burgemeester van Weert; 
mr. P. Neleman, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en regeringscommissaris 
Nieuw Burgerlijk Wetboek; 
c. als secretaris: 
mw. mr. M.F.M. de Groot, wetgevingsjuriste bij de sector Strafrecht en sanctierecht 
van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie; 
mr. R.G. van de Pol, senior-beleidsmedewerker bij de Directie Bestuurlijke en 
Financiele Organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Artikel 4 
De commissie is hevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen 
van de commissie deel te nemen. 

Artikel 5 
De commissie kan ten behoeve van haar taak voor specifieke vraagstellingen aan der- 
den opdracht geven onderzoek te verrichten binnen het daarvoor vastgestelde budget. 

Artikel 6 
De commissie kan zich wenden tot de onder de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Justitie ressorterende diensten en instellingen voor het verkrijgen van de 
inlichtingen die zij behoeft. 

Artikel 7 
Dit besluit wordt bekend gemaakt door publikatie in de Staatscourant. 

's-Gravenhage, 12 december 1996 

De Minister van Justitie, 

W. Sorgdrager 
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Toespraak van de Minister van Justitie, mw mr. W. Sorgdrager, bij de 
installatie van de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke 
Handhaving op donderdag 12 december 1996 

Meneer de Voorzitter, mevrouw en heren, leden van de commissie, geachte 
aanwezigen, 

Inleiding 
Twee weken geleden was ik in gesprek met de Vaste Commissie voor Justitie van 
de Tweede Kamer over de nota van de regering "In Juiste Verhouding, beleids-
voornemens met betrekking tot rechtshandhaving en veiligheid". In deze nota heeft 
de regering een standpunt ingenomen over het rapport van de Commissie Herover-
weging Instrumentarium Rechtshandhaving, beter bekend als de Commissie Korthals 
Altes. Rapport en nota hebben betrekking op de rechtshandhaving. 

Een belangrijk onderdeel van de rechtshandhaving wordt gevormd door het 
strafrecht. En vooral daarover heb ik met de Vaste Commissie voor Justitie van 
gedachte gewisseld. De inspanningen die op dat terrein worden ontwikkeld lijken 
hun vruchten af te gaan werpen. Die inspanningen hebben zowel een preventief 
als een repressief karakter. De laatste gegevens over de ontwikkeling van de crimina-
liteit duiden op een stabilisering en wellicht zelfs van een trendmatige dating van 
de criminaliteit. Dit is natuurlijk gunstig, maar het neemt niet weg dat we nog 
een lange weg te gaan hebben voordat de strafrechtelijke handhaving op orde is. 

Maar het strafrecht is niet het enige middel waarmee het recht kan worden gehand-
haafd. Minstens zo belangrijk is de handhaving via het bestuursrecht en het 
privaatrecht. Ik heb wel eens het idee dat beide vormen van handhaving ten opzichte 
van de strafrechtelijke variant op de achtergrond worderi gesteld. Dat vind ik niet 
terecht. Ik noemde dit ook al bij de installatie van de Commissie Korthals Altes. 
Deze commissie kreeg daarom 66k de opdracht om voorstellen te doen naar de 
handhaving van regelgeving anders dan door middel van het strafrecht. 

In haar rapport is de commissie daar uitgebreid op ingegaan. U kunt dat nalezen 
in onderdeel C van het rapport dat gaat over de handhaving langs bestuursrechtelijke 
of privaatrechtelijke weg. De Commissie Korthals Altes meent dat juist op het gebied 
van de ordeningswetgeving het bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk instrumentarium 
meer adequate handhavingsmogelijkheden biedt dan het strafrecht. Het zicht op 
de handhaving op het terrein van de bestuursrechtelijk wetgeving is volgens deze 
commissie echter beperkt. 

De regering heeft deze stelling opgevat als een aanwijzing dat op bestuurs-
rechtelijk terrein de handhaving niet steeds het gewenste niveau heeft. Dat kan 
natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat er onvoldoende 
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capaciteit, deskundigheid of handhavingsgerichtheid bestaat bij de instanties die 
belast zijn met de handhaving. Het kan ook zijn dat er gewerkt moet worden met 
een ontoereikend instrumentarium. 

