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Voorwoord
Deze scriptie is geschreven in het kader van de Mastersopleiding voor Crisis en DisasterManagement
(MCDM). De leergang MCDM is een samenwerkingsproject van het Nederlandse Instituut voor
Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(NSOB).
Als brandweerofficier werkzaam bij het grootste korps van Nederland zie je het vaak fout gaan….
Regelmatig sta ik bij brand en zie ik preventie en repressie niet goed op elkaar aansluiten. Het project
“Meer Rood op Straat” is ooit geboren uit het idee dat de brandveiligheid van Amsterdam kan worden
verbeterd tegelijk met meer aandacht voor eigen veiligheid van brandweerpersoneel. Oriëntatie ten
behoeve van repressief optreden kan worden gecombineerd met preventietaken als toezicht en
controle.
Toezicht en de effectiviteit van handhavingsactiviteiten zijn dan een vanzelfsprekende vervolgvraag:
“Doen we het wel goed? Kloppen de activiteiten van de brandweer met de theorie ? Past de koers
binnen het gemeentelijke beleid en is het gemeentelijke beleid effectief?”.
Brandweertoezicht en controle , als eerste stap (signaal) in de handhavingsketen, kan goed werken en
gemeentelijke doelstellingen ondersteunen. Integraal (samenwerkend met andere diensten), transparant
(gelijke regels over de stad), gedrag van de brandweercontroleur (aandacht voor vakkennis en sociale
vaardigheden) en meetbaarheid staan daarbij centraal.
Toezicht en controle door de Brandweer dient dan ook tenminste drie belangrijke doelen:
1. Signaalfunctie richting formele handhavers (preventie)
2. Informatiefunctie richting de repressieve dienst (eigen veiligheid)
3. Personele functie voor wat betreft loopbaanperspectief medewerkers (m/v).
Deze scriptie is geschreven met hulp van collega’s en informatie vanuit de eigen organisatie, maar ook
door stages en gesprekken met collega-ambtenaren bij andere diensten en projecten van de gemeente
Amsterdam.
Nuttig en leerzaam.
Dank allen voor de hulp!

Jan Dirk van de Ven,
Amsterdam, oktober 2005
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Samenvatting
Bij handhaving draait het allemaal om een viertal kernbegrippen. Integraliteit, transparantie,
gedrag van de individuele handhaver en meetbaarheid. Althans dat is de conclusie van deze
beschouwing over handhaving en de Amsterdamse praktijk van handhavers en
toezichthouders.
In deze beschouwing wordt gepoogd om de factoren te benoemen die de effectiviteit van
handhaving bepalen. Aan de hand van theorieën over handhaving wordt een model
gepresenteerd waaraan de dagelijkse praktijk kan worden getoetst. Deze praktijk beperkt zich
hierbij tot brandveiligheid, controles op brandveiligheid door de brandweer Amsterdam en het
Grootstedelijke Project Handhaving van de gemeente Amsterdam. De conclusie laat zien dat
het Amsterdamse project en de activiteiten van de brandweer goed aansluiten bij de theorie
over handhaving. Accenten kunnen anders, bepaalde aspecten kunnen scherper, maar over het
algemeen klopt de richting. Althans zolang men de vier kernbegrippen goed voor ogen houdt.
De beschouwing begint met een overzicht van theorieën over handhaving. Theorievorming
rond handhaving laat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een logische opbouw zien. Het
begon allemaal met het twee-stromenmodel van ‘the stick and the carrot’: overtuigen
(compliance) enerzijds, sanctioneren (deterrence, sanctioning) anderzijds. In onderlinge
samenhang werd dit al gauw de handhavingspiramide, die vervolgens verder werd uitgewerkt
in het risicogerichte handhaven. De laatste jaren vinden de begrippen ‘programmatisch
handhaven’ en ‘integraal handhaven’ opgang.
Bij risicogericht handhaven ging het er nog om aan de hand van analyse en selectiecriteria
objectiever te bepalen waar handhaving het meeste resultaat zou opleveren. Programmatisch
handhaven beschrijft veel meer dan voorheen het gehele handhavings proces. Van bestuurlijke
prioriteitsstelling, strategie en regelgeving, controle en toezicht tot aan sanctioneren en
opnieuw bestuurlijk prioriteren. Handhaven als proces met een cyclisch karakter. Integraal
zegt vervolgens iets over samenhang tussen vakgebieden, effectievere samenwerking tussen
diensten in administratie en controle op straat. Aanvullend op deze theorieën wordt ook het
individuele gedrag van de handhaver besproken en deze beschouwing laat zien welke invloed
het gedrag van de individuele handhaver heeft op de effectiviteit van handhaving. Daarbij
wordt tevens bepaald hoe dit gedrag is te beïnvloeden.
Gestimuleerd door enkele grote incidenten (Volendam, Enschede, gekke koeienziekte, etc.) en
enkele zware bestuurlijke commissies aan het eind van de jaren ‘90 (Borghouts, Michiels)
mag handhaving zich de laatste tijd in een flinke publieke, maar vooral politiek-bestuurlijke
belangstelling verheugen. Handhaven is niet langer het ondergeschoven kindje van de
regelgeving. Handhaven is hot!
Deze beschouwing richt zich verder op de handhaving in de stad Amsterdam. Het beschrijft
de werkwijze van de controleurs van de brandweer aan de hand van de Meerjarenvisie en het
project Meer Rood op Straat. Ingekaderd in gemeentelijke ontwikkelingen in Amsterdam aan
de hand van het Grootstedelijke Project Handhaving. Stadsdelen, en met name de
afstemmingsproblemen tussen stadsdelen als reden voor de start van het grootstedelijke
project komen hierbij aan de orde.
Aan de hand van een vanuit de theorie ontwikkeld toetsingsmodel wordt vervolgens bepaald
welke factoren de effectiviteit positief, dan wel negatief zullen beïnvloeden. Aan de hand van
een schematisch overzicht van theorieën en maatregelen, geclusterd rond de thema’s strategie
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en beleid, organisatie, gedrag van de handhaver en overige factoren wordt de Amsterdamse
praktijk geanalyseerd. De analyse leidt tot conclusies en aanbevelingen en uiteindelijk zijn de
vier kernbegrippen het resultaat.
Bij integraliteit ga at het om integraliteit van de handhavingsketen (geen medewerking/overtuiging zonder sanctiemogelijkheden), het gaat om integraliteit ten aanzien van de inhoud
(vaksectoren zijn zo onderling verbonden dat gezamenlijke controles noodzakelijk zijn
geworden) en integraliteit qua gebied. Stadsdelen, zo zelfstandig als ze mogen zijn, moeten
gezamenlijk prioriteiten stellen en zorgen voor afstemming van regelgeving en handhaving.
Transparantie sluit hier naadloos op aan. Regelgeving die niet helder is, regelgeving die per
stadsdeel anders wordt geïnterpreteerd, belemmert spontane naleving, maar belemmert
evenzeer de handhavingsmogelijkheden. Gemeentebrede bestuurlijke prioriteiten,
gemeentebreed transparant optreden van handhavers, gemeentebrede risicoanalyses zijn
noodzakelijk om de handhaving zo transparant mogelijk te maken.
Alles staat of valt vervolgens met het gedrag van de individuele handhaver. Het individuele
gedrag bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van de handhaving. Gedrag is te
beïnvloeden met passende opleidingen. Deze opleidingen moeten uiteraard vakgericht zijn,
maar moeten daarnaast met nadruk het integrale karakter, de transparantie en het individuele
gedrag verbeteren. Bezieling in het werk, vakgerichtheid moet daarbij niet uit het oog worden
verloren.
Bezieling mag echter de meetbaarheid niet in de weg staan. Analyse op grond van (waar
mogelijk geobjectiveerde meetbare) risico’s, controlegegevens, gedrag van inspecteurs,
inspectees, overtredingen, etc. kan verbeteren en kan zorgen voor effectievere handhaving.
De slotconclusie: Amsterdam, het Grootstedelijke Project en de brandweer zijn goed op weg
om het handhaafbeleid zo helder mogelijk neer te zetten. Het model- handhavingsprogramma
heet om die reden met recht: Helder en Haalbaar Handhaven.

Je maintiendrai!
J.D. van de Ven, Amsterdam, oktober 2005
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1. Inleiding
Handhaven is hot! Na enkele zware landelijke commissies (Michiels, Borghouts), enkele stevige
ongevallen/rampen (Enschede, Volendam) had/heeft iedereen de mond vol van handhaving. Het
(b)lijkt een zwakke plek in bestuurlijk Nederland. Er zijn veel regels - de overheid kent geen
beleidsterrein waar geen regels bestaan- maar samenhang, toezicht, controle, sanctionering, kortom
handhaving blijkt volgens de rapporten nog in de kinderschoenen te staan. We maken wetten en
verordeningen, we stellen regels op, we eisen vergunningen, maar controleren ho maar!
Voor de brandweer zijn Volendam en Enschede de voorbeelden bij uitstek van gebrekkige handhaving
als medeveroorzaker van een groot ongeval/ramp. Voor andere beleidsterreinen zoals milieu,
volksgezondheid en voedsel zijn er gelijksoortige voorbeelden met wellicht met wat minder grote
gevolgen. Deze ongevallen/rampen hebben mede veroorzaakt dat op alle bestuurlijke niveaus
(gemeente, provincie en rijk) er veel over handhaving wordt gepraat en geschreven. Er zijn landelijke
actieprogramma’s, heel veel gemeenten zijn bezig met projecten en branches praten over certificering
en keurmerken.
De inhaalslag ‘gebruiksvergunningen’ was voor wat betreft brandveiligheid een gevolg van de
cafébrand in Volendam. Net als in de rest van Nederland is ook in Amsterdam hard gewerkt aan deze
inhaalslag. De vergunningen zijn bijna verleend en nu wordt het tijd om na te gaan denken over de
handhaving.
Sinds 2001 is bij de brandweer in Amsterdam gestart met de uitvoering van het programma Meer
Rood op Straat. Dit project uit de Meerjarenvisie van Brandweer Amsterdam moest zorgen voor een
hogere brandveiligheid in Amsterdam gecombineerd met een betere arbeidsveiligheid van de
brandweermensen. Eén van de onderdelen van dit project bestaat uit het uitvoeren van
handhavingstaken1 door kazernes, de uitrukdienst. Daarmee organiseert de brandweer de handhaving
op een volledig nieuwe (in Nederland nog niet bekende ) wijze.
Tegelijkertijd is in Amsterdam het Grootstedelijk Project Handhaving gestart. Bedoeld om handhaving
beter en efficiënter te organiseren binnen de gemeente en om te zorgen voor meer afstemming tussen
de stadsdelen en gemeentediensten. Het gaat hierbij om uniformiteit van regelgeving, een integrale
benadering van handhaving en controles etc.
Brandweer Amsterdam participeert in dit project en probeert tegelijk de handhaving in haar eigen
organisatie te reorganiseren. Strijden op twee fronten tegelijk?
Om dit proces van herstructuren en reorganiseren van taken bij de brandweer te doorgronden en
wellicht te helpen ondersteunen, schrijf ik deze scriptie. Het levert mij meer inzage in de theorieën
over handhaving en hopelijk ideeën over organisatie van de handhaving. Vanuit de theorieën over
handhaving zijn factoren te destilleren die de effectiviteit van de handhaving van de brandweer
Amsterdam kunnen bepalen en verbeteren.
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag nader omschreven, inclusief subvragen. Bovendien staat hier
de onderzoeksmethode beschreven.
Hoofdstuk 3 geeft een theoretisch kader rond handhaving. Het behandelt algemene theorieën, de
strategieën van de uitvoerende ambtenaren en geeft een model om de effectiviteit van regelgeving te
bepalen.
Hoofdstuk 4 geeft een korte beschrijving van de organisatie van de handhavingstaken bij de brandweer
Amsterdam en de relatie met andere gemeentelijke diensten, stadsdelen en het Grootstedelijk Project
Handhaving.
Hoofdstuk 5 en 6 zorgen voor een analyse, conclusies en aanbevelingen.

1

“Spellingchecker verschilt van Groene Boekje”, NRC 24 oktober 2005. De spellingsregels voor de tussen-s zijn
nogal slap. In deze scriptie schrijf ik alle samenstellingen van woorden met ‘handhaving’ met tussen s. In de
literatuur komen ook samenstellingen zonder tussen-s voor.

7

2. Onderzoeksvragen
In 1998 constateerde de Commissie Michiels (de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke
Handhaving) een handhavingstekort bij de (lokale) overheid. De commissie beschrijft een versnipperde organisatie binnen de gemeenten, het ontbreken van één loket, gebrek aan samenwerking,
gebrekkige equipering van handhavers en gebrek aan deskundigheid en capaciteit. Ook latere
onderzoeken bevestigen dat beeld 2 . De cafébrand in Volendam is dan nog niet eens geweest.
Kortom de staat van handhaving in gemeenteland is zorgelijk. Er wordt niet gecontroleerd, óf er wordt
gebrekkig gecontroleerd, en er wordt niet of nauwelijks gesanctioneerd.
Voor het kabinet was het verschijnen van het rapport van de commissie Michiels aanleiding voor het
starten van een project “Handhaven op Niveau”3 . Op 1 mei 2000 werd een stuurgroep geïnstalleerd
(voorzitter R. Welschen) en een projectbureau - vallend onder het ministerie van Justitie - opgericht om
bestuurders en ambtenaren, gemeenten en gemeentelijke diensten te ondersteunen bij het opzetten van
handhavingsprogramma’s. Via uitwisseling van best practices, via modellen, instrumenten etc. zou de
handhavingspraktijk een stevige impuls moeten krijgen.
Inmiddels had de cafébrand in Volendam plaatsgevonden. De onderzoekscommissie van deze cafébrand (Commissie Alders) constateerde onder andere ernstige tekorten in vergunningverlening,
evenals in de vergunningcontroles rond brandveiligheid. In heel Nederland was een “inhaalslag” voor
gebruiksvergunningen noodzakelijk om de brandveiligheid te verbeteren.
Via een ander project “Slagen voor Veiligheid” werden de gemeenten eveneens gestimuleerd om meer
te doen aan handhaving en controle. In dit geval meer dan via ‘Handhaven op niveau’ dat alleen was
gericht op veiligheid. Bij Slagen voor Veiligheid ging het om rampenbestrijding, externe veiligheid,
brandveiligheid, etc.4
Ongeveer tegelijk met het rapport van de Commissie Alders werd bij de brandweer Amsterdam de
Meerjarenvisie gepresenteerd. Prominent onderdeel van deze visie was het project Meer Rood op
Straat. Het project kende een dubbele doelstelling: vergroten van de brandveiligheid in Amsterdam en
tegelijkertijd het vergroten van de eigen arbeidsveiligheid van het repressieve personeel van
Brandweer Amsterdam. Deze doelstelling zou worden verwezenlijkt via twee sporen: enerzijds door
meer voorlichting aan burgers en bedrijven over brandveiligheid, anderzijds door meer controles van
vergunningplichtige, maar ook niet-vergunningplichtige bedrijven. De controles van de gebruiksvergunningen zouden anders worden georganiseerd. Deze taak moest veel meer dan voorheen bij de
uitrukdienst (repressieve dienst) komen te liggen. Op deze wijze kon er (meer) sprake zijn van een
integratie tussen preventie en repressie en konden de twee doelstellingen, brandveiligheid en
arbeidsveiligheid, worden gehaald.
Voortvloeiend uit de cafébrand in Volendam waren er nieuwe ontwikkelingen bij de gemeente
Amsterdam. Stadsdelen kregen een veel nadrukkelijkere rol bij brandveiligheid en vergunningverlening. Na Volendam werd het primaat van de brandweer bij vergunningverlening voor de
gebruiksvergunning weggehaald en neergelegd bij de stadsdelen en startte men in 2003 het
Grootstedelijk Project Handhaving (volgend op een Grootstedelijk Project Brandveiligheid uit 2001).
In dit grootstedelijke project ging het met nadruk om afstemming tussen gemeentelijke diensten,
afstemming tussen stadsdelen en integraliteit in handhaving. Volgend op ‘Handhaven op niveau’
werden (en worden) in dit project instrumenten en middelen ontwikkeld om de stadsdeelbestuurders
en ambtenaren handvatten te geven voor hun handhavingsprogramma’s.
De brandweer is ondertussen niet meer integraal verantwoordelijk voor de brandveilighe id. Deze
taakvermindering betreft de vergunningverlening en ook de vergunninghandhaving. De stadsdelen zijn
2

Stokkom, van, B., Handhaven eerst kiezen dan doen, deelrapport 1
zie ook www.handhavenopniveau.nl
4
zie ook www.slagenvoorveiligheid.nl
3
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nu verantwoordelijk voor vergunningafgifte, de brandweer of een andere partij adviseert. Vervolgens
worden toezicht en controle (voorlopig exclusief) georganiseerd vanuit de brandweer, maar vindt
sanctionering plaats door de stadsdelen.. De brandweer in Amsterdam speelt dus een veel beperktere
rol dan in het verleden en dan in het overgrote deel van Nederland het geval is.