Instelling commissie 
Zo kom ik toe aan de werkzaamheden van de commissie die vandaag genstalleerd 
worth: de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke handhaving. Zo meteen 
worth u de installatiebeschikking overhandigd. Daarin kunt u lezen over welke 
onderwerpen ik graag de visie van de commissie zou ontvangen. Ik zal deze nu 
kort toelichten. 

Zoals ik al zei, is het zicht op de handhaving op het bestuursrechtelijke terrein 
beperkt. Het is dan ook aangewezen daar eerst meer onderzoek naar te doen voordat 
er voorstellen worden gedaan om bepaalde zaken te veranderen. 

Uw commissie heeft daarom tot taak onderzoek te laten verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk. Door dat onderzoek moet achterhaald worden wat de 
factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke 
en consequente handhavingsreactie. Daarbij kunnen de volgende vragen aan de 
orde komen: Zijn er algemene problemen of zijn de problemen beperkt tot bepaalde 
bestuursterreinen? In welke fase van de handhaving doen zich problemen voor? 
En welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag? Van belang is niet alleen te bezien 
in hoeverre deze verschijnselen van betekenis zijn voor de toepassing van de bestaande 
handhavingsinstrumenten maar 66k voor toekomstige instrumenten. 

Daarnaast is het de taak van uw commissie om studie te doen naar de wijze waarop 
de bestuurlijke repressieve handhaving het beste kan worden georganiseerd. Meer 
in het bijzonder zou u daarbij kunnen bezien of het wenselijk is om — zoals de 
commissie Korthals Altes heeft voorgesteld — een scheiding aan te brengen tussen 
uitvoering en toezicht enerzijds en sanctie-oplegging anderzijds. En, als u zo'n 
scheiding zou voorstaan, op welke wijze dit gestalte moet worden gegeven. Vindt 
u een dergelijke scheiding onverstandig, hoe kan de organisatie van de bestuursrech-
telijke handhaving wellicht din worden verbeterd. 

De Commissie Korthals Altes heeft in dit verband het voorstel gedaan voor 
een afzonderlijk bestuurlijk OM. Vanwege de al in gang gezette herstructurering 
van het OM, heeft dit niet de voorkeur van het kabinet. Het kabinet vindt bovendien 
dat het uitgangspunt moet zijn dat het bestuur dat belast is met de uitvoering van 
bepaalde regelgeving ook op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor de handhaving 
daarvan; 66k als het om repressieve handhaving gaat. Natuurlijk laat dit nog wet 
de mogelijkheid open om bepaalde onderdelen los te maken. 

Een andere taak van uw commissie bestaat uit het onderzoeken van de vraag 
of de invoering van een preventieve rechterlijke toets kan bijdragen aan een betere 
hantering van de instrumenten van bestuursdwang en dwangsom. Mocht u die vraag 
bevestigend beantwoorden, dan zou ik ook graag horen hoe dit in het stelsel van 
bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming ingepast kan worden. Zoals 
de regering in het standpunt heeft vermeld, kleeft er aan de voorstellen van de 
Commissie Korthals Altes op dit punt een aantal principiele vragen. Vragen die 
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juist betrekking hebben op de inpassing in het bestaande systeem van het bestuurs-
procesrecht. Een praktisch aspect hierbij is het effect van een preventieve toets op 
de werklast van de rechterlijke macht. 

Ten slotte zal uw commissie onderzoek doen naar de rot de het privaatrecht 
kan spelen, in aanvulling op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten. Daaraan verbonden is de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzienin-
gen dienen te worden getroffen. En, zo ja, of de wet restricties moet stellen aan 
het privaatrechtelijke overheidsoptreden. Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid 
steeds de keuze moet hebben uit verschillende handhavingsinstrumenten. Natuurlijk 
heeft afdoening via privaatrechtelijke weg voordelen. Maar er moet wel gewaakt 
worden voor de belangen van de burger bij legaliteit en rechtszekerheid. De systemen 
moeten elkaar niet gaan doorkruisen. Dat zou alleen maar negatief uitwerken op 
de wens om tot een betere rechtshandhaving te komen. Het is aan uw commissie 
om hier goed naar te kijken en zo nodig voorstellen te doen voor eventuele 
beperkingen aan het optreden van de overheid in het privaatrecht. 