2.1 Onderzoeksvragen
In dit spanningsveld van het gemeentelijke grootstedelijk project, wijzigingen in verantwoordelijkheden van afzonderlijke stadsdelen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van brandpreventie en
handhaving is de brandweer bezig haar handhavingstaken te herstructuren en anders te organiseren.
Advies en controle is inmiddels in de brandweerorganisatie strikt gescheiden, de bestaande handhavers
krijgen nieuwe functies, de nieuwe handhavers (uitrukdienst) worden opgeleid en voorbereid op hun
nieuwe taken.
Wijzigingen in de organisatie, nieuwe taken, nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden leiden
onvermijdelijk tot spanningen. Spanningen richting stadsdelen en andere gemeentelijke diensten, maar
ook binnen de eigen organisatie. Het ontwikkelprogramma probeert in de turbulente omgeving van
reorganisaties, gemeentelijke bezuinigingen, grootstedelijke projecten, herbezinning op taken etc.
vorm te krijgen.
Voor mij is dit de reden om achterliggende factoren te bepalen die de effectiviteit van handhaving
beïnvloeden. Hoe zorgen we voor een effectieve handhaving? Hoe kunnen we een zodanige
organisatie opbouwen, met zodanige taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden dat er straks
effectief wordt gehandhaafd? Welke factoren beïnvloeden handhaving überhaupt en hoe gedragen
handhavers zich?
Dit leidt tot de hoofdvraag voor dit onderzoek:

Welke factoren bepalen een effectieve handhaving door de brandweer Amsterdam en
hoe zijn deze factoren te beïnvloeden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik eerst nader bepalen wat met de verschillende
begrippen als “factoren”, “effectief”, etc. wordt bedoeld. In de volgende paragraaf zal ik de gebruikte
termen verder definiëren.
Het is duidelijk dat voor de beantwoording van de onderzoeksvraag een aantal subvragen beantwoord
moet worden. Deze subvragen gaan over algemene kennis en vraagstukken rond handhaving en
toezicht. Vanuit de subvragen zal ik de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden.
Subvragen zijn:
1. wat zijn gangbare theorieën over handhaving, handhavingsstrategieën en gedrag van
handhavers?
2. Wat zijn gangbare theorieën over effectiviteit van regels en effectiviteit van handhavers en
handhavingsprogramma’s?
3. Wat zijn bepalende factoren voor effectiviteit van handhaving?
4. Hoe is de relatie tussen de factoren en de kenmerken van Brandweer Amsterdam waar het
handhaving betreft.
5. Hoe is de relatie tussen de factoren, de brandweer en handhavingsprogramma’s van de
gemeente Amsterdam?
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2.2 Definities
In de literatuur wordt handhaven gedefinieerd als: “het toepassen van middelen die dwang impliceren
naar aanleiding van overtreding van een algemeen bindend gedragsvoorschrift”.5
Toezicht is daarbij een afgeleide van handhaven en een eerste stap in het hele proces: “het
onderzoeken of de gedragsvoorschriften worden nageleefd.”
In de theorievorming zien we die scheiding tussen toezicht en handhaving terugkomen waar het gaat
om ‘compliance’en ‘deterrence’, ‘overtuigen’ of ‘bestraffen’.
In schema ziet dat er als volgt uit:
Strategie
Betere
naleving door
Kernwaarde

Spontane naleving
Overtuigen
Coöperatie
Appelleren aan
Groepsloyaliteit &
plichtsbesef
netwerkverbreding
Legitimiteit
(fairness)

Sociale navolging
& angst voor
reputatieverlies
Normversterking

Handhaving
Controle
Formeel
toezicht &
surveillance
Zichtbare
gezagsvolle
controle
Afschrikking

Primair beoogd Normversterking
generaal
preventief
effect:
Figuur: overzicht van handhavings- en nalevingstrategieën
Bron: Stokkom, B. van, Handhaven: eerst kiezen, dan doen, deelrapport 1, 2004

Sanctionering
Punitieve
handhaving
Straf/boete

Afschrikking

Later zal blijken dat toezicht en handhaven op zijn minst in elkaars verlengde liggen maar net zo goed
als één containerbegrip gebruikt kunnen worden. In mijn scriptie zal ik handhaven breed definiëren. In
navolging van het Amsterdamse grootstedelijke project zal ik toezicht scharen onder het algemene
begrip handhaven.
Voor wat betreft de brandweer in Amsterdam gaat het bij handhaven dan strikt genomen om de eerste
drie kolommen: overtuigen, coöperatie , controle. De laatste kolom sanctionering is voorbehouden aan
het stadsdeel.
Handhaven wordt gezien als onderdeel van de gehele beleidscyclus. De cyclus bestaat uit
Visie à Beleid à Regelgevingà Vergunning à Toezicht en Handhaving à Inzicht in
naleefgedrag à weer terug bij Visie 6 .
Een vergunning is niet persé onderdeel van deze cyclus. In dit geval, waar het gaat om de
handhaaftaken van de brandweer Amsterdam uitdrukkelijk wel.
In de onderzoeksvraag is een scheiding te zien tussen enerzijds handhaving vanuit organisatie perspectief: en anderzijds vanuit uitvoerend perspectief. Met dat laatste bedoel ik de rol van de
handhaver, het gedrag en de tips en trucs . Deze keuze heb ik bewust gemaakt ondanks dat we zullen
zien dat de scheiding niet altijd goed is te leggen en theorievorming door elkaar loopt.
In het Meer Rood-project krijgt de brandwacht een nieuwe taak en daarmee een nieuwe rol. Van een
repressieve rol, moeten brandwachten zich nu gaan toeleggen op een controlerende rol. Hun gedrag en
in algemeenheid gesproken het gedrag van handhavers is bepalend voor het succes van het Meer
Rood-project.

5
6

Boek, J.M.K., “Wij zijn beter dan de politie”
Gemeente Amsterdam, Model Handhavingsprogramma
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In het bepalen van de factoren die van invloed zijn op handhaving, neem ik dit perspectief van
uitvoering mee. Het gaat enerzijds om factoren als strategie, werkwijze, prioriteitsstelling, risicoanalyses en beleidskeuzes, anderzijds om gedrag van de individuele uitvoerende handhaver. Wat
beweegt hem/haar, wat maakt zijn gedrag effectief, of juist niet.
Het begrip factoren slaat dus terug op organisatieperspectief, strategie, doel, prioriteitsstelling, maar
evenzeer op gedragskenmerken, opleiding, training, etc..
Waar het gaat om effectiviteit is natuurlijk ook het klantperspectief van belang. Zijn er factoren die
bepalen waarom bepaalde regels beter worden nageleefd? Waar mogelijk zal ik deze factoren
meenemen.
Met effectief bedoel ik naast (positief) effect hebbend op de brandveiligheid van Amsterdam, ook
passend binnen het algemeen geldende gemeentelijke beleidskader op dit moment.
Beïnvloeding van de onderzochte factoren kan plaatsvinden door de brandweer Amsterdam zelf.
Beleidskeuzes, keuzes in middelen en materialen en keuzes in opleiding zullen van invloed zijn op het
handhavingspakket. Daarnaast vindt beïnvloeding van factoren plaats door en in relatie met stadsdelen
en andere gemeentelijke diensten. Beïnvloeding gebeurt dus vanuit een breder perspectief dan alleen
het eigen brandweerperspectief.
De subvragen spreken voor zich. Om iets te kunnen zeggen over handhaven bij de brandweer en de
effectiviteit hiervan zal ik een algemeen kader moeten scheppen om het bestaande beleid en de
bestaande middelen aan te toetsen. De subvragen 1 en 2 zijn hiervoor bedoeld. Met ‘gangbaar’ bedoel
ik, algemeen geaccepteerd, met regelmatige verwijzingen etc. Subvraag 3 gebruik ik om mijn definitie
van effectief toetsbaar te maken.
Subvragen 4 en 5 geven vervolgens de toetsing van deze factoren aan de kenmerken van de eigen
brandweerorganisatie en de toetsing aan gemeentelijk beleid en gemeentelijke handhavingsprogramma’s.
Tot slot nog enkele aanvullende opmerkingen. De begrippen inspecteur en inspectee komen regelmatig
voor in deze scriptie. De begrippen zijn een mengeling van Engels/Nederlands en Ten Heuvelhoff en
anderen gebruiken ze regelmatig 7 . Er is geen goede Nederlandse vertaling voor ‘inspectee’. Ik hanteer
de begrippen omdat ze voor mijn gevoel voor zich spreken. Inspecteur is de handhaver, inspectee
degene bij wie gehandhaafd wordt.
Een aantal aspecten zal buiten beschouwing blijven of rudimentair worden behandeld. Risicogericht
handhaven wordt summier behandeld en handhaven wordt in deze scriptie gezien als onderwerp van
sociaal wetenschappelijke studie. Voorlichting heeft ongetwijfeld effect op de handhaving van regels.
In de eerder genoemde stijlen speelt voorlichting natuurlijk een rol waar het gaat om ‘overtuigen’ ,
‘appelleren aan plichtsbesef’ etc. Toch ligt voorlichting en de effecten van een
voorlichtingsprogramma buiten mijn aandachtsgebied.
Ook het inzetten van technische snufjes, ICT-toepassingen etc. beïnvloedt de effectiviteit van
handhaving. Ook deze zaken zal ik niet behandelen.
In mijn model zal ik ze, indien voor de hand liggend wel aangeven, maar niet verder analyseren of
beoordelen.
2.3 Onderzoeksmethode n
De onderzoeksvragen zullen met name besproken en geanalyseerd worden vanuit verschenen
literatuur. De literatuurstudie wordt aangevuld met ervaringen uit de binnenlandstage en interviews
met personen verantwoordelijk voor handhaving bij de brandweer zowel als de andere gemeentelijke
diensten en projecten.
7

Ten Heuvelhoff, college voor de MCDM, jaargang 7, 2005
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Internet levert eveneens een aantal sites op met informatie. Op de site van het landelijke project
“Handhaven op niveau”, maar ook op de site van de VNG “Slagen voor veiligheid” staat veel goed te
gebruiken informatie. Evenals op vele andere sites: elke zichzelf respecterende dienst of gemeente
heeft zijn eigen handhavingssite (van de Algemene Inspectie Dienst tot zwerfafval8 , van Amsterdam
tot Wormerveer). Er bestaat zelfs een beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en
handhavers: Vide.9
De gebruikte literatuur, internetsites, gegevens uit interviews worden waar nodig beschreven,
geanalyseerd en vervolgens meegenomen in de conclusies en beantwoording van de
onderzoeksvragen.

8

zie bijvoorbeeld Quickscan Gemeentelijke Zwerfafvalaanpak,
www.aoo.nl/images1/aoo_nl/bestanden/DEFquickscan1.pdf
9
zie www.videnet.nl
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3. Theoretische Onderbouwing
Er is heel veel literatuur te vinden over handhaving. Al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw staat
handhaving goed in de belangstelling. Veel wordt beschreven vanuit een justitiële en politiële
invalshoek, pas later wordt het onderzoek en de theorievorming meer sociaal-wetenschappelijk en
bestuurskundig van aard. In deze theoretische onderbouwing heb ik geprobeerd de theorievorming te
bundelen en in vier grote stukken te behandelen.
Allereerst theorievorming rond handhavingsstrategieën (op organisatieniveau), begrippen als
normatief en instrumenteel, “stick and carrot”, “compliance and sanctioning”. Het eerste stuk gaat
over de stijlen van handhaven en ontwikkelingen in theorievorming hieromtrent. Hier komt ook de
handhavings piramide” aan de orde.
Het tweede gedeelte is summier en behandelt het risicogericht handhaven. In een eerdere scriptie voor
de MCDM-opleiding is dit reeds beschreven en het zal hier, omdat het een belangrijk onderdeel is van
de theorievorming en van de tegenwoordige uitvoeringspraktijk, kort worden aangestipt. De theorie vorming gaat vervolgens een stap verder met programmatisch handhaven en integraal handhaven.
Het derde gedeelte gaat over strategieën van de handhavers zelf, dus over de uitvoering van de handhavings praktijk. Hoe gaan “street-level-bureaucraten” om met handhavingsproblemen, welke gedrag
vertoont men, welke strategieën volgt men en welke effecten heeft dit.
In een vierde paragraaf heb ik de aanvullende theorievorming gebundeld. Al lezend kwam ik bij
verschillende auteurs aanvullende informatie tegen, die moeilijk onder één noemer is te vangen, maar
wel factoren noemt die de effectiviteit beïnvloeden.
In een afsluitende paragraaf probeer ik vervolgens de theorievorming om te vormen tot een model met
een clustering van de factoren die de effectiviteit bepalen. Dit model kan ik later gebruiken om de
Amsterdamse werkelijkheid te toetsen.
3.1 Handhavingsstrategieën
In de jaren ’80 van de vorige eeuw komt de studie naar handhaving en handhavingsbeleid goed op
gang en verschijnen sociaal-wetenschappelijke public aties over handhavingsstrategieën.10 Belangrijke
auteurs zijn Hawkins en Reiss. Beide onderscheiden twee belangrijke strategieën voor handhaving.
Repressief enerzijds en preventief anderzijds. In de literatuur kom je deze twee stijlen steeds weer
tegen, maar vaak onder andere namen.
Hawkins spreekt over “compliance” en “sanctioning”. Reiss noemt het “compliance”en “deterrence”.
In de Nederlandse literatuur worden begrippen gebruikt als preventief/repressief, overredend/
sanctionerend, normatief/instrumenteel, etc. De twee stijlen blijven steeds, welke termen men ook
hanteert, herkenbaar. Handhavingsstrategieën, afhankelijk van de termen die men gebruikt, lopen over
naar strategieën van handhavers, kortom naar het gedrag van de handhavers.
De door mij aangebrachte scheiding tussen de handhavingsstrategie en de uitvoeringspraktijk van de
individuele ambtenaar is niet altijd toepasbaar. Begrippen lopen in elkaar over.
Normatief- en instrumentele handhaving
Literatuur uit de Verenigde Staten (Hawkins, Reiss) loopt vrijwel parallel met literatuur uit Groot
Brittanië en Europa/Nederland (Pepping, Van Stokkem, Wiering). Overal komt men de twee
basisstijlen tegen. Zoals gezegd verschillen de termen waarmee de stijlen worden aangeduid nogal.
Van Stokkem11 noemt de jaren ’80 als start van wetenschappelijk onderzoek naar
handhavingsstrategieën. Tot die tijd geldt het klassieke command en control-model. Vanuit de
10
11

Zie Stokkem, Van, B. Handhaven: eerst kiezen, dan doen, deelrapport 1, pag.8 e.v.
Stokkem, Van, B. Handhaven: eerst kiezen, dan doen, deelrapport 1
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politie wereld (immers goed bekend met sanctioneren en handhaven) is men minder geneigd
handhaven breder te interpreteren. Juist vanuit andere velden (milieu, etc.) ziet men nieuwe praktijken
ontstaan.
De twee modellen die worden onderscheiden zijn:
• een traditioneel, dat beoogt af te schrikken
• een alternatief dat is gericht op spontane naleving.
Het traditio nele model wordt omschreven als het command en control-model. Wordt punitief,
sanctionerend, repressief of zelfs instrumenteel genoemd. De stijl is gericht op opsporen, constateren
van overtredingen en bestraffen. Straf zal vervolgens zorgen dat nieuwe overtreders worden
afgeschrikt en zo zorgen voor een makkelijker te handhaven programma. Het klassieke model van
repressie en reactie, straf leidt tot ander gedrag.
Knelpunten van deze command and control-strategie (CC-strategie) die worden genoemd zijn 12 :
•
•
•

de CC-strategie brengt geen verandering teweeg in de fundamentele (economische)
drijfveren van bedrijven en individuen;
De CC-strategie hangt af van (de dreiging) van straf, die in een politieke omgeving
moeilijk kan worden verwezenlijkt (belangenafweging);
De CC-strategie werkt langzaam.

In het alternatieve model gaat het om spontane naleving, instemming met de regelgeving, begrip en
over compliance en overtuiging. Handhaving gaat niet meer om bestraffen, maar om overtuigen.
Handhaving is in de eerste plaats een onderhandeling geworden tussen inspecteur en inspectee.
Reiss stelt dat compliance is afgestemd op preventie, het gaat er om de schade zo beperkt mogelijk te
houden. Het gaat om medewerking van de inspectees. Het succes van het model wordt afgemeten aan
het aantal mensen dat zich aan de regels houdt, niet aan het aantal overtredingen.
Compliance/medewerking zorgt ervoor dat aan de “voorkant” gedrag en regels zodanig zijn dat
mensen /inspectees spontaan meewerken. Afschrikking, repressie, straf is in dit model helemaal niet
nodig en ook niet effectief.
Van Stokkem noemt het compliance-perspectief “normatief”en het afschrikkingsperspectief
“instrumenteel”. Normatief vanuit de gedachte dat het om intrinsieke beleving van regels gaat.
Naleving zal plaatsvinden als mensen het idee/gevoel hebben dat regels en wetten “goed” of moreel
juist zijn. Instrumenteel vanuit de gedachte dat handhaving gebaseerd is op gedragsverandering, op
extrinsieke nalevingsprikkels, op basis van straf zal gedrag worden aangepast.
In het eerder gepresenteerde schema staan de twee stijlen aangegeven.
Strategie
Betere
naleving door
Kernwaarde

Spontane naleving
Overtuigen
Coöperatie
Appelleren aan
Groepsloyaliteit &
plichtsbesef
netwerkverbreding
Legitimiteit
(fairness)

Sociale navolging
& angst voor
reputatieverlies
Normversterking

Handhaving
Controle
Formeel
toezicht &
surveillance
Zichtbare
gezagsvolle
controle
Afschrikking

Primair beoogd Normversterking
generaal preventief effect:
Figuur: overzicht van handhavings- en nalevingstrategieën
Bron: Stokkom, B. van, Handhaven: eerst kiezen, dan doen, deelrapport 1, 2004
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Sanctionering
Punitieve
handhaving
Straf/boete

Afschrikking

Alders/Niemeijer, Zelfregulering en reflexief recht. In: Handhaving in stukken
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De twee stijlen zijn overigens natuurlijk complementair. Het is bij de meeste auteurs een kwestie van
meer nadruk op de één, of meer op de ander. Veel auteurs beschrijven een mix van de stijlen.
Een mix van twee stijlen en de handhavingspiramide
Het schema van Van Stokkom, zoals net gepresenteerd , is een andere weergave van de
handhavings piramide. Deze piramide werd in 1992 geïntroduceerd door Ayres en Braithwaite. De
piramide beschrijft een logische mix van repressief en preventief handhaven, maar dan in een
onderlinge verhouding. Begin met overtuigen en overreden en als dat niet werkt zorg dat er passende
maatregelen, oplopend in zwaarte, op volgen.
De piramide ziet er als volgt uit.

Figuur: De handhavingspiramide
Bron: Ayres en Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, New York: Oxford
University Press, 1992

De kracht van het model zit in de mix van de twee stijlen en is de onlosmakelijke verbondenheid van
de twee stijlen. Ayres en Braithwaite poneren de stelling dat “persuasion” niet zal werken als er geen
bovenliggende sanctiemogelijkheden zijn. Preventief handhaven zonder repressief handhaven is niet
mogelijk en andersom evenmin. Er is dus sprake van een onderlinge afhankelijkheid van de twee
stijlen. Normatief optreden kan alleen succesvol zijn als er instrumentele mogelijkheden achter staan.
De handhavingspiramide zorgt voor een mengmodel met een onderlinge afhankelijkheid. De verdere
ontwikkeling van dit model leidt tot nieuwe varianten. De mix leidt tot weging wanneer welk
instrument moet worden ingezet, en zo feitelijk tot ontwikkeling van risico gericht handhaven.
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3.2 Risicogericht handhaven
In een eerdere leergang van de MCDM-opleiding heeft F. Blaauw een scriptie over handhaving
geschreven. Zijn onderzoeksvraag was destijds: Effectiever en efficiënter handhaven: welke le ssen kan
de brandweer leren van andere handhavende organisaties. Zijn insteek luidde: hoe hebben andere
organisaties het risicogericht handhaven georganiseerd en hoe is dit toepasbaar op de brandweer.
Risicogericht handhaven is een belangrijke handhavingsstrategie en krijgt de laatste tijd steeds meer
aandacht (zie 4.2 grootstedelijk project Amsterdam). Naar mijn idee is het een logische
vervolgontwikkeling op de handhavingspiramide. In mijn scriptie zal ik de belangrijkste punten uit
Blaauw’s scriptie noemen, maar verder niet al te diep ingaan op zijn punten van het risicogericht
handhaven. Ik zal enkele aanvullende opmerkingen maken over ontwikkelingen van de laatste tijd ten
aanzien van dit onderwerp, over programmatisch en over integraal handhaven.
Professionele selectie is een vorm van risicogericht handhaven. Handhavers kennen “hun pappenheimers” zogezegd. Het onderzoek van Sparrow onder de douanecontroleurs laat dat zien, maar ook
Ten Heuvelhof noemt het als contrastrategie tegen de ontduikers en achterblijvers van regelgeving.
In politieland is professionele selectie natuurlijk al jaren bekend, en desondanks roept het steevast
discussie op. Een krantenkop met “Fouilleeracties effectiever met selectiecriteria ”13 staat garant voor
vragen in de gemeenteraad of Tweede Kamer.
Sparrow en de Regulatory Craft
“The Regulatory Craft” van Sparrow is één van de eerste belangrijke onderzoeken die in gaat op
risicogericht handhaven. In zijn boek betoogt Sparrow dat de standaard handhavingsorganisaties meer
belang hechten aan productie dan aan het oplossen van problemen of voorkomen van risico’s.
Organisaties zijn bezig met zoveel mogelijk vergunningverlening, zo veel mogelijk controles, zoveel
mogelijk sanctioneren etc. Kortom, de handhavingsorganisatie is gericht op productieaantallen.
Sparrow bepleitte een ander model, waarbij aan de hand van een stappenplan risico’s moesten worden
bepaald en op grond van deze risico’s kon vervolgens het handhavingsbeleid bepaald worden.
Sparrow beschrijft de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

analyseer de problemen
analyseer welke indicatoren aangeven dat risico’s toe- of afnemen.
bedenk welke middelen kunnen worden ingezet om risico’s te laten afnemen
zet de middelen in
volg de vastgestelde indicatoren
sluit af en rapporteer

De “Regulatory Craft” beschrijft en analyseert ‘best practices and award winners’ van tal van
Amerikaanse handhavende instellingen zoals de douane en de politie. Succes achter de projecten ligt
in de pro-actie ve werkwijze: “zoek problemen op!”. Douanebeambten controleren op basis van
ervaring en doen dat niet willekeurig. Onderzoek laat zien dat deze niet-willekeurige controles meer
resultaat opleveren aan overtredingen dan willekeurige controles. Op basis van beroepservaringen is er
dus sprake van een gerichte risico-inschatting.
Sparrow gaat door op theorievorming van Sherman en Goldstein 14 rond politiewerk. Hun stelling luidt
dat misdaad niet evenredig is verdeeld naar tijd en ruimte. Er zijn hotspots van concentratie van
criminaliteit, zowel wat locatie betreft als wat tijd betreft. En dus kun je politie -inzet pro-actief
bepalen. In tegenstelling wat nu vaak gebeurt: reageren op meldingen en incidenten.

13
14

Nieuwsmedia-oost, 09 juli 2005
Zie Stokkem, van B. Handhaven eerst kiezen, dan doen, deelrapport 1

16

De Tafel van Elf
Tegenwoordig zijn er meer modellen die helpen bij het bepalen van risicogericht handhaven. Blaauw
noemt er een aantal waaronder de TRIP OD-analyse en de zogenaamde ‘Tafel van Elf’. In de colleges
voor de MCDM-opleiding hebben we zelf de TRIPOD-analyse gebruikt, die behandel ik niet verder.
De Tafel van Elf wordt tegenwoordig veel gebruikt in Nederland en wordt ook door het ministerie van
Justitie gepropageerd. De Tafel van Elf is een analysemodel bestaande uit een opsomming van 11
factoren die bepalend zijn voor de naleving van regelgeving.
De Tafel van Elf kent toepassingen in elke fase van het rechtshandhavingsproces: Als ex-ante toets
voor de regelgever; als onderdeel van een nalevingsmonitor voor de beleidsevaluatoren en als
onderdeel van een risico. De Tafel van Elf is opgebouwd uit 11 factoren (dimensies) die een rol spelen
bij de handhaving van wet- en regelgeving. De 11 factoren zijn in 3 groepen te verdelen:
•
•
•

de Kennisfactor (1 factor),
de Spontane Nalevingsfactoren (4 factoren) en
de Controle - en Sanctiefactoren (6 factoren).

Bij de Kennisfactor (1) gaat het om de bekendheid onder de inspectees met de wet- en regelgeving die
op hun bedrijf van toepassing is en over de complexiteit van de regelgeving. Het gaat over
transparantie en logica in de regelgeving.
De Spontane Nalevingfactoren geven een beeld van de organisatie cultuur en de mate van spontane
naleving van de regelgeving. De Spontane Nalevingsfactoren zijn :
Kosten/Baten (2) (breder dan alleen financieel!), de Acceptatie (3) van de wetgeving (redelijkheid!) de
norm-gezagsgetrouwheid (4) (cultuur van de branche!), de sociale controle (5) (eveneens cultuur van
de branche!).
De Controle - en Sanctiefactoren geven een beeld over de effecten van de inspectie en handhavingsactiviteiten van een controlerende instantie en de effecten van de sancties.
De Controle - en Sanctiefactoren zijn :
De Informele meldingskans van overtreding door de omgeving (6), de Controlekans (7), de
Detectiekans (8), de risicoselectie (9), de Sanctiekans (10) , de Sanctie -ernst (11).
De tafel van Elf wordt ondertussen door veel gemeenten toegepast in hun handhavingsprogramma 15 .
Programmatisch en integraal handhaven
Op diverse handhavingssites vind je de term “programmatisch handhaven” 16 . Het lijkt er op dat
risicogericht handhaven vertaald is naar deze nieuwe term. Tegelijkertijd bedoelt men met de term
“programmatisch handhaven” meer. Het gaat met nadruk om het handhavingsproces en integraliteit.
Zoals op de site van “handhaven op niveau” wordt gesteld:
“Goede handhaving verloopt planmatig. Programmatisch Handhaven is het cyclisch, democratisch, integraal en transparant handhaven van ordeningswetgeving. Dit begint met een
bestuurlijk programma ten behoeve van de volksvertegenwoordigende organen, waarin
transparantie voorop staat en wordt gevolgd door een plan ten behoeve van de uitvoerende
diensten, waarin de bestuurlijke doelstellingen in een concrete aanpak worden vertaald.
Op die manier kan pro-actief worden omgegaan met handhavingsbeleid en kan adequaat worden
gereageerd op handhavingsproblemen. Met Programmatisch Handhaven neemt het gezag de

15

Zie bijvoorbeeld: www.handhavenopniveau.nl
ik noemde al www.handhavenopniveau.nl, maar zie ook: www.professioneel-handhaven.nl,
www.handhavingsbeleid.nl of vele gemeentensites.
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regie van handhaving stevig in handen en wordt handhavers een instrument geboden dat hen
helpt bij het vervullen van hun taak.”
Het model Handhavingsprogramma van Amsterdam (zie hoofdstuk 4) noemt in dit verband de
zogenaamde 'Plan-Do-Check-Act-cirkel' van Deming als hulpmiddel. De kwaliteitscirkel van Deming
kent vier stappen. Plannen, Uitvoeren, Controleren en Handelen, oftewel Plan, Do, Check en Act, en
lijkt in deze wel op de processtappen van Sparrow.
De Deming cirkel bij handhaven:
1.
2.
3.
4.

Plan, gaat om vaststellen van doelen en condities op basis van risicoanalyses
Do, gaat in op strategie en werkwijze, behandeld functiescheiding tussen
vergunningverleners en controleurs, werkprocessen, samenwerking,
informatieuitwisseling.
Check, gaat om uitvoering en bewaking van gestelde doelen.
Act, betekent handelen in de zin van het toepassen van verbeteringen en evaluaties. De
resultaten moeten terug te vinden zijn in beleid, maar ook in uitvoering van de
handhaving.

Naast programmatisch handhaven is integraliteit van handhaving tegenwoordig een speerpunt van
beleid. Bekkers c.s. beschrijven de noodzaak tot integraliteit zowel vanuit het oogpunt van preventie
(van onveilige situaties) als vanuit het oogpunt om administratieve lasten naar beneden te brengen17 .
Coördinatie van activiteiten van handhavers is hiervoor noodzakelijk. In het onderzoek laten de
auteurs verschillende vormen van integrale handhaving zien. De in de praktijk aangetroffen vormen
blijken verschillend te zijn in de verschillende fasen van het handhavingsproces (zie schema).

Fase

Alternatieven

Ontwikkeling
handhavingsbeleid

Operationeel
handhavingsoverleg

Preventie

Horecaoverleg

Signalering

Projectmatige
handhavingsteams

Oordeelsvorming

Handhavingsoverleg

Sanctionering

handhavingsoverleg

Beleidsmatig
handhavingsoverleg

Handhavingsregisseur

Convenant
Structurele
handhavingsteams

Bedrijvenloket/horeacloket
Voor elkaar
waarnemen

Handhavingsregisseur
Gezamenlijke
Protocollen

Handhavingsprogramma

Integraal
frontoffice
Integraal backoffice

Handhavingsregisseur

Integraal
backoffice

LAAG ----------------------------------------------------------à HOOG
mate van integratie

Tabel: overzicht van vormen van integrale handhaving
Bron: Integrale Handhaving, Bekkers c.s., Erasmus Universiteit

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit zien in de praktijk vooral vaak “bottom-up
benaderingen” met veel initiatieven die lokaal worden ondersteund op basis van persoonlijke
kwaliteiten, prioriteiten, etc. Deze bottom-up benadering werkt naar hun idee goed. Aansluiting bij dit
soort initiatieven is de beste weg om integrale handhaving verder vorm te geven. Initiatieven beginnen
als pragmatische oplossingen op operationeel niveau. Naarmate er meer sprake is van samenwerking
wordt de behoefte aan beleidsmatige prioritering en sturing op organisatorische, personele en
financiële randvoorwaarden groter. Deze sturing kan dan vervolgens zorgen dat het pragmatische
begin uitgroeit tot daadwerkelijke integrale handhaving.
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Integrale Handhaving, Bekkers V.J.J.M., e.a., Erasmus Universiteit, 2002

18

Andere alternatieve, maar naar het idee van de auteurs minder effectieve, modellen zijn integrale
gecentraliseerde lokale handhaving, regionale handhavingsdiensten of handhaving door centrale
overheid. Deze benaderingen zijn zoals gezegd volgens de auteurs minder succesvol. Zij zien vooral
veel waarde in het ondersteunen van lokale initiatieven.
Reflexieve handhaving
Handhaving als proces dat zich richt op de bevordering van zelfwerkzaamheid, zelfregulering en
zelfcontrole binnen bedrijven of branches. Dat is wat bedoeld wordt met de term reflexieve
handhaving. Naar mijn idee net als programmatisch handhaven een vervolg op (of mix van) de
handhavings piramide en het risico gericht handhaven. Audits, certificering, private
handhavingsdiensten, het zijn allemaal voorbeelden van vormen van reflexieve handhaving.
Aalders en Niemeijer18 noemen een viertal strategieën die bij reflexieve handhaving toepasbaar zijn:
•
•
•
•

Systeemhandhaving: de overheid/handhavers stimuleren systemen, middelen, etc,
waarmee bedrijven of bedrijfstakken zichzelf kunnen controleren
Intermediaire structuren: vakbonden, arbo-commissies, VGW-commissies, de
overheid/handhavers stimuleren de ontwikkeling van deze intermediairs en stimuleren en
faciliteren
Sociale verantwoordelijkheid op de onderneming: morele verantwoordelijkheid,
gedragscodes, etc.
Op de markt georiënteerde strategieën: kwaliteitsverbeterprogramma’s, ISO, INKmodellen etc.

Reflexieve handhaving is relatief nieuw. Althans, bepaalde basisgedachten bestaan al lang
(bijvoorbeeld de rol van vakbonden of ondernemingsraden bij Veiligheid- Gezondheid- Welzijnissues). Het inzetten van intermediairs, keuringsinstanties etc. (op afstand geplaatst, anders dan de
overheid zelf) begint nu pas vorm te krijgen, althans zeker wat betreft brandveiligheid. De auteurs
geven geen commentaar op de invloed van reflexieve handhaving op de effectiviteit van handhaving,
terwijl je van en andere wijze van organiseren wel effecten kunt verwachten.
3.3 Strategieën van individuele handhavers
Tot nu toe heb ik me beziggehouden met de strategieën van de organisaties. Maar hoe zit het met het
gedrag van de individuele ambtenaar? Wat doen rechercheurs van de sociale dienst, milieu-inspecteurs
of toezichthouders op straat? Hoe organiseren ze hun dagelijkse werk en wat is de verhouding tussen
de inspecteurs en inspectees?
Tijdens mijn stage bij de milieudienst en de sociale dienst merkte ik dat alle contactambtenaren eigen
“speelruimte” en beleidsvrijheid opeisten. Dat de ze eigen ruimte vervolgens tot ongelijke behandeling
zou kunnen leiden, zag men wel in, maar werd vergoelijkt met dat men dat zelf “prima in de gaten
hield”en “het werk moet wel afkomen”. Kortom, volgens eigen zeggen behandelt de individuele
controleambtenaar iedereen gelijk.
Wat betekent deze uitvoeringspraktijk voor de onderzoeksvraag? Welke factoren bepalen deze praktijk
van de contactambtenaren? En hoe beïnvloeden ze de effectiviteit van handhaving.
In deze paragraaf bespreek ik de theorieën van Lipsky, ga ik in op aspecten genoemd door Ten
Heuvelhof in een college voor de MCDM-opleiding en beschrijf ik aspecten die ik verder in de
literatuur ben tegenkomen.
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Lipsky’s Streetlevel bureaucrats
In 1980 was Lipsky één van de eerste onderzoekers die het gedrag van de individuele handhavingsambtenaren beschreef. In zijn klassieker ”Street Level Bureaucracy” beschrijft hij de strategieën van
de uitvoerende ambtenaren. Deze ambtenaren, door Lipsky ‘streetlevel bureaucrats’ genoemd, staan in
direct contact met burgers en voeren zogenaamd 'eerste-lijnswerk' uit. Het is hun taak om op basis van
beroepsmatige expertise het overheidsbeleid uit te voeren. Men kan bij deze contactambtenaren die
eerstelijnswerk uitvoeren denken aan de controleurs van sociale diensten, politiemensen, handhavers
van brandweer, etc.
Deze ambtenaren lijken simpelweg regels uit te voeren en wetten en regelgeving te handhaven, maar
in de praktijk hebben ze (veel) meer macht. Er is sprake van interpretatie en er is sprake van
beleidsvrijhe id. Ze maken als het ware het beleid in de praktijk.
Het optreden van deze ambtenaren wordt bepaald door een aantal factoren.
Ten eerste is er altijd sprake van schaarste. Met te weinig mensen en middelen moet de handhaving in
te weinig tijd vorm krijgen. Het is niet mogelijk om altijd overal te surveilleren of controles uit te
voeren, er is altijd behoefte aan veiligheid etc.
Ten tweede zijn wetten en regels interpretabel. Ze geven beleidsvrijhe id en “speelruimte”voor de
ambtenaar. Regels zijn niet dwingend en uitsluitend geformuleerd, maar geven kaders of soms zelfs
alleen maar richting (zie de arbo-wet: “het bedrijf moet..., op een zodanige wijze dat...”) Los daarvan
zijn wetten vanuit de verschillende invalshoeken soms strijdig (milieu versus brandveiligheid) of is er
zelfs sprake van strijdigheid in beleidsdoelstellingen (economische groei versus externe risico’s).
Ten derde is de clientèle van de ambtenaar niet vrijw illig klant. De klant vraagt niet om gehandhaafd
te worden. Controles komen ongelegen, zijn ongewenst en vaak ongewild. Dit leidt tot onvoorspelbaar
gedrag en onderhandeling/ dreiging/etc. richting handhaver.
De ambtenaren moeten in deze jungle regels handhaven. Lipsky beschrijft drie aanpassingsmechanismen om onder deze werkdruk te kunnen functioneren.
Het eerste mechanisme om de druk te weerstaan is door “afroming” of “creaming”. De ambtenaar
selecteert uit het aanbod van klanten of dossiers. De functionaris probeert vooraf per klant of dossier in
te schatten of er problemen zijn te verwachten en kiest vervolgens de klanten of dossiers waar geen
problemen aan zitten. De gemakkelijke gevallen eerst.
Het tweede mechanisme van Lipsky beschrijft de “herdefinitie”. Werkdruk, schaarse middelen leiden
er toe dat de doelen worden geherdefinie erd. De ambtenaar bepaalt in deze zelf wat prioriteit krijgt en
wat niet. Algemene bedrijfsdoelstellingen worden “herdefinieerd”om targets te halen. Vrije interpretatie van regels en regelgeving zorgt zo voor resultaten van controles en vermindering van de
werkdruk.
Het derde mechanisme noemt Lipsky “dominantie”. De ambtenaar probeert door eigen kennis (of
uitstraling: uniform!) het proces te domineren om de werkdruk te verminderen. Door dominantie over
de klant (in het uiterste geval intimidatie) kan de doorlooptijd van handhavingsacties worden verkort,
vergunningverlening worden versneld , etc. De dominantie kan blijken uit gedrag en houding, maar
ook uit inrichting van wachtruimtes, hanteren van wachtlijsten, procedures, invullen van formulieren,
etc.19
Lipsky’s aanpassingsmechanismen hebben als resultaat dat “het werk afkomt”, maar tevens dat doelen
van de organisatie wellicht niet of anders worden gehaald. De vrijheid of speelruimte van de
contactambtenaar leidt er toe dat hij zelf de regels interpreteert en als zodanig zelf het beleid vaststelt.
Dit leidt onvermijdelijk tot incons istentie in de uitvoeringspraktijk omdat elke ambtenaar zijn eigen
speelruimte zal willen/gaan bepalen.
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Bijvoorbeeld: bij de Sociale Dienst dreigde de controleur bij huisbezoeken steeds met “U hoèft niet mee te
werken, maar dat kàn gevolgen hebben voor uw uitkering...” Deze dominantie werkte erg effectief.
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Ten Heuvelhof: gedrag van inspecteurs en inspectees
In één van de colleges tijdens het afgelopen jaar van de MCDM-opleiding kondigde Ten Heuvelhof
een nieuw boek aan over strategieën van handhavers, over het gedrag van inspecteurs en inspectees.
Het boek is nog niet verschenen, maar tijdens zijn college gaf hij een aantal typen gedrag weer die te
interessant zijn om niet te vermelden. In andere literatuur (zie 3.4) zie ik dit gedrag eveneens
beschreven. Voor een deel sluiten de beschrijvingen van Ten Heuvelhof aan op de theorieën van
Lipsky (met name beleidsvrijheid, herdefiniëren, etc.).
Ten Heuvelhof geeft veel voorbeelden van hoe inspectees handelen ten aanzien van de inspecteurs,
voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•

inspecteurs tegen elkaar uitspelen (wijzen op tegenstrijdige regels),
windowdressing door belangrijke dingen wel te doen, maar kleinere dingen niet
“pappen en nathouden”, in kleine stapjes verbeteringen aanbrengen
persoonlijke agenda’s van inspecteurs kennen en bespelen
dilemma sharing
uitstel bedingen op grond van...

Tegelijkertijd geeft Ten Heuvelhof een aantal gedragspatronen van inspecteurs dat de faalkans van
inspecties vergroot:
•
•
•
•
•

een pedagogische instelling is dominant (meer overtuigen, dan sanctioneren), de
sanctioneringsmogelijkheden worden niet of te laat gebruikt
administratieve, regelmatige en dus voorspelbare invulling van handhaving (inspecties)
geen consistente opbouw van de druk op handhaving
juridische en politieke angst voor inzet van formele instrumenten
geen ruimte voor professionele selectie

De beschrijvingen van Ten Heuvelhof sluiten goed aan bij de eerder beschreven
handhavingsstrategieën en het idee van de handhavingspiramide. In de analyse kom ik daar uiteraard
op terug, maar vooruitlopend hierop een enkele opmerking. Het “doceer”gedrag neemt in de
beschrijvingen van Ten Heuvelhof een opvallende plaats in, dit strookt ook met de strategie van
“compliance” of overtuigen. Handhavers willen graag dat regels begrepen worden en zoeken dus
permanent naar spontane naleving. In de piramide betekent dat dat handhavers een voorkeur hebben
om zich te bewegen in de onderste regionen van de piramide. Het pedagogisch karakter van de
handhaver maakt het moeilijk om de piramide “op te klimmen”.
Dit gedrag strookt ook met uitkomsten van andere onderzoeken. Immers, geloof in rechtvaardigheid
van regelgeving bevordert naleving (zie 3.4 Tyler), en overtuiging en overreding bevorderen dit geloof
in rechtvaardigheid.
Overige literatuur
Aansluitend op de beschrijvingen van Ten Heuvelhof is het goed om hier Grabosky en Braithwaite te
noemen. In één van hun onderzoeken20 formuleren zij een aantal hypothesen over gedrag van
handhavers dat gebaseerd is op de afstand tot de inspectee, over hun relatie met de te controleren
bedrijven en de aantallen te controleren bedrijven. Hun stelling luidt: wanneer partijen bekend zijn met
elkaar zal men kiezen voor een verzoenende/overredende stijl en niet voor een bestraffende stijl.
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Grabosky/Braithwaite, 1986, Of manners gentle
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De hypothesen van Grabosky en Braithwaite:
1. Indien het personeel van een toezichthoudende dienst geworven is uit de branches die ze
reguleren, zullen zij min der snel overgaan tot vervolging dan personeel dat elders is
gerekruteerd.
2. Toezichthoudende diensten die een relatief klein aantal bedrijven controleren zullen minder
snel strafrechtelijk ingrijpen dan diensten die een groot aantal bedrijven moeten controleren.
3. Diensten die bedrijven controleren uit één enkele branche nemen minder snel de toevlucht tot
formele middelen om naleving te bewerkstelligen dan diensten die bedrijven van
uiteenlopende branches controleren.
4. Inspecteurs die frequenter contact hebben met dezelfde firma’s gebruiken minder formele
sancties dan inspecteurs die onpersoonlijke contacten met bedrijven onderhouden.
Ook in Nederlandse literatuur worden strategieën van handhavers beschreven. Wiering 21 beschrijft 5
centrale dimensies die de werkwijze van handhavers karakteriseren. Functionarissen richten zich op
beleidsdoelen, regels, het bedrijf, de eigen organisatie of de eigen professie.
•
•
•
•
•

beleidsdoelen: het doel bepaalt het optreden, regels zijn minder belangrijk.
regels: regels zijn bepalend voor het optreden
het bedrijf/ branche: is individuele behandeling mogelijk, of is er sprake van gelijke monniken
gelijke kappen?
de eigen organisatie: interne codes, gedragsregels, etc. bepalen handhaving
de eigen professie: men richt zich op de eigen beroepsgroep en minder op het eigen bedrijf
(voorbeeld: bedrijfsartsen).

Van Reenen22 introduceert in aansluiting op het eerder beschreven begrip ‘reflexieve handhaving’ en
de hiervoor beschreven theorieën de term ‘handhavingsfamilie’. Hij bedoelt daarmee: “een samenhangend complex van activiteiten dat bestaat uit de controle op de naleving van wetgeving en de
reactie op normovertredend gedrag”. Dit complex vindt plaats binnen:
-

formele of informele structuren die gezamenlijk een specifieke organisatorische context
uitmaken
een set van waarden, normen, argumentaties en theorieën, formele en informele voorschriften
die zich op het gedrag van de familie als geheel richten
een set van waarden en normen die het met handhaving verband houdende gedrag van de
leden van de familie en de relaties tussen delen van de familie regelt.

Als voorbeelden noemt Van Reenen de Algemene Inspectiedienst (Ministerie van Landbouw) en de
Economische Controledienst (Ministerie van Economische zaken). Er zijn makkelijk meer
voorbeelden te benoemen. Kern van zijn betoog is dat verschillende families verschillend omgaan met
hun eigen specifieke handhavingswerkelijkheid. Kenmerken van een familie zijn een onderlinge
(emotionele) verbondenheid en loyaliteit, een zekere mate van geslotenheid, soms informele
werkwijze, groepscodes, eigen normen en waarden etc. Van Reenen benoemt een aantal
omgevingskenmerken dat het bestaan van de handhavingsfamilie stimuleert en bevordert:
21
22

gevaar of bedreiging
situaties die alleen te hanteren zijn door het afwijken van de norm of voorschrift
situaties waar geen bruikbare norm voorhanden is
situaties waar optreden leidt tot groot economisch nadeel van de gecontroleerde
situaties die alleen te hanteren zijn door belangen van derden te schaden
situaties die door interveniërende activiteiten van derden slecht te controleren zijn
situaties waarbij de controleur illegaal voordeel heeft bij of door het optreden.

Wiering: M.A., Controleurs in context
Reenen, Van, P. Hoe zal ik handhaven? In: Handhaving in stukken
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Zo beschouwd is de handhavingsfamilie dus niet alleen negatief (op het laatste punt na). De familie
zorgt dat algemeen beleid (zonder vertaling in concrete regels) wel degelijk gehandhaafd kan worden.
Herdefinitie zou Lipsky zeggen. Er vormt zich, binnen de familie, een code die handhaafbaar is, er
vormt zich steun waar handhaven moeilijk of (vanwege druk van buiten, politiek, bestuurlijk, branche
etc.) bijna onmogelijk is. Het ontstaan van de handhavingsfamilie is op deze wijze beschouwd een
resultante van onderliggende factoren, zoals onduidelijke regelgeving, belangenconflicten, gevaar, etc.
3.4 Andere theorie en empirie overeffectiviteit van handhaving
Op meer plaatsen ben ik theorievorming over strategieën en gedrag tegengekomen.
Over het algemeen genomen zijn auteurs voorzichtig met hun voorspellingen en verklaringen voor
effectiviteit van handhaving. Boek geeft hiervoor enkele verklaringen23 . Naar zijn idee ligt dit onder
andere aan het onvoorspelbare gedrag van de inspectees. De invloed van handhaving op gedrag van
mensen is moeilijk te meten, daarnaast zijn mensen wispelturig en niet altijd rationeel. Gedrag is
daardoor moeilijk te voorspellen en te beïnvloeden.
Daarnaast geldt de eis van proportionaliteit van sancties op de te handhaven regels. De handhaver mag
niet alle middelen inzetten om bepaald gedrag te bewerkstelligen. De sanctie moet in verhouding staan
tot de overtreding. Hier liggen overigens relaties met de strategieën van handhavers (zie 3.3) en het
risico-gericht handhaven (zie 3.2.).
Een laatste reden waarom het zoeken naar een abstracte mix van regels moeilijk lijkt, ligt in de
onderwerpen en organisaties waarop handhaving van toepassing is. De vraag naar effectiviteit is
behalve met de inspectees in hoge mate verbonden aan de bijzondere kenmerken van een branche of
specifieke dreiging of risico.
Dus afhankelijkheid van branche, type regels, nut en noodzaak (risico), gedrag, beïnvloeding van
gedrag, etc. bepalen de mate van effectiviteit. Op die wijze lijken er te veel variabelen in het spel om
een strakke, abstracte set van regels op te stellen.
Tyler 24 betoogt dat mensen wetten naleven vanuit rechtvaardigheid (‘fairness’ en ‘unfairness’). Zijn
studie wijst uit dat als men gelooft in de rechtvaardigheid van wetten en regels er spontane naleving
plaats zal vinden. Dit begrip van rechtvaardigheid is volgens Tyler belangrijker dan de kosten en
baten-analyse van niet-naleven (‘favourable’ en ‘unfavourable’). Straf en sancties werken dus niet,
geloof in de juistheid en rechtvaardigheid wel. Zie hier de link met de eerder genoemde twee stijlen in
handhaving: repressief en preventief.
Diverse andere auteurs geven eveneens richting aan het debat. Effectiviteit wordt door een veelvoud
van factoren beïnvloed.
Boek25 noemt in zijn verslag een aantal vuistregels voor effectieve handhaving:
1. effectieve handhaving is het sluitstuk van duidelijke en logische regelgeving en er moet sprake
zijn van een zekere mate van spontane naleving;
2. de handhaving moet bestaan uit een mix van maatregelen (zie de piramide) met een logische
opbouw;
3. hoe sterker/duidelijker het doel van de handhaving, hoe groter de effecten
4. kritisch, consequent en integraal optreden werkt beter dan hard, tolerant, waan van de dag etc.
5. informele sancties (naming en shaming) werken
6. risicogericht handhaven werkt
7. hoe groter de gepercipieerde pakkans, hoe beter de naleving zal zijn
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Boek, J.L.M., 2004, “Wij zijn beter dan de politie”, pag 11 e.v.
Tyler, T.R., Why people obey the law, 1990, Yale University Press
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Boek, J.L.M., 2004, “Wij zijn beter dan de politie”
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Ongeveer dezelfde regels noemen Wiering c.s. en Van Peppel26 . Men maakt daarbij onderscheid
tussen maatregelen in relatie tot het regulerend programma, met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie en in relatie tot het maatschappelijk veld. Hier is de link naar de Tafel van 11 duidelijk te
zien:
1. Regulerend programma: transparante, heldere regelgeving bevordert naleving. Naleving wordt
bovendien sterker als bij niet-naleven rechtsgevolgen ontstaan. Meerzijdige
beleidsinstrumenten hebben beter effect dan eenzijdige (vanwege betere norminternalisatie).
2. De uitvoeringsorganisatie : scheiding van controlerende/adviserende taken is noodzakelijk
voor de ontwikkeling van instrumenten en standaardisatie van werkwijzen. Tegelijkertijd geldt
dat scheiding zonder communicatie en coördinatie de effectiviteit van handhaving zal doen
afnemen.
3. Het maatschappelijk veld: kleinere bedrijven maken een meer op sanctionerende stijl gerichte
wijze van handhaven noodzakelijk: er is te weinig tijd voor veelvuldig contact met alle
bedrijven. In geval van grotere bedrijven/ branches is een overtuigende/overredende stijl
mogelijk. Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden (expertise, middelen) om handhavingsdoeleinden te halen.
Waar de vorige auteurs zich richten op een mix van regelgeving, omgeving en gedrag kijken anderen
alleen naar de inspectees. Prinsen en Van Vossen27 bijvoorbeeld onderscheiden een vijftal typen
‘nalevers’:
1. de spontane nalevers, geloven in de regels en volgen ze op;
2. de calculerende nalevers, geloven er misschien niet in, maar op basis van kosten/baten volgen
ze regels op;
3. per ongeluk nalevers, kennen de regels niet, maar doen het toevallig goed;
4. per ongeluk overtreders, kennen de regels niet, en doen het toevallig fout;
5. de opzettelijke overtreders, kennen de regels en doen het opzettelijk fout.
Prinsen en Van Vossen hebben geprobeerd hierbij een kwantitatieve schatting te maken van de mate
van overtreding. Ze doen dat door de “nalevingsschatting”. Ze komen naar aanleiding van een onderzoek naar de naleving van de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) tot de conclusie dat ca.
32% niet bekend is met de regels en daarvan is ongeveer de helft (17%) in overtreding, de andere helft
is een onwetende nalever. Men schat het percentage opzettelijke overtreders op ca 9%. Samen
betekent dit dat ongeveer een kwart zich niet aan de regels houdt (17 + 9%).
Figuur: WVO -onderzoek
nalevingsschatting

Nalevingsinschatting (%) tav
vergunningvoorwaarden
Spontane nalevers

15%
38%
17%

Handhavingsafgeschrikten
Opzettelijke
overtreders
Onwetende
overtreders
Onwetende nalevers

9%
21%
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Coolsma, C. en Wiering, M. (red.), 2001, Handhaving in stukken, SISWO reeks
zie Naleving en Handhaving van regelgeving, Prinssen en Vossen, Justitiële verkenningen
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De cijfers gaan niet over brandveiligheid en zijn om die reden niet te gebruiken, maar ze zijn met
name nuttig om de Tafel van Elf-methodiek verder aan te scherpen. Op basis van de cijfers kan men
maatregelen voorstellen die de naleving zullen verbeteren (bijvoorbeeld het vergroten van de
(gepercipieerde) pakkans zal het percentage van opzettelijk overtreders doen dalen) .
Effectieve politiestrategieën
Er is vrij veel onderzoek gedaan naar politie -optreden tegen criminaliteit en misdaad, daarbij is
gekeken naar welke strategieën men hanteert. Onderzoek laat zien welke methoden wel of juist minder
geschikt zijn. Deze politiemethoden (feitelijk een andere type handhaving) leveren lessen voor
handhavingsstrategieën.
De Waard28 wijst in een studie naar onderzoeken van Jordan (1998), Sherman & Eck (2002) aangevuld
door Scott (2003). In het onderstaande schema is te zien welke methoden zij op basis van empirisch
onderzoek effectief achten:
Strategie
Ophogen van politiesterkte
Snelheid van reageren op
incidenten
Willekeurige surveillance
Gerichte surveillance

Ophogen van
arrestatiefrequentie
Harde kern/top tien aanpak
Contact met publiek algemeen

Probleem georiënteerd
optreden
Informeel contact met
jongeren
Aanpak van herhaald
slachtofferschap
Integrale
samenwerkingsverbanden

Onderliggende Hypothese
Hoe meer politie, des te minder criminaliteit
Hoe sneller de respons, hoe minder de
criminaliteit
Hoe meer willekeurige surveillance, hoe
groter de afschrikking bij potentiële daders
Hoe meer gerichte surveillance op criminele
hotspots en hot times, hoe minder
criminaliteit op die plaatsen en tijden
Hoe meer arrestaties, hoe minder criminaliteit

Effectiviteit
Onduidelijk
Ineffectief

Hoe meer arrestaties van veelplegers, hoe
minder (ernstige) criminaliteit
Hoe omvangrijker het aantal en de kwaliteit
van contacten tussen politie en
buurtbewoners, hoe minder criminaliteit
Hoe beter de oorzakelijke factoren bekend,
hoe minder criminaliteit
Hoe meer informele contacten, hoe minder
potentiële daders
Reductie van criminaliteit door bescherming
van verder slachtofferschap
Hoe meer samenwerking met andere partijen
en lokale overheden, hoe minder criminaliteit

Effectief

Ineffectief
Effectief

Ineffectief

Ineffectief

Onduidelijk
Ineffectief
Effectief
Effectief

Schema: effectiviteit van politieoptreden.
Bron: Waard, de J., Tegenhouden: effectieve criminaliteitspreventie met een repressieve bite, april 2004, SEC

Duidelijk is volgens dit schema dat risico-gericht optreden het meeste effect heeft.
De regels zijn: Zet handhaving in op risicogroepen, risicogebieden en risicotijden. Pak de harde kern
van overtreders aan. Zorg voor integraliteit. Werk samen.
Hier passen wel kanttekeningen bij. Politieoptreden is mogelijk maar beperkt vergelijkbaar met
handhaving in algemene zin. Controle van hotspot en hot times in het kader van criminaliteitspreventie
zal een verschuiving van misdaad en criminaliteit te zie n geven. Intensief controleren van de Zeedijk
in Amsterdam leidt tot een verschuiving van de drugshandel naar andere locaties. Deze verschuiving
geldt wellicht voor bepaalde andere vormen van handhaving in gelijke wijze (bijvoorbeeld fout
parkeren), maar zeker niet in alle gevallen (door controle van hot spots in brandveiligheid,
bijvoorbeeld kleine hotels, zullen andere instellingen niet minder brandveilig worden, er zal
28
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vermoedelijk geen verschuiving te zien zijn). Anderzijds kan intensieve controle van hotspots in
brandveiligheid wel leiden tot verminderde controle bij andere bedrijven en zo (als er een relatie is
tussen hoeveelheid controle en naleving) weer wel leiden tot verminderde brandveiligheid bij andere
bedrijven. Kortom de te trekken lessen uit politiekring kunnen niet rechtstreeks worden overgenomen.
Deze politiestrategieën vertaalt naar brandweeroptreden zouden kunnen leiden tot het volgende
schema:
Politie
Effectieve maatregelen:
Gerichte surveillance
Harde kern/top tien aanpak
Integrale samenwerkingsverbanden
Aanpak van herhaald slachtofferschap

Brandweer

gerichte controleacties op branche/bedrijfstak
herhaalde controles bij overtreding
samenwerking met andere toezichthouders
niet van toepassing (mogelijk: voorlichting gericht
op slachtoffers van brand, buurtinfo, etc.)

Onduidelijke maatregelen
Ophogen van politiesterkte
Probleem georiënteerd optreden

meer zichtbare brandweer
oorzaken van niet naleven onderzoeken

Ineffectieve maatregelen:
Snelheid van reageren op incidenten
Willekeurige surveillance
Ophogen van arrestatiefrequentie
Contact met publiek algemeen
Informeel contact met jongeren

controles gerelateerd aan branden?
willekeurige controle
meer controles
meer voorlichting
niet van toepassing

Vertaald naar brandweercontroles zou dit moeten betekenen dat gerichte, herhaalde en integrale
controles zouden moeten werken. Meer controles, meer voorlichting, willekeurige controles en
gerichte controles aan de hand van branden werken niet.
De Belastingdienst
De Belastingdienst beschrijft in jaarverslagen en op de internetsite 29 zijn handhavingsfilosofie :
“Het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot nakoming van de
wettelijke verplichtingen (compliance). Tevens markeert de Belastingdienst door zijn optreden de
grenzen van toelaatbaarheid in geval van misbruik en oneigenlijk gebruik van regels.”
Compliance en sanctioning, overtuiging en repressie, normatief en instrumenteel, niets nieuws onder
de zon zou je zeggen. Wat de Belastingdienst interessant maakt is de wijze waarop deze handhavingsfilosofie geoperationaliseerd wordt en meetbaar gemaakt.
Compliance, spontane medewerking bevordert men door dienstverlenend optreden en door respectvol
gedrag jegens de belastingplichtige. Men stelt: “de mate van aandacht is afhankelijk van het
nalevingsgedrag dat de belastingplichtige vertoont. Met andere woorden: ieder belastingplichtige
krijgt de aandacht die in zijn of haar situatie vereist is en in overeenstemming met de daaraan
verbonden financiële en fiscale belangen en risico’s.”30
De Belastingdienst houdt toezicht door kantoortoetsen en veldtoetsen. Men meet en toetst het gedrag
van belastingplichtigen en zijn eigen gedrag. Men heeft compliance geoperationaliseerd in metingen
naar een aantal effectindicatoren. Aangiftegedrag, betaalgedrag en invulgedrag geven een beeld in
welke mate burgers en bedrijfsleven vrijwillig hun fiscale verplichten naleven. Aangifte- en

29

www.belastingdienst.nl en Beheersverslag Belastingdienst 2004, pag 6. ev.
30 www.belastindienst.nl: taken, permanente opdracht en handhavingsfilosofie
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betaalgedrag wordt bepaald door wettelijke termijnen, invulgedrag blijkt na controle en eventuele
noodzakelijke naheffingen.

Aangiftegedrag
Betaalgedrag
Invulgedrag

2002

2003

2004
planning

2004
realisatie

97.3
93.4
96.5

97.5
92.9
95.9

97.0
92.5
95.6

96.9
95.5
95.5

Tabel: effectindicatoren compliance (in %)
Bron: Beheersverslag Belastingdienst, 2004

‘Sanctioning’ 31 heeft men eveneens geoperationaliseerd met kengetallen.

Ervaren kans op ontdekking
Correcties IB
Correcties Vpb l
Nihilscores veldtoetsingen
Correctiebedrag IB (in € miljard)
Correctiebedrag Vpb (in € miljard)
Correcties fysieke controles Douane
Correcties Douane in mobiel toezicht en
Ambulante controles
Correcties administratieve controles Douane

2002

2003

2004
planning

2004
realisatie

83
8,4
7,8
22
1,8
10,4
9,1

69
7,3
6,7
26
2,5
13,0
10,0

82
8,2
7,6
22
1,8
10,8
9,6

66
8,1
6,6
25,6
2,5
13,8
10,1

6,8
27,5

7,2
25,9

7,8
28,9

8,3
27,6

Tabel: Kengetallen toezicht (in %)
Bron: Bron: Beheersverslag Belastingdienst, 2004

Een effectief toezicht vertaalt zich, aldus de Belastingdienst, in hoge correctiepercentages en
-bedragen en in weinig controles die geen resultaat kennen. Dit lijkt tegenstrijdig. Immers, lage
correctiepercentages zouden duiden op veel ‘compliance’. Iedereen vult blijkbaar correct het formulier
in: het percentage ‘invulgedrag’ uit de eerdere tabel heeft hier een relatie mee. Deze tegenstrijdigheid
is echter schijn. De Belastingdienst hanteert een risicoselectie voor controle s. Men probeert het aantal
controles zonder resultaat zo klein mogelijk te houden. Een controle met resultaat betekent
automatisch een correctie, dus een hoog correctiepercentage. Controles zonder resultaat heten
‘nihilscores veldtoetsen’. Men probeert deze zo laag mogelijk houden.
Het Beheersverslag geeft helaas niet aan hoe men op risico’s selecteert.32
De Belastingdienst meet veel, bijvoorbeeld ook de kans op ontdekking. De mate waarin men aan zijn
verplichtingen voldoet is , mede afhankelijk van de mate waarin men gelooft dat controle en toezicht
van de Belastingdienst effectief is. Men noemt dit de ‘ervaren kans op ontdekking’, geen objectief
gegeven, maar een subjectief ervaren gevoel van de belastingplichtige.
Men hanteert kengetallen voor opsporing (zaken voor Openbaar Ministerie, sepot, transacties, vonnis).
Op zich niet bijzonder, alleen de wijze waarop maakt het weer interessant. Deze getallen laten zien dat
men productiedoelen stelt, aantallen afspreekt, maar binnen bandbreedtes per taakgebied. De
Belastingdienst laat enigszins ruimte, omdat men van te voren niet in detail wil plannen.
Dergelijke meetfactoren zouden ook te ontwikkelen zijn voor brandweer en brandveiligheid.
Aangiftegedrag lijkt op aanvraaggedrag voor een nieuwe vergunning (voor gebruik, bouw of
evenement). Invulgedrag zou meetbaar zijn door controle op volledig ingevulde aanvragen.
Betaalgedrag lijkt op controles waar alles in orde is en dus geen noodzaak bestaat tot hercontrole.
Ervaren pakkans is eveneens subjectief meetbaar in publieksmonitoren etc. Correcties zijn weer terug
31
32

Als tegenhanger van het engelse compliance gebruik ik hier net als de Belastingdienst de engelse term.
Zie Beheersverslag Belastingdienst 2004, paragraaf 3.4.1
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te voeren tot hercontroles (aantal, noodzaak, onderwerp en belang etc.). Kengetallen voor opsporing
gaan over vergelijkbare zaken als bij de Belastingdienst, ook hier zou men bandbreedtes kunnen
afspreken. In schema:
Belastingdienst
Aangiftegedrag
Betaalgedrag
Invulgedrag

Brandweer
Aanvraaggedrag
Correct ingevulde aanvraagformulieren
Noodzaak tot hercontrole

Ervaren kans op ontdekking
Correcties

Idem
Hercontroles en sanctionering

Nihilscores veldtoetsingen
Opsporingsonderzoeken

Idem, maar dan gericht op hercontrole
Idem, sanctiemaatregelen, boetes, sluitingen e.d.

Opleidingen: handhavercompetenties
Aansluitend op beïnvloeding van gedrag van handhavers besteedt het proje ct Handhaven op Niveau33
aandacht aan opleiding en competenties van handhavers. In theorievorming ben ik dit zeer beperkt
tegengekomen.
Voor de juiste kennis, zo stelt men, is een passende opleiding noodzakelijk: “Handhaven is een vak.”34
Het project constateert dat Nederland geen inzichtelijk, integraal en coherent – op de vraag afgestemd
– aanbod heeft van handhavingsopleidingen. Bovendien zijn opleidingen sterk vakgericht op één
sector (bijvoorbeeld milieu, brandveiligheid, etc.). Handhaven op Niveau heeft daarom, op basis van
een (behoefte -)onderzoek bij overheden (gemeenten, diensten) aanbevelingen gedaan voor
verbetering. Eén van de aanbevelingen was het benoemen en vaststellen van competenties van
handhavers.
Het project noemt een vijftal kerncompetenties voor handhavers en beschrijft de bijbehorende kennis,
vaardigheden, persoonskenmerken, etc:
1. onafhankelijkheid : functioneren zonder hulp van anderen, eigen standpunten, eigen
beslissingen, initiatiefrijk, weet met weerstand om te gaan, etc.
2. overtuigingskracht: duidelijkheid, goed voorbereid, geïnteresseerd, helder formulerend,
krachtig optredend, etc.
3. oordeelsvorming:realistische beoordelingen, hoofd- en bijzaken, analysevermogen, overziet
gevolgen van een beslissing, etc.
4. omgevingsbewust: herkent belangen, kijkt breder dan eigen vakgebied, etc.
5. doel en resultaatgericht: bewaakt, monitort, denkt vooruit, etc.
Het project stelt dat werken met competenties gebruikt kan worden bij individuele beoordelingen en
coaching van medewerkers, bij werving en selectie, maar ook bij opleidingen zouden deze
competenties centraal moet staan.
Buiten bereik onderzoek
Een aantal factoren dat invloed zal hebben op de effectiviteit van handhaving valt buiten beschouwing
van het onderzoek.
Voorlichting bijvoorbeeld (folders, infosessies, reclamecampagnes, etc.) heeft ongetwijfeld invloed op
handhaving. Datzelfde geldt voor technische ondersteuning (ict-toepassingen, checklisten, etc.), maar
ook cultuur in een bepaalde branche, zelfs de normen en waarden van een bepaald moment in een
bepaalde periode over een bepaald onderwerp. Al deze factoren laat ik buiten beschouwing.
33
34

Zie www.handhavenopniveau.nl en de brochure ‘Professionele handhaven: werken met competenties’
Zie brochure ‘Professioneel handhaven: werken met competenties’ pag. 4 e.v.
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3.5 Effectiviteitsfactoren: een analysemodel
In de voorgaande paragrafen heb ik theorieën rond handhaving beschreven. Het ging daarbij om
strategieën en om gedrag van handhavers, aangevuld met andere aspecten. In deze paragraaf probeer
ik de theorie te clusteren rond thema’s om zo de factoren te bepalen die voor de effectiviteit van de
handhaving van belang zijn.
De clusters die ik onderscheid zijn:
• Strategie/beleid
• Organisatie
• Gedrag van de handhaver
• Overig
• Buiten het bereik van deze scriptie
Binnen deze clusters zijn factoren te benoemen en vervolgens maatregelen denkbaar die de
effectiviteit verhogen. Daarmee heb ik dan een model opgezet wat een voorspelling kan doen over de
effectiviteit van handhaving.
In schema ziet dit er als volgt uit:

Thema

Factor

Theorie

Maatregelen

Strategie /
beleid

Handhavingspiramide/
mix van maatregelen

Ayres/Braithwaite,
[Boek

koppeling van voorlichten/
overtuigen en sanctioneren

Controlekans en
frequentie

De Waard, Tafel van
Elf

Meer controles, intensievere
controles

Risicoselectie

Sparrow, Tafel van
Elf, De Waard
Bekkers, Boek, De
Waard

Sanctiebeleid

Tafel van Elf

Meetfactoren

Belastingdienst

Integrale handhaving

Bekkers

Advies/toezicht
gescheiden

Wiering, Van Peppel

Contacten met de
branche/ kennis van
branche
Reflexieve handhaving

Grabosky,
Braithwaite

Gebruik risicofactoren tbv
handhavingsprioriteit
Afstemming programma’s en
doelen
Gebruik meerzijdige (beleids-)
instrumenten
Pakkans vergroten
Sanctie -ernst
Naming/shaming
Meten vergunningaanvragen,
correct ingevulde formulieren,
hercontroles, etc.
Verbreding inspecties met andere
onderwerpen
Bottom-up benaderingen
Afstemming stadsdelen
Afstemming andere diensten
Zorgen voor standaardisatie
werkwijze
Integriteit waarborgen
Niet teveel contact
Niet teveel kennis

Aalders, Niemeijer

onduidelijk

Integrale handhaving

Organisatie
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Thema

Factor

Theorie

Maatregelen

Gedrag
handhaver

Herdefinitie

Lipsky

Beleidsvrijheid handhaver/
controleur beperken

Overig

Creaming

Lipsky

Dominantie

Lipsky

Doceergedrag

Ten Heuvelhof

Natuurlijke neiging tot doceren,
meer nadruk op sanctioneren

Voorspelbaar gedrag

Ten Heuvelhof

Handhavingsfamilie

Van Reenen

Werkveld/regelgeving

Wiering/Van Peppel,
Tafel van Elf
Tyler

Gedrag inspectee

Ten Heuvelhof/
Van Vossen,
Tafel van Elf

Bestuurlijke prioriteit

Boek,
Ten Heuvelhof,
Tafel van Elf
Niet tegengekomen,
zie wel competenties
bij Handhaven-opniveau-programma

Wisselende controlemomenten,
geen vaste
controleurs/controlegebieden
Bepalen onderliggende factoren
(cultuur- en organisatiekenmerken,
effecten van optreden, belangen,
etc.)
Logica regelgeving
(tegenstrijdigheid) en complexiteit
Rechtvaardigheid en acceptatie
Kenmerken branche (groot,klein)
Cultuur in de branche
Zeker mate van spontane naleving
noodzakelijk
Uitspelen van handhavers
Salamitactiek
Dilemma sharing
Afweging belangen (veiligheid vs.
economie)

Opleidingen

Buiten
bereik
onderzoek

Beleidsvrijheid handhaver/
controleur bepalen ahv kennis- en
opleidingsniveau
Prestatiemeting/kwantificeerbare
resultaten beoordelen op
‘strategisch’ gedrag
Symbole n organiseren (uniform,
hulpmiddelen, dreigmiddelen)

Voorlichting
Technische
ondersteuning
Cultuur/
maatschappijbeeld

Cursus ‘omgangsvormen’ of
‘klantbehandeling’
Werving- en sele ctiecriteria,
onderdeel van
personeelsbeoordelingen, etc.
Folders
Infosessies na branden etc
ICT (per dienst, gemeentebreed)
Checklisten
Etc.
Jaren ’60 sfeer versus ‘Normen en
Waarden’

Feitelijk heb ik met dit schema mijn eerste drie subonderzoeksvragen beantwoord. Hier zijn de
factoren gepresenteerd die ik in de theorie heb gevonden die de effectiviteit van handhaving bepalen.
Dit schema kan ik straks gebruiken om de Amsterdamse werkelijkheid (brandweer en gemeente) te
toetsen.
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3.6 Slot
Tot slot nog enkele overwegingen.
Diverse auteurs schrijven over de ‘verwetenschappelijking’ van de handhaving. Risicogericht handhaven aan de hand van de Tafel van Elf, de Tripod-methode, programmatisch handhaven, en ook mijn
opgezette model/schema zijn daar voorbeelden van. Regelmatig schrijft men met een zorgelijke of op
zijn minst kritische ondertoon. Deze kritische houding sluit aan op een breder gevoerde
maatschappelijke discussie over procesmanagers en bezieling in het werk35 .
Van Reenen ziet dit als echo’s van de Commissie Michiels. De stelling van deze commissie luidt:
handhaving is gebrekkig, maak het intelligenter, dat wil zeggen wetenschappelijker en maak het een
vorm van toegepaste wetenschap. Het zou het ook als logisch vervolg op Sparrow gezien kunnen
worden. Waar het bij Sparrow nog om professioneel gevoel ging van politieagenten en
douanebeambten, de nekharen en het fingerspitzengefühl, streeft men er tegenwoordig naar om meer
objectieve criteria aan te kunnen leggen voor handhaving en professionele selectie.
Voorbeelden van verwetenschappelijking die Van Reenen noemt zijn de veiligheidsmonitoren,
inspectie van de rechtshandhaving, de compliance benadering van de belastingdienst, het actiecentrum
Naleving Verkeersregels etc. Zie in dit verband ook het programma Handhaven op Niveau en
hoofdstuk 4 van deze scriptie ‘programmatisch handhaven in Amsterdam’.
Van Reenen plaatst deze trend vervolgens in de context van de Risk Society. Handhaven verandert van
karakter. Het gaat niet meer om “het opsporen en bestraffen van daders of om vormen van recht en
rechtvaardigheid ten opzichte van verdachte en benadeelde, maar meer om het verkleinen van risico’s
op het nadeel voor de overheid of/en groepen uit de samenleving. Handhaving gaat niet meer om
betrappen en bestraffen, maar om het voorkomen, verkleinen of compenseren van risico’s. Het wordt
voornamelijk een soort verzekeringswerk.”36
Handhaven als informatievergaring, als middel om risico’s te beheersen. Handhaving in de verantwoordings sfeer en niet meer in de sanctiesfeer. Met ‘verzekeringswerk’ bedoelt Van Reenen in
deze context een verzekering voor een bestuurder voor als het mis gaat.
Zo gezien verschuift handhaven niet van repressief naar preventief , maar zou handhaving kunnen
gelden als een voorbeeld van “proactieve nafase”37 .
Naar mijn idee kan dit politieke en bestuurlijke belang van handhaving een factor zijn die effectiviteit
bepaalt. Anders gezegd: de angst of de wens voor bestuurlijke en politieke dekking achteraf, kan
vooraf leiden tot andere prioriteitsstelling voor handhaving. Dat is de reden dat ik deze ontwikkeling
hier noem.

35

Zie bijvoorbeeld Verbrugge A., “Het procesdenken van managers berooft de wereld van zijn bezieling”, 18
juni 2005, NRC
36
Reenen Van, Handhaving in stukken, pag 126
37
Zie Duin van, M. in Nibra, Jaarboek Onderzoek , hfst 3.
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4. Handhaven in Amsterdam
De gemeente Amsterdam, 22.000 ha, ca.750.000 inwoners, gemeenteraad: PvdA 15, VVD 9,
Groenlinks 6, CDA 4, SP 4, D66 3, Leefbaar Amsterdam 2, Amsterdam Anders/De Groenen 1,
Mokum Mobiel 1, burgemeester Job Cohen, kent 15 stadsdelen. Veertien met een zelfstandige
deelraad en één die onder de centrale stad valt (Westpoort). Stadsdelen hebben bijna alle taken en
bevoegdheden van een zelfstandige gemeente, zoals:
•
•
•
•

bouw en het onderhoud van woningen,
beheer van vrijwel de gehele openbare ruimte,
ondersteuning van de instellingen op sociaal gebied, sportzaken, onderwijs, kunst en cultuur
en de dienstverlening aan de bevolking
“voor bijna alle bevolkingszaken kunt u op het stadsdeelkantoor terecht.”38

Wie handhaving in Amsterdam zegt, zegt stadsdelen. Veel handhavingstaken zijn ondergebracht bij de
stadsdele n. En wie stadsdelen zegt, zegt afstemmingsproblemen39 . De gebruiksvergunning van het ene
stadsdeel wijkt af van die van het andere (ondanks intensieve afspraken), openbare ruimte krijgt in het
ene stadsdeel prioriteit, afval in het tweede en brandveiligheid in het derde, etc. Zie hier in een
notendop de noodzaak tot afstemming en het Grootstedelijk Project Handhaven. Naast de stadsdelen
zijn er dan ook nog gemeentebrede diensten met handhavingstaken zoals, de Dienst Milieu en Bouw,
de Sociale Dienst of de Brandweer.
Een overzicht van alle handhavingstaken en alle factoren die dit beleid beïnvloeden zou een
promotieonderzoek op zich zijn. Amsterdam heeft ongeveer 250 Handhavingstaken, 1600
toezichthouders en ca. 700 BOA’s (Bijzondere OpsporingsAmbtenaar)40 . In dit hoofdstuk beperk ik
me tot brandveiligheid en dus tot de link met de brandweer.
Brandweer Amsterdam is één van de grootste stadsbrede gemeentelijke diensten. Het is tevens het
grootste beroepsbrandweerkorps van Nederland (sinds 1874) en beschikt over 14 kazernes (12
beroeps). De organisatie bestaat uit drie lijnafdelingen (de sectoren Brandweerzorg,
Rampenbeheersing en Brandveiligheid) en een stafondersteuning (sector Bedrijfsvoering). De
kazernes horen bij Brandweerzorg. De uitrukdienst bestaat uit ca. 600 mensen, in de overige
afdelingen werken ca 150 personen. De jaaromzet bedraagt ca. € 60 miljoen.
Controle en advies is bij de brandweer organisatorisch gescheiden. Brandveiligheidsadvies (ten
behoeve van bouwvergunningen en gebruiksvergunningen wordt vanuit de Dienst Brandveiligheid
gegeven. De 14 Stadsdelen zijn in Amsterdam verantwoordelijk voor afgifte en handhaving van
vergunningen. De stadsdelen kunnen voor advies bedrijven - waaronder de Brandweer- inhuren. Er
zijn stadsdelen die werken met andere (markt-)partijen voor de advisering rond gebruiks- en
bouwvergunningen (Yacht, Adviesbureau Van Dijke, etc.).
Het controleren van gebruiksvergunningen is op dit moment georganiseerd via de sector
Brandweerzorg bij de kazernes en bij de Brandpreventie Controledienst (BPC) . Een zestal controleurs
controleert gebruiksvergunningen en evenementenvergunningen. In het project Meer Rood op Straat
(in het vervolg Meer Rood) worden deze taken steeds meer overgedragen aan de kazernes en wordt de
BPC omgevormd tot een Expertisebureau voor opleidingen, ontwikkeling van instrumenten,
rapportages, probleemoplossers, etc. Deze inzet van de kazernes voor preventietaken komt voort uit de
Meerjarenvisie en het project Meer Rood op Straat.

38

zie www.amsterdam.nl
zie bijvoorbeeld: “Amsterdam niet effectief bestuurd”, NRC 07 juli 2005 en het rapport Samen Sterker
Besturen, discussiestuk van Boelens en Geensen
40
zie Beter Presteren voor Amsterdam, Hiemstra en Overeem, pag 17.
39
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4.1 De Meerjaren Visie en Meer Rood op Straat
In februari 2002 werd de “Meerjarenvisie Brandweer Amsterdam” officieel door de Amsterdamse
Gemeenteraad geaccordeerd. Deze meerjarenvisie beschrijft de geplande ontwikkeling van Brandweer
Amsterdam voor de periode van 2002 tot 2005. Voor deze scriptie is het speerpunt “Meer Rood op
Straat” uit de meerjarenvisie van belang. De overige speerpunten behandelen onder meer aandacht
voor bedrijfsvoering, rampenbeheersing en proactie/preventie. In 2005 zou de meerjarenvisie
verwezenlijkt zijn.
Meer Rood was bedoeld als integrale aanpak van dienstverlening, een koppeling van repressie en
preventie, en meer aandacht voor voorlichting omtrent brandveiligheid. Er waren twee redenen voor
Meer Rood:
1.

Het vergroten van de algemene brandveiligheid in Amsterdam door meer controles te
houden en meer voorlichting te gaan geven aan het bedrijfsleven en burgers.

2.

Het vergroten van de eigen arbeidsveiligheid van de medewerkers van de repressieve
dienst van Brandweer Amsterdam. Door gericht te oriënteren en tegelijk controles uit te
voeren is er sprake van meer en beter voorbereiden op de risico’s van het brandweervak.
De repressieve dienst voert als het ware de risico-inventarisatie van de werkplek (conform
de voorwaarden uit de Arbo-wet) op locatie uit.

De start van de Meer Rood-gedachte lag overigens al enkele jaren daarvoor. Na een commandowisseling eind jaren ’90 was er behoefte aan een convenant tussen OR en korpsleiding over de te
volgens koers. De gedachte van Meer Rood, meer samenwerking en integratie tussen preventie en
repressie, maar ook aanpassingen in het dagprogramma van de uitrukdienst en een andere wijze van
oefenen van brandweertaken, zagen in dit convenant het licht. In de Meerjarenvisie werden de ideeën
verder onderbouwd. Eén van de eerste stappen in het kader van Meer Rood was de oprichting van het
bureau Handhaving en Gebruik (1 december 2000).
Ondertussen was ook de cafébrand in Volendam geweest (nieuwjaarsnacht 2001, een maand na de
oprichting van bovengenoemd bureau Handhaving en Gebruik) en dit had gezorgd voor extra nadruk
op brandveiligheid. Heel Nederland constateerde een tekort in handhaving, maar met name een
achterstand in vergunningafgifte. In Amsterdam werd om die reden een “grootstedelijk Project
Brandveiligheid” gestart. Eén van de belangrijkste punten: het mandaat van vergunningafgifte voor de
gebruiksvergunning werd bij de stadsdelen gelegd en dus weggehaald bij de Brandweer.
De reden: stadsdelen zijn verantwoordelijk voor alle vergunningen in hun gebied op een veelvoud van
terreinen. Er is hier sprake van een subsidiariteitsbeginsel: wat op stadsdeelniveau kan, moet! Waarom
zou de brandweer een uitzondering vormen? Dus ook deze verantwoordelijkheid hoort thuis bij de
stadsdelen. Voor advisering omtrent de gebruiksvergunningen konden ze gebruik maken van de
expertise van de brandweer, maar ook andere partijen inhuren. Het primaat lag niet meer bij de
brandweer.
Het genoemde bureau Handhaving en Gebruik werd weer opgeheven, daarvoor in de plaats kwam de
nadruk te liggen bij de Dienst Brandveiligheid (advisering rond afgifte van vergunningen) en werd
Meer Rood in projectvorm voortgezet.
De cafébrand in Volendam zorgde enerzijds voor meer politieke interesse in brandveiligheid, maar
belemmerde anderzijds een rustige opbouw en wijziging van preventietaken van de brandweer.
Het project Meer Rood is gestart in 2002 en loopt nog steeds. Bij de start bestond het project uit een
aantal deelprojecten. Voor alle deelprojecten gold dat het met name de (werkzaamheden van) de
afzonderlijke kazernes moest versterken.
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De deelprojecten waren:
1.

(Publieks-)voorlichting. Door het inrichten van informatiebalies op kazernes en het
faciliteren met voorlichtingsmaterialen kunnen kazernes een nadrukkelijker rol spelen bij
het geven van informatie over brandveiligheid 41 . Dit deelproject is afgerond en
voorlichting is nu een zelfstandige taak van de kazernes.

2.

Dagprogramma. Aanpassingen in het dagprogramma (kazerneconciërges, strakker rooster)
moesten ruimte geven voor andere, meer brandweergerelateerde activiteiten, zoals
oefenen, voorlichting en controles. Dit project is slechts ten dele verwezenlijkt, discussies
tussen Korpsleiding en de Ondernemingsraad over bijvoorbeeld het oefenen in dagdienst
zijn nog steeds gaande.

3.

Decentralisatie van preventisten. Om het kennisniveau van de kazernes te vergroten zou
elke kazerne een preventiemedewerker krijgen. Dit deelproject is vanwege “Volendam”
gestopt. Bedrijfsmatige redenen maakte het noodzakelijk alle preventisten centraal te
houden en de nadruk kwam hierbij te liggen op advisering rond de afgifte van
vergunningen.

4.

Toezicht en Controle. Het organiseren van toezichttaken op de kazernes. Voor deze
scriptie het belangrijkste deelproject van Meer Rood. Zie hieronder voor een nadere uitleg.

4.2 Meer Rood: Toezicht en Controle
Voor deze scriptie is met name het onderdeel Toezicht en Controle van belang.
De hoofddoelstelling van Meer Rood was het verhogen van de brandveiligheid in Amsterdam en het
vergroten van de eigen arbeidsveiligheid. Dit kon worden gerealiseerd door een betere integratie van
preventie en repressie. Dat betekende dat preventietaken georganiseerd zouden worden vanuit de
kazernes. De uitrukdienst gaat een rol spelen in preventieve controle - en toezichttaken. Door gerichte
oriëntaties op locatie kan de uitrukdienst de eigen arbeidsveiligheid vergroten en deze oriëntaties
kunnen evengoed worden gebruikt voor extra preventiecontroles. Immers brandveiligheidsvoorzieningen die voor repressieve inzet belangrijk en noodzakelijk zijn, vormen vaak een onderdeel
van de gebruiksvergunning (van brandmeldinstallatie tot stijgleidingen, van nooduitgangen tot gebruik
van (onbrandbare) materialen).
Volendam maakte de noodzaak tot herschikking van taken nog meer noodzakelijk. Bij de start van de
inhaalslag gebruiksvergunningen in Amsterdam ging men uit van ca 15.000 af te geven, en dus later te
controleren vergunningen. (in de loop van de afgelopen 2 jaar is dat bijgesteld tot nu ca. 9 à 10.000
vergunningen). Capaciteitsberekeningen42 lieten toen zien dat men ca 17 fte nodig achtte voor de
controle van deze vergunningen. Ondergebracht bij de brandweer zou dat een forse uitbreiding van de
controlecapaciteit hebben betekend. De huidige controleafdeling, de Brand Preventie Controledienst
(BPC) bestaat uit 6 controleurs, veel te weinig om alle nieuw af te geven vergunningen te kunnen
controleren. Dus naast de inhoudelijke noodzaak rond eigen arbeidsveiligheid kwam er dankzij
Volendam en de inhaalslag ook een bedrijfsmatige reden bij om preventietaken op kazerneniveau te
organiseren.
In 2002 begon een ambitieus opleidingsprogramma voor de brandwachten op de kazernes. Meer dan
de helft van de brandwachten kreeg de Nibra-hoofdbrandwachtopleiding “Preventie controlefunctionaris”. Datzelfde jaar werden met stadsdelen afspraken gemaakt over het uitvoeren van
controles en werden kazernes ingezet bij de inhaalslag gebruiksvergunning om te bepalen of bepaalde
41
42

Zie bijvoorbeeld: www.brandweer.amsterdam.nl/preventie
Zie de Innovatiemonitor Openbaar Bestuur: verslag proeftuin “fysieke handhaving”, bijlage
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bedrijven gebruiksvergunningplichtig waren. In 2003 verrichtten alle kazernes in meer of mindere
mate controles (Eind 2003 waren er meer dan 1900 extra controles uitgevoerd door mensen van de
repressieve dienst, bovenop de ca 3500 controles door de BPC)43 .
De brandweer kende in 2004 een drietal verschillende controles door de uitrukdienst.
1.
2.
3.

Het Algemeen Brandveiligheidsbezoek (ABB).
De Zichtcontrole
De controle van de Gebruiksvergunning

De start van Meer Rood begon met zichtcontroles. Deze werden gebaseerd op de Woningwet en de
gebruikseisen zoals genoemd in de Bouwverordening. In overleg met de stadsdele n werden gebouwen
uit de KWDI-sector, dat wil zeggen kantoren, winkels, diensten en industrie, bezocht om te bepalen of
een gebruiksvergunning noodzakelijk was. Aan de hand van een checklist werden gegevens genoteerd
die vervolgens werden gerapporteerd aan de stadsdelen. Niet alle stadsdelen wilden hieraan mee doen
en aangezien het uitvoeren van controles arbeidsvoorwaardelijke consequenties had44 en alle kazernes
deze taak wilden uitvoeren werd een tweede type controle bedacht: de ABB.
Dit Algemeen BrandveiligheidsBezoek (ABB) was een uitgeklede versie van de zichtcontrole.
Bedoeld als bezoek, niet als controle . Op vrijwillige basis konden eigenaars/gebruikers de brandweer
toelaten opdat met een checklist een opname gemaakt kon worden van de stand van brandveiligheid.
In ernstige situaties werd melding gedaan aan het stadsdeel, maar over het algemeen werden kleine
missers ter plekke opgelost. De ABB is gebaseerd op de algemene bepalingen in de Brandweerwet en
sluit aan op de voorlichtingstaak van de brandweer,
ABB was een noodoplossing omdat de relatie met de stadsdelen niet overal even goed was.
[Nu ruim anderhalf jaar later is het begrip ABB’tje onderdeel geworden van het Amsterdamse
brandweerjargon: “we moeten nog abb’tjes lopen vandaag mannen...” ”voor de lunch effe nog een
paar bba’tjes vandaag mensen..., .. eh..., ik bedoel abbtjes”, etc.]
Tot aan de start van het Meer Rood programma en de inzet van kazernes bij preventiecontroles werden
controles van gebruiksvergunningen uitgevoerd door de Brand Preventie Controledienst. Deze dienst
bestond al jaren en vaak werden oudere brandwachten/brandmeesters met gezondheidsklachten voor
de laatste paar jaar van hun loopbaan voor deze functie ingezet. Op jaarbasis voert de BPC met ca 6
controleurs ongeveer 3500 controles uit van gebruiksvergunningen, klachten van burgers,
evenementenvergunningen etc. Deze controle van de gebruiksvergunning wordt op dit moment
overgedragen aan de kazernes en vormt het sluitstuk van de overdracht van preventietaken naar de
kazernes.
De opbouw van de controles volgt een modulaire structuur, de overdracht van preventieve taken een
gefaseerde aanpak.
Voor alle controles zijn er checklisten en hulpmiddelen ontwikkeld. Voor alle controles zijn er op
maat gemaakte opleidingen. De checklisten, hulpmiddelen (brieven, voorlichtings folders, etc.),
opleidingen zijn oplopend in zwaarte.
Controles worden ingevoerd in een apart registratiesysteem (SOPHIA), waarin ook gegevens van de
Dienst Brandveiligheid omtrent de advisering zijn opgenomen. Per object is zo een compleet dossier te
zien van advisering en controle. Het systeem kan zelf rapportages genereren die vervolgens aan de
stadsdelen kunnen worden aangeboden.
De gefaseerde aanpak is nodig om uitrukdienstpersoneel kennis te laten maken met de nieuwe taken.
Los nog van de inhoud (wet- en regelgeving, werken met checklisten, etc.) gaat het om een volstrekt
ander klantcontact en om een andere wijze van omgang met burgers en bedrijven. 45
43

Jaarverslag Brandweer Amsterdam 2003
Meerjarenvisie Brandweer Amsterdam, 2002, ontwikkeling van de functie van Hoofdbrandwacht-plus
45
Zie Heijneman, W., 2005, Meer Rood: een brandende kwestie
44
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Begin 2004 begonnen kazernes met het doen van zichtcontroles en ‘ABB’tjes’, eind 2004 ‘liepen’ alle
kazernes. Eind 2004 werd de vervolgstap gezet en werd begonnen met de overdracht van de controles
van gebruiksvergunningen naar kazernes. In 2005 moeten uiteindelijk 5 kazernes hiervoor volledig
zijn opgeleid. De overige kazernes volgen in 2006. In de modulaire structuur hebben we dan de top
bereikt. De controle van de gebruiksvergunning ligt dan op kazerneniveau. Checklisten zijn
ingewikkelder, opleidingen zijn zwaarder en de rapportageplicht bela ngrijker. Op elke kazerne wordt
nu een aantal mensen extra opgeleid met een zwaardere preventieopleiding (Nibra-opleiding
Inspectiefunctionaris Brandpreventie) en de BPC wordt omgevormd tot Expertisebureau.
Zoals reeds eerder gezegd ligt de verantwoordelijkheid voor de vergunning bij het stadsdeel, en is het
mandaat voor de vergunningverlening en controle na de cafébrand in Volendam bij de brandweer
weggehaald. Stadsdelen zijn verantwoordelijk voor afgifte van de vergunning, maar tevens voor
controle en handhaving. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen ze gebruik maken van de diensten
van de brandweer, maar ook van anderen. Voor de brandweer zelf is vanuit de basisgedachte van Meer
Rood (hogere brandveiligheid, hogere arbeidsveiligheid) deze taak vanzelfsprekend van belang.
Tot 2006 is afgesproken dat de brandweer alle controles gratis zal blijven uitvoeren, daarna zouden
stadsdelen gaan betalen voor handhaving. De verwachting is dat ook in 2006 de controles ‘om niet’
zullen worden uitgevoerd, dat aansluiting wordt gezocht in het Grootstedelijk Project Handhaving, en
dat daarin taken opnieuw zullen worden gedefinieerd.
In het grootstedelijk project Handhaving probeert de brandweer het belang van de controle en
adviestaak voor de eigen organisatie (en de repressieve taak) steeds te verwoorden.
4.3 Grootstedelijk project handhaven
In de inleiding van dit hoofdstuk gaf ik al enkele redenen voor de start van het Grootstedelijk Project
Handhaven: afstemmingsproblemen tussen stadsdelen en diensten en problemen rond prioriteitsstelling stadsbreed. In 2003, naar aanleiding van een bestuurlijke conferentie, werd het project
opgestart. Doel: Het niveau van handhaving in de stad Amsterdam te verbeteren door middel van een
gezamenlijke aanpak.
Handhaven wordt in dit project breed gedefinieerd: “door toezicht en het toepassen van bestuursrechterlijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende
voorschriften worden nageleefd”.46
Toezicht maakt hierbij nadrukkelijk deel uit van de handhavingsketen! De keten wordt gezien als
“preventie, toezicht (signalering), oordeelsvorming en/of sanctionering”.
Met deze definitie sloot men aan bij de definities die de Raad van Openbaar Bestuur, het ministerie
van Justitie en de Commissie Michiels hanteerden.
Voor het project werd een aantal strategische uitgangspunten geformuleerd:
•
•
•
•
•
•

46

Het is niet mogelijk om op alle terreinen te handhaven. Er worden keuzes gemaakt welke
regels prioriteit krijgen in overeenstemming met de beschikbare capaciteit;
Burgers en bedrijven worden nadrukkelijk op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen;
Objecten en subjecten krijgen zoveel mogelijk te maken met integrale handhaving waarbij
effectieve samenwerking plaatsvindt van handhavende organisatie;
Er komt een algemeen handhavingsprogramma en een programma per stadsdeel waarin
beleidsdoelstellingen en prioriteiten worden geformuleerd;
Er is een standaard sanctieproces;
Processen van regelgeving, vergunningverlening en handhaving worden op elkaar afgestemd
en steeds getoetst op noodzaak.

Zie Projectplan Stedelijk project Handhaving, Gemeente Amsterdam, 2004, pag 8 e.v.

36

Opvallend is de omslag (zeker voor Amsterdam!) van gedogen naar handhaven. Het wordt nog net
geen zero-tolerance, maar de teugels worden aangehaald. Met steun van (politiek-)bestuur en diensten.
Opvallend zijn tevens de woorden integraal, afstemming, eenduidig. Blijkbaar werken afzonderlijke
stadsdelen en/of gemeentediensten uit zichzelf onvoldoende samen. Deze steekwoorden komen steeds
weer terug in alle publicaties.
Het project kreeg een zwaar bestuurlijk team (burgemeester, een wethouder en drie stadsdeelvoorzitters), een zware ambtelijke stuurgroep (12 stadsdeelsecretarissen en directeuren van diensten)
en een projectteam. In 2004 verscheen het projectplan, een halfjaar later de eerste tussenrapportage, in
2005 een Model Handhavingsprogramma.
Dit Model Handhavingsprogramma vormt voor de stadsdelen de basis voor hun eigen handhavingsprogramma. Ook gemeentelijke diensten moeten/zullen aansluiten op dit model. In het model worden
de uitgangspunten nogmaals geformuleerd, maar ook verder aangescherpt. Met name het begrip
“programmatisch handhaven” wordt verder uitgewerkt47 .
Handhaven moet CDITS zijn:
•
•
•
•
•

Cyclisch
Democratisch
Integraal
Transparant
Samenwerkend

In het programma worden tevens de twee handhavingsstrategieën beschreven, preventief en repressie f,
er wordt aangesloten op de handhavingspiramide van Braithwaite: “Preventieve handhaving heeft de
voorkeur, repressieve handhaving is het sluitstuk” 48 . Andere uitgangspunten sluiten uiteraard aan op
het eerdere projectvoorstel.
In enkele interessante bijlagen van het model worden instrumenten aangeboden om “programmatisch
handhaven” mogelijk te maken49 . Feitelijk wordt hier een model geboden voor risico-gericht
handhaven. In bijlagen van het model worden juridisch kader, sanctiestrategie, kwaliteitscriteria rond
handhaving en definities behandeld.
In een bijlage van het model gaat het om de risicoanalyse. Van een aantal handhavingsthema’s wordt
bepaald wat de kans is op spontane naleving. Hoe groter de kans op spontane naleving, hoe kleiner de
overtredingskans en des te kleiner de behoefte aan naleving. Aan de hand van een zestal criteria wordt
vervolgens in combinatie met de spontane nalevingsscore een risicoanalyse gemaakt. Uit de formule
kans x effect wordt het risico bepaald.
De thema’s beslaan sectoren als
• wonen (bouwvergunningen, illegale? dakterrassen, etc.),
• aanzicht stadsdeel (zwerfvuil, wrakken, etc.),
• milieu en openbare ruimte (parkeren, ongedierte, etc.)
• openbare orde en veiligheid (overlast, drugs, etc.),
• welzijn en onderwijs (leerplicht, etc.).

47

Zie ook hoofdstuk 3, en in aansluiting op Handhaven op Niveau, ministerie van Justitie
Gemeente Amsterdam, Grootstedelijk Project Handhaven, model Handhavingsprogramma, pag 8.
49
Gebaseerd op landelijk programma Handhaven op Niveau
48
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Criteria waarop gescoord wordt zijn:
•
•
•
•
•

fysieke veiligheid,
kwaliteit (gevoel van veiligheid),
financieel-economisch, natuur,
volksgezondheid,
bestuurlijk imago

Steeds weer komen de eerder genoemde steekwoorden aan bod: integraliteit van handhaving, afstemming en eenvormigheid in heel Amsterdam.
4.4 Slot
In dit hoofdstuk heb ik een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
handhaving bij de brandweer en bij de gemeente Amsterdam.
De beschreven strategieën, de geformuleerde uitgangspunten, de ontwikkelde instrumenten, zowel in
het brandweerprogramma Meer Rood als in het gemeentelijke Grootstedelijke Project Handhaving
vormen de analysegegevens en toetsingsmogelijkheden voor de in hoofdstuk 3 beschreven theorie.
Het ontwikkelde toetsingskader uit hoofdstuk 3, gecombineerd met de beschreven praktijk in
hoofdstuk 4 vormen de bouwstenen voor de verdere analyse die ik in het volgende hoofdstuk zal
uitvoeren.
Beleid van de afzonderlijke stadsdelen blijft daarbij voor een belangrijk deel buiten beschouwing. Er
zijn afstemmingsproblemen geconstateerd, maar met het grootstedelijke project probeert men die
immers juist op te lossen. Voor de analyse gebruik ik dan ook de gegevens uit dit project en niet de
gegevens van de afzonderlijke stadsdelen.
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5. Analyse
In hoofdstuk 2 heb ik de onderzoeksvraag geformuleerd. In dit hoofdstuk zal ik op basis van de
literatuur en andere bronnen deze onderzoeksvraag beantwoorden. De vraag is:
Welke factoren bepalen een effectieve handhaving door de brandweer Amsterdam en hoe zijn
deze factoren te beïnvloeden?
Daarbij heb ik een aantal subvragen geformuleerd:
1. Wat zijn gangbare theorieën over handhaving, handhavingsstrategieën en gedrag van
handhavers?
2. Wat zijn gangbare theorieën over effectiviteit van regels en effectiviteit van handhavers en
handhavingsprogramma’s?
3. Wat zijn bepalende factoren voor effectiviteit van handhaving?
4. Hoe is de relatie tussen de factoren en de kenmerken van Brandweer Amsterdam waar het
handhaving betreft.
5. Hoe is de relatie tussen de factoren, de brandweer en handhavingsprogramma’s van de
gemeente Amsterdam?
Aan het einde van hoofdstuk 3 heb ik in een model gepresenteerd dat de factoren weergeeft die de
effectiviteit van de handhaving bepalen. In een schema heb ik de factoren laten zien, samen met de
bijbehorende maatregelen.
Dit schema gebruik ik om de beschreven werkwijze (op strategie, organisatie, gedrag en overige
kenmerken) van brandweer en gemeente te toetsen. Aan de hand van deze toetsing heb ik dan de
beantwoording van de subvragen 4 en 5. En daarmee het complete beeld en de beantwoording van de
onderzoeksvraag.
Per thema zal ik de analyse uitvoeren. Waar mogelijk zal ik hier ervaringen van mijn binnenlandstage
bij de Sociale Dienst (SD) in Amsterdam en de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht (DMB) meenemen en
in het schema onderbrengen. Deze ervaringen kunnen illustratief zijn voor de algemene beschouwing
en analyse.

5.1 Analyse ten aanzien van de strategie en beleid
Het grootstedelijk project stelt: “Preventieve handhaving heeft de voorkeur, repressieve handhaving is
het sluitstuk”. Het project ziet dus het belang en de afhankelijkheid van de twee basisstijlen van
handhaving. Opvallend is dat in Amsterdam overtuigen en sanctioneren, controle/toezicht enerzijds en
feitelijk handhaven in ‘enge’ zin anderzijds gescheiden zijn georganiseerd. Overtuigen door de
brandweer, sanctioneren door het stadsdeel. Voor de effectiviteit is samenhang tussen de stijlen en
inhoud noodzakelijk. Voor de brandweer heeft deze scheiding en het niet-kunnen sanctioneren effect
op organisatie en gedrag. Dit dwingt tot samenwerken met stadsdelen. Enerzijds lijkt er dus door de
scheiding een negatief effect van de scheiding uit te gaan. Anderzijds zal de gedwongen samenwerking (de brandweer kan weinig zonder stadsdeel) de integraliteit bevorderen en zo positief
uitwerken. Het zal de effectiviteit dus wisselend beïnvloeden.
Zowel de brandweer als de gemeente werkt met (een vorm van) risicogericht handhaven. Bij de
brandweer wordt aan de hand van landelijk vastgestelde normen gecontroleerd (PREVAP), bij de
gemeente staat in het model handhavingsprogramma een methode, gebaseerd op de Tafel van Elf, om
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risico’s in te schatten en handhavingsprioriteiten te bepalen. Dit zal de effectiviteit dus positief
beïnvloeden.
Bij de gemeente is er sprake van een streven naar integraliteit van handhaving. Voor de brandweer is
een meer integrale benadering noodzakelijk om de eerder beschreven koppeling tussen overtuigen en
sanctioneren te bewerkstelligen. Effectiviteit wordt dus positief beïnvloed.
Van een aantal factoren is het niet duidelijk waar of hoe deze worden toegepast. Het gaat dan om
controlekans, controlefrequentie, pakkans, sanctie -ernst, naming/shaming van bedrijven of
bedrijfstakken. Maar ook om aanvraaggedrag, invulgedrag, meten van hercontroles etc.
Deze factoren bepalen de effectiviteit, maar in geen van de programma’s is terug te vinden hoe ze
worden toegepast of uitgewerkt. Het effect is dus onduidelijk
De factoren, maatregelen en effecten in schema:

Thema

Factor

Strategie / Handhavingspiramide/
beleid
mix van maatregelen

Maatregel

Amsterdam

Effect

Koppeling van
voorlichten/overtuigen
en sanctioneren

Gescheiden taken
stadsdeel/brandweer
(Integraal bij SD en
DMB)
Onduidelijk

Wisselend

Gemeente:Ja, model
Brw: ja, Prevap
(SD: ja in opzet
DMB: nee)

Positief

Controlekans en
frequentie
Risicoselectie

Meer controles,
intensievere controles
Gebruik risicofactoren
tbv
handhavingsprioriteit

Wisselend

Integrale handhaving

Afstemming
programma’s en doelen
Gebruik meerzijdige
(beleids-)instrumenten

Gemeente: Ja50
Brw: Ja
Zit in programma
(DMB start
SD nee)

Positief

Sanctiebeleid

Pakkans vergroten
Sanctie -ernst
Naming/shaming

Nee, (SD ja)
Onduidelijk , (SD ja)
Nee

Negatief
Onduide lijk
Negatief

5.2 Analyse ten aanzien van de organisatie
Eerder beschreef ik dat de gemeente streeft naar integraliteit in handhaving. Voor de brandweer is een
meer integrale benadering noodzakelijk om de eerder beschreven koppeling tussen overtuigen en
sanctioneren te bewerkstelligen. Er zijn ondertussen ook pilots waar die integraliteit wordt uitgewerkt
en waar meer samenwerking plaats vindt tussen diensten en waar onderling taken worden uitgeruild of
overgenomen51 . De effectiviteit wordt dus positief beïnvloed.