Klankbordgroep 
Om u in staat te stellen door u ontwikkelde ideeen te toetsen, zal binnenkort een 
klankbordgroep worden samengesteld. Ik stel mij voor dat in deze klankbordgroep 
ambtenaren zitten die de verschillende relevante ministeries en organisaties van 
de decentrale overheden vertegenwoordigen. Dus de ministeries van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij, Binnenlandse Zaken, Justitie. En de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, het InterProvinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. In deze 
klankbordgroep kunnen door u ontwikkelde voorstellen worden becommentarieerd 
op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, effectiviteit, enzovoort. 

Ten slotte 
Een ding wil ik de commissie nog meegeven voordat de werkzaamheden een aanvang 
nemen. De commissie Korthals Altes heeft zich in haar rapport voornamelijk 
uitgelaten over de repressieve handhaving, zijnde de reactie op geconstateerde 
overtreding van wet- en regelgeving. Maar rechtshandhaving is meer dan repressieve 
handhaving alleen. Minstens zo belangrijk zijn kwalitatief goede regelgeving, preventie 
en een correct optreden van de overheid zelf. Het zou mij zeer verheugen wanneer 
dit in het rapport van uw commissie — waarvan ik overigens hoop dat het over 
ongeveer een jaar klaar zal zijn — door zou klinken. 

Hiermee wil ik afsluiten. Ik wens de voorzitter en de leden van de commissie veel 
succes en verklaar hiermee de commissie geInstalleerd. 
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Toespraak van de voorzitter van de commissie Bestuursrechtelijke en 
Privaatrechtelijke Handhaving, prof. mr . drs. F.C.M.A. Michiels, ter 
gelegenheid van de installatie van deze commissie op donderdag 12 
december 1996 

Mevrouw de minister, dames en heren 

De rechtshandhaving door de overheid is lange tijd gezien als een vooral 
strafrechtelijke aangelegenheid. Ik ben blij dat'ook de minister dat onterecht vindt. 
Nog steeds echter zijn er veel strafrechtjuristen (maar daarmee bedoel ik natuurlijk 
niet de strafrechtjuristen in onze commissie!) die met een zekere neerbuigendheid 
spreken over handhaving door de bestuurlijke overheid. Nu heeft het bestuur het 
daar ook wel een beetje naar gemaakt. "Hoe lang doen wij aan handhaving? Een 
jaar of drie toch al?" vroeg de ene provincie-ambtenaar aan de andere. Ik citeer 
dit uit een interview dat ik samen met mijn medewerkster Aletta Blomberg onlangs 
afnam van twee handhavingsambtenaren. Dat interview vond plaats in het kader 
van een door ons voor het ministerie van VROM verrichte studie over handhaving 
van milieurecht, die in februari 1997 zal verschijnen onder de titel Handhaven met 
effect. Onder meer uit die studie kennen we een aantal redenen waarom het met 
de handhaving door bestuurlijke overheden niet altijd goed gaat. 

Handhaving door middel van het privaatrecht stond en staat te bock als duur en 
moeilijk. Bovendien heeft de Hoge Raad de mogelijkheid om privaatrechtelijk te 
handhaven danig beperkt. In het bestuursrecht kenden we tot voor kort alleen 
bestuursdwang en intrekking van vergunningen e.d. als algemene sancties. Pas in 
1994 heeft de dwangsom een groot bereik gekregen, dat wil zeggen ook buiten 
het milieurecht. De bestuurlijke boete moet nog een plaats veroveren en dat blijkt 
minder voortvarend te gaan dan sommigen enkele jaren geleden dachten. 

Uit het reeds genoemde, maar ook uit ander beschikbaar onderzoek op het gebied 
van de ruimtelijke ordening en het milieurecht blijkt evenwel dat de beperktheid 
van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium slechts een oorzaak was 
en (in mindere mate) is van tekorten in de handhaving. Het gaat soms ook om 
een gebrek aan interesse, aan durf en doorzettingsvermogen, aan deskundigheid. 
De minister wees al op de mogelijke veelvuldigheid van oorzaken. Terecht echter 
wil het kabinet ook weten hoe het eigenlijk met de omvang van het handhavingstekort 
zit alvorens te besluiten over eventueel noodzakelijke oplossingen voor dat eventueel 
bestaande probleem. Ik denk dat de eerste vraag dus zou moeten zijn: hoe groot 
is dat handhavingstekort precies? Vervolgens: waar komt het voor: overal of op 
bepaalde terreinen? Als die vragen zijn beantwoord, kun je gaan kijken naar de 
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oorzaken. Daarna komt de vraag naar de oplossingen. Als je dit soort vragen op 
een (link aantal beleidsterreinen wil onderzoeken — en dan heb ik het nog niet gehad 
over alle andere vragen die het kabinet beantwoord wil zien — dan is een langjarig 
en breed opgezet onderzoeksprogramma geen overbodige luxe. Terzijde merk ik 
op dat dit een aardig alternatief zou zijn voor een wel erg algemeen thema als "Recht 
en samenleving" dat in de nota Wetenschapsbudget 1997 worth gepresenteerd. In 
een dergelijke, als door het kabinet gewenste, brede aanpak past de naam stuurgroep: 
een groep die anderen aanstuurt bij het eigenlijke werk. Het zal sommigen, mij 
in elk geval, zijn opgevallen dat de commissie geen stuurgroep meer heet, zoals 
het kabinet in zijn standpunt "In juiste verhouding" nog aankondigde, maar gewoon 
commissie. Gelukkig maar, want van modieuze termen als stuurgroep en projectgroep 
moet ik weinig hebben. Maar er is meer aan de hand dan een naamswijziging. De 
tijd die een stuurgroep zou moeten hebben om anderen aan te sturen is er maar 
in beperkte mate, want het is de bedoeling dat we over een jaar klaar zijn. Dat 
betekent dat de commissie heel gericht enkele kort lopende opdrachten zal kunnen 
uitzetten, maar veel zelf zal moeten doen. Daarvoor schrikken wij natuurlijk niet 
terug, maar de vraag is wel of we in het komend jaar de vele, vaak algemeen gestelde, 
vragen op beslissende, althans bevredigende wijze zullen kunnen beantwoorden. 
Anders gezegd: staan hetgeen het kabinet vraagt en de ons ter beschikking gestelde 
tijd wel in juiste verhouding tot elkaar? 

Voordat u, mevrouw de minister, zich zorgen gaat maken: wij zullen ons uiterste 
best doen en het, zoals u mij vorige week influisterde, vooral praktisch houden. 
Dat wil echter weer niet zonder meer zeggen dat wij alleen met pragmatische 
overwegingen en oplossingen zullen komen. Sommige problemen zijn alleen niet 
van praktische aard; dan kunnen de oplossingen dat ook niet zijn. 

1k wil nog kort ingaan op enkele onderdelen van de aan ons verstrekte opdracht. 
In de stukken van de commissie Korthals Altes en het kabinet is sprake van een 
mogelijke scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctionering anderzijds. 
Dat is een interessante gedachte die wij zullen onderzoeken. Tegelijk vraag ik mij 
af of een scheidslijn misschien tevens of in plaats daarvan ergens anders moet worden 
aangebracht: tussen normstelling en uitvoering enerzijds en toezicht en sanctionering 
anderzijds. Bij laatstbedoelde scheiding worden toezicht en sanctionering bijeen 
gehouden. Dat sluit aan bij de gangbare gedachte dat ook het toezicht tot de 
handhaving behoort. Uit het eerder vermelde onderzoek voor VROM komt naar 
voren dat een scheiding tussen normstelling en handhaving bij provincies en de 
grotere gemeenten en waterschappen gewenst is en waar die aanwezig is, ook tamelijk 
goed werkt. Wij zullen overigens bij dit alles de ontwikkelingen rond de invoering 
van de bestuurlijke boete moeten meenemen als factor van belang. 