50

Zie bijvoorbeeld Pilotproject van stadsdeel Centrum: Horeca Leidsche Buurt, integrale benadering, één loket
voor handhaving. Brandweer participeert
51
Zie noot 49, pilot Horeca, de brandweer gaat (simpele) milieucontroles uitvoeren
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Advies rond vergunningverlening en toezicht bij vergunningcontrole zijn binnen de brandweerorganisatie gescheiden. Het is niet duidelijk of deze scheiding ook bij andere diensten zo (strikt) is
doorgevoerd. Voorlopig beoordeel ik deze organisatorische scheiding als positief op de effectiviteit.
Voor controlefrequentie en intensiteit zijn de effecten wisselend. De frequentie ligt in het Prevapprogramma vast, de intensiteit varieert volgens het Amsterdamse brandweercontrole model wel. Er zijn
meerder type controles mogelijk. Het effect is dus wisselend.
Contacten met de branche en kennis van de branche geven eveneens een wisselend beeld. Het aantal
contacten zal vanwege het gebiedsgebonden werk van een kazerne beperkt zijn en daarmee dus
intensiever. Dit bevordert de effectiviteit niet. Althans, volgens de theorie zal er minder neiging zijn
tot sanctioneren en meer tot overtuigen. Vanwege de verscheidenheid in bedrijven zal de kennis
beperkt blijven. Dit zal de effectiviteit positief beïnvloeden, althans volgens de theorie zal er meer
neiging zijn tot sanctioneren.
De factoren, maatregelen en effecten in schema:

Thema

Factor

Maatregel

Organisatie

Integrale handhaving

Verbreding inspecties
Gemeente: Ja52
met andere onderwerpen Brw: Ja
Zit in programma
Afstemming stadsdelen
Afstemming andere
Brw: wordt
diensten
beschreven in
beleidsstuk tav
controles en
toezicht. Er bestaan
contracten met
stadsdelen
Zorgen voor
Bij brandweer
standaardisatie
toegepast
werkwijze
(DMB, SD, idem)
Integriteit waarborgen
Meer controles,
Frequentie op basis
zwaardere controles
van Prevap, niet op
basis van ervaringen
Intensiteit verschillend (ABB, Zic htcontrole, GBVcontrole)

Advies/toezicht
gescheiden
Controlefrequentie en
–intensiteit

Contacten met de
branche/ kennis van
branche

Veel contact, veel
doceergedrag
Veel kennis, veel
doceergedrag

Amsterdam

(SD: ja 53 )
Contact beperkt via
gebiedsgebonden
werkzaamheden
Kennis beperkt
vanwege
verscheidenheid in
controles

Effect
Positief

Positief

Positief

Onduidelijk
Positief

Negatief
Positief

52

Zie noot 49
De sociale Dienst bespaarde in 2004 € 57 miljoen op de uitgaven, dankzij intensieve controles.
Parool, 09 februari 2005: Minder mensen in de Bijstand.

53
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5.3 Analyse ten aanzien van het gedrag van de handhaver
We beginnen met de drie gedragskenmerken van Lipsky: herdefinitie, creaming en dominantie.
Het effect van herdefinitie lijkt ingewikkeld. Naar mijn idee heeft dit voornamelijk een negatieve
invloed op de effectiviteit. Beperkte kennis, ingewikkelde regelgeving, veel verschillende controleurs
zullen onherroepelijk leiden tot interpretatieverschillen en dus verschillen in behandeling. Het feit dat
de brandweerhandhaver niet kan sanctioneren zal extra nadruk leggen op de onderhandelings- en
overtuigingskracht van de controleur. Herdefinitie en herinterpretatie van regelgeving ligt dan voor de
hand.
Tevens blijkt uit praktijkstages en literatuur dat handhavers graag beleidsvrijheid willen. Men vraagt
dus zelf om mogelijkheden tot ‘herdefiniëren’. Met meer beleidsvrijheid is er meer ruimte om te
overtuigen/onderhandelen. Meer vrijheid staat echter wel op gespannen voet met transparantie en
duidelijkheid. Hier zit dus een inherente spanning ingebouwd. Bij de brandweer proberen checklisten
en hulpmiddelen de beleidsvrijheid in te perken. Bij de gemeenten zijn eveneens dergelijk initiatieven
ontplooid , maar nog weinig uitgewerkt. Naar mijn idee weegt dit gebrek aan transparantie zwaarder
dan de voordelen bij het onderhandelen en overtuigen. Vooralsnog lijkt het een negatief/onduidelijk
invloed te hebben op de effectiviteit.
Creaming: gezien het aantal vergunningen dat de brandweer moet controleren ligt dit gevaar op de
loer, zeker waar harde ‘prestatie -contracten’ worden afgesproken met kazernes, bijvoorbeeld door een
x-tal controles per maand te vragen, zonder naar ‘kwaliteit’ van de controles te kijken (in bijvoorbeeld
complexheid van het pand, grootte, risicoprofiel, etc.). Dit gevaar ligt eveneens op de loer bij het
afsluiten van contracten met stadsdelen. Het is eenvoudiger om makkelijk meetbare afspraken te
maken (aantallen) dan moeilijk(er) meetbare resultaten zoals kwaliteit van controles etc. Creaming kan
plaatsvinden, maar dat hoeft niet. Verplichte rapportages naar stadsdelen kunnen hierop ook op een
positieve wijze van invloed zijn (meer creaming: productieaantallen halen, minder creaming:
stadsdelen controleren de controles). Het is onduidelijk of creaming zal optreden, er zijn geen
contramaatregelen afgesproken of ontwikkeld en daarmee is de invloed op de effectiviteit eveneens
onduidelijk.
Ook van het derde aspect van Lipsky, dominantie , bestaat een wisselend beeld. De brandweer is
dankzij het onderwerp brandveiligheid en de uitstraling met het uniform bij uitstek een organisatie om
dominant op te treden. Sterker nog, vanuit het repressief perspectief geredeneerd, bestaat er een
noodzaak om een situatie te domineren. Bij brand is er geen discussie over maatregelen of gedrag! De
brandwacht komt hier in een te verwachten rolconflict. Hij is gewend dominant op te treden, passend
bij branden en ongevallen, en moet nu anders gaan ‘samenwerken’ met een klant. Het feit dat
sanctioneren niet bij de brandweer ligt versterkt de noodzaak tot dominant gedrag om gedrag van de
inspectee te beïnvloeden.54
Deze afgedwongen door de brandweerinspecteur gedomineerde coöperatie kan wellicht effectief zijn,
maar kan ook tot tegengedrag van de inspectee leiden. ‘Dominantie’ en ‘herdefinitie’ (beleidsvrijheid)
leiden tot ongelijke behandeling. Ongelijke behandeling leidt tot weinig transparantie, dit leidt tot niet
naleven van regels. Noch de brandweer, noch de gemeente heeft hier maatregelen voor of tegen
getroffen. Van de gedwongen samenwerking verwacht ik op termijn een positief effect.
Er zijn onderlinge verbanden te zien. Vanuit de strategie constateerde ik dat de organisatorische
scheiding tussen de twee basisstijlen invloed kan hebben op andere factoren. Het effect van het niet
kunnen sanctioneren door de handhaver zal op het gedrag van de handhaver invloed hebben. Het zal
‘herdefinitie’ en ‘dominantie’ versterken.
Doceergedrag lijkt een natuurlijke neiging van handhavers. Het effect is niet onverdeeld positief.
Sanctioneren le idt tot positief resultaat, te laat sanctioneren of niet kunnen sanctioneren tot negatief
54

Zie in dit verband de conclusies van de studie van Heijneman, W., 2005, Meer Rood: een brandende kwestie
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resultaat. Alleen overtuigen en onderhandelen zonder sanctioneren werkt immers negatief. Het effect
kan dus wisselend zijn.
Voorspelbaar gedrag tenslotte geeft een negatief effect. Er moeten dus maatregelen zijn getroffen om
voorspelbaar gedrag te voorkomen. Noch bij de brandweer, noch bij de gemeente zijn die aanwezig.
Vooralsnog beoordeel ik deze factor dan ook negatief.
De factoren, maatregelen en effecten in schema:

Thema

Factor

Maatregel

Amsterdam

Effect

Gedrag
handhaver

Herdefinitie

Beleidsvrijheid van handhaver/
controleur beperken

Afhankelijk van
transparantie
regelgeving,
geen beleid
(SD: nee, DMB: ja)
Eveneens geen beleid

Wisselend

Beleidsvrijheid van handhaver/
controleur bepalen ahv kennis- en
opleidingsniveau

Negatief/
onduidelijk

Creaming

Prestatiemeting/kwantificeerbare
resultaten beoordelen op
‘strategisch’ gedrag

Brw: nee
Gemeente: Nee
(DMB: ja, SD: nee)

Negatief

Dominantie

Symbole n organiseren (uniform,
hulpmiddelen, dreigmiddelen)

Brw: ja
Gemeente: wisselend
(SD: ja, DMB: nee)

Positief
Wisselend

Doceergedrag Natuurlijke neiging tot doceren,
meer nadruk leggen op
sanctioneren

Brw: nee
Gemeente: nee
(DMB: mogelijk, geen
beleid)

Wisselend

Voorspelbaar
gedrag

Brw: nee, vaste gebieden
maar wel wisselende
controleurs
DMB: nee
SD: nee

Negatief

Wisselende controlemomenten,
geen vaste controleurs/
controlegebieden

5.4 Analyse ten aanzien van overige factoren
De brandweer lijkt op een handhavingsfamilie. Dat zit met name in het uiterlijk vertoon (uniformen
etc.), het onderwerp (niemand anders heeft er verstand van), de geslotenheid van de beroepsgroep en
over het algemeen tot ‘Volendam’ de schijnbare belangentegenstelling tussen economie en (brand-)
veiligheid. Nader beschouwd, naar de kenmerken zoals Van Reenen die noemt, zijn slechts enkele
kenmerken van toepassing.
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Brandweerkenmerken die pleiten vóór een familie:
•
•
•
•
•
•

Set van eigen waarden en normen, eigen gedragsvoorschriften, structuren, etc.
Afwijkingen van de norm of voorschrift zijn vaak nodig
Er kan sprake zijn van (groot) gevaar bij niet nakomen van regels
Er kan sprake zijn van (groot) economisch nadeel
Belangen van derden worden geschaad bij handhaven
Controles zijn slecht te ‘controleren’

Brandweerkenmerken die pleiten tégen een familie:
•
•
•
•

Regelgeving wordt steeds duidelijker 55 , vrije interpretatie minder noodzakelijk
Processen/checklisten/hulpmiddelen worden steeds beter beschreven, dus minder
beleidvrijheid
Politie ke en bestuurlijke aandacht is toegenomen
Er vindt steeds meer samenwerking plaats over dienstgrenzen heen

Het effect van het wel of niet tot een handhavingsfamilie behoren uit zich met name in het gedrag van
de handhaver (dominantie , herdefinitie). Daarmee heeft het gevolgen voor de effectiviteit van de
handhaving. Voorlopig beschouw ik het per saldo als een positief effect.
De regelgeving rond brandveiligheid wordt steeds transparanter, de logica neemt toe. Dat geldt voor
meer regelgeving nu de laatste kabinetten de regeldruk proberen te verminderen. Het effect daarvan is
overigens nog niet helemaal duidelijk. Wel probeert men met de nodige aandacht tegenstrijdige regels
te laten verdwijnen56 . Bekende voorbeelden zijn de buitendeur in de horeca. Om geluidsoverlast tegen
te gaan: deur dicht! Om te kunnen vluchten bij brand: deur open! Het resultaat van de inspanningen zal
zijn dat meer logica en transparantie de effectiviteit positief zullen beïnvloeden. De integrale
benadering van Amsterdam zal hier een positief effect op hebben.
Brandveiligheid geeft een vrij makkelijk te accepteren set van regels. De rechtvaardigheid van de
regels zien de meeste mensen/ondernemers vanzelf, alhoewel “die nooduitgang toch wel een erg
makkelijke inbraakplek is” en dus op slot moet. Stevige ongevallen met brand (Volendam!) dragen bij
aan acceptatie . Voor andere onderwerpen (bekeuren bij fout parkeren...) zal dit beeld anders liggen.
Over de kenmerken van de branche valt weinig te zeggen. Grote bedrijven werken vaker mee aan
handhaving dan kleiner berdrijven. Grote ketens kunnen ook makkelijker meewerken omdat ze de
middelen, mensen en kunde in huis hebben. Tegelijkertijd kan de cultuur van een branche tegen
werken. Er kan een ontduikingsmentaliteit in een branche heersen (de hele horeca van Amsterdam
maakt zich druk over terrasvergunningen...), of een vrijbuitersmentaliteit die handhaving negatief
beïnvloedt. Het effect is dus wisselend.
Afwegen van bela ngen is een bestuurlijk en politiek probleem (uitdaging). Vaak zal economisch
belang de doorslag geven. Zeker in het verleden was of leek tenminste de brandveiligheid
ondergeschikt aan andere belangen. Grote ongevallen hebben hierop invloed, maar met name de
integrale benadering en het opstellen van handhavingsprogramma’s laat het bestuur al in een vroeg
stadium kiezen en prioriteiten leggen. In Amsterdam gebeurt dit door middel van het modelhandhavingsprogramma. Ik beschouw deze factor dan ook als een positief effect hebbend op de
effectiviteit van handhaving.

55

Vroeger bestond de term: AVPO, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, dat werd vaak verward met
‘afhankelijk van preventie-officier’ of ‘afhankelijk van plaatselijke officier’
56
Het Ministerie van Economische Zaken is in 2003 het project Strijdige Regels gestart, zie www.ez.nl
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Tot slot de opleidingen. Tot mijn verrassing ben ik deze factor in geen enkele theorie tegengekomen,
terwijl dit zo voor de hand ligt. Cursussen voor brandwachten over ‘klantvriendelijk handelen’ of
onderwijs, opleidingsmodules gericht op de inhoud van het vakgebied zullen een positief effect
hebben op de effectiviteit van de handhaving. Handhavers weten beter met hun klanten om te gaan,
weten ze beter en makkelijker te overtuigen en als het moet de sanctie op te leggen. Op basis van
kennis een passende sanctie bij een passende overtreding. Opleidingen zorgen voor minder
‘herdefinitie’, voor minder noodzaak tot ‘dominantie’ en ze zorgen voor afstemming in beleid. Zoals
beschreven in hoofdstuk 3 benoemt Handhaven op Niveau competentieprofielen en kijkt zo naar het
individuele gedrag van de handhaver. En in Amsterdam zijn in het grootstedelijk project ondertussen
initiatieven genomen om te komen tot een ‘Handhavingsacademie’57 , bij de brandweer wordt veel tijd
en geld geïnvesteerd voor meer kennis en kunde bij de brandwachten/controleurs in de uitrukdienst.
Ook bij andere diensten wordt hier in geïnvesteerd. De Sociale Dienst bijvoorbeeld had een
opleidingsprogramma gericht op vakinhoud, maar evenzeer op omgang met klanten, reactie op
agressief gedrag etc.
De factoren, maatregelen en effecten in schema:

Thema

Factor

Maatregel

Amsterdam

Effect

Overig

Handhavingsfamilie

Bepalen onderliggende
factoren (cultuur- en
organisatiekenmerken,
effecten van optreden,
belangen, etc.)

Brw: ja
Gemeente: onduidelijk

Positief

Werkveld/regelgeving

Logica regelgeving
(tegenstrijdigheid) en
complexiteit

Brw: wisselend
Gemeente: wisselend

Positief/
Wisselend

Rechtvaardigheid en
acceptatie

Brw: ja, incidenten als
Volendam helpen.
Gemeente: wissele nd

Positief

57

Kenmerken branche
(groot,klein)
Cultuur in de branche

Brw en gemeente:
wisselend

Wisselend

Gedrag inspectee

Zeker mate van spontane
naleving noodzakelijk

Afhankelijk van
onderwerp, etc.

Wisselend

Bestuurlijke prioriteit

Afweging belangen
(veiligheid vs. economie)

Brw: nee
Gemeente; ja via
modelprogramma
(SD:ja)

Positief

Opleiding

Aanbieden
opleidingsprogramma’s tbv
beleid, programma, inhoud,
gedrag etc.

Brw: ja, eigen
opleidingen
Gemeente: ja, voorstel
tot handhavingsacademie
(SD: ja)

Positief

Wisselend

Positief

Hiemstra J. en Overeem G., Beter presteren voor Amsterdam, pag. 28
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5.5 Slotopmerking
In de vorige paragrafen heb ik aan de hand van een aantal thema’s geprobeerd een inschatting te
maken van de effectiviteit van de handhaving in Amsterdam bij de gemeente en de brandweer.
Terugkijkend zie ik voornamelijk ‘posit ief’ staan in de schema’s. Met name bij gedrag zie je hierop de
uitzonderingen. Het gedrag van de individuele handhaver bepaalt (mede) de effectiviteit van de
handhaving, maar krijgt in de het beleid en in de programma’s onvoldoende aandacht.
Aan het einde van de theoretische onderbouwing heb ik nog een opmerking gemaakt over handhaving
en de risc society. Handhaven, aldus enkel auteurs, gaat eigenlijk niet meer over handhaven en
toezicht houden op regels. Het gaat over voorkomen van risico! Zou het mogelijk zijn dat dit politieke
en bestuurlijke belang van handhaving een factor wordt die effectiviteit bepaalt? Anders gezegd: kan
het zijn dat de angst of de wens voor bestuurlijke en politieke