De minister heeft aan het einde van haar toespraak de wens uitgesproken dat wij 
ook aandacht zouden besteden aan het belang van kwalitatief goede regelgeving, 
preventie en een correct optreden van de overheid zelf. Die wens zullen we zeker 
honoreren, want er is, niettegenstaande de mogelijkheid en wellicht de wenselijkheid 
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van organisatorische of personele scheidingen, een onverbrekelijke samenhang tussen 
normstelling, uitvoering (inclusief voorlichting), toezicht en sanctionering. Die 
wens is mij dus uit het hart gegrepen. 

Het kabinet wit ook weten of een preventieve rechterlijke toets bij bestuurlijke 
sancties wenselijk is en zo ja hoe die toets dan procesrechtelijk vorm zou kunnen 
krijgen. Wij zijn het kabinet dankbaar dat het in zijn nota In juiste verhouding 
reeds een fraaie analyse heeft gemaakt van de mogelijke procesrechtelijke problemen 
die zich bij bedoelde preventieve rechterlijke toets kunnen voordoen. Dat scheelt 
ons het nodige werk, maar er blijft gelukkig nog genoeg over. 

De laatste vraag betreft de privaatrechtelijke handhaving. Ik begrijp die vraag aldus 
dat we moeten bezien of de wetgever de beperkte mogelijkheden tot privaatrechtelijke 
handhaving door het bestuur zou moeten vergroten, maar dat we tegelijk zouden 
moeten nagaan in hoeverre hij daarbij toch ook weer duidelijke grenzen zou moeten 
aangeven. Dit is een zeer boeiend maar ook lastig onderwerp waarover de laatste 
jaren diverse proefschriften zijn verschenen en felle debatten zijn gevoerd. We zullen 
aan deze kwestie en alle andere vragen onze handen vol hebben. 

Dat een klankbordgroep wordt ingesteld, mevrouw de minister, dames en heren, 
acht ik zonder meer gelukkig. Met creatieve ideeen en een nuchter, kritisch 
commentaar op wat wij zelf aan creatieve ideeen bedenken, kan deze groep voor 
ons van veel waarde zijn. Gelet op het voorgaande zal het wet enige tijd duren 
voor we de klankbordgroep min of meer voldragen ideeen kunnen voorleggen. 
Maar we kunnen in een eerder stadium natuurlijk at brainstormen of, zoals dat 
ook wel wordt genoemd, praten met de benen op tafel. 

Mevrouw de minister, de samenstelling van de commissie is veelbelovend. Hoewel 
onze opdracht de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving betreft, maken 
gelukkig ook strafrechtjuristen van de commissie deel uit. Het bestuursrecht en 
het strafrecht zijn terecht de laatste jaren zeer naar elkaar toegegroeid. Er is sprake 
van een publiekrechtelijk handhavingsrecht in wording. In de commissie is een 
ideale mix gerealiseerd van praktijk en wetenschap, van beoefenaren van bestuursrecht, 
privaatrecht en strafrecht, van functionarissen uit openbaar bestuur, rechterlijke 
macht en OM. Een groep mensen kortom waarmee je meteen aan de slag zou willen 
en ik kan u verklappen dat we zo dadelijk ook reeds onze eerste vergadering zullen 
hebben. Ik hoop dat wij, gesteund door de thans nog onbekende onderzoekers 
die wij de komende maanden opdrachten zullen verlenen en door de resultaten 
die zij zullen bereiken, maar ook geinspireerd door de klankbordgroep, waarvan 
de leden thans ook nog onbekend zijn, werk zullen verrichten waarmee u, zo tegen 
Kerstmis volgend jaar, tevreden zult zijn en waarop u verdere besluitvorming kunt 
baseren. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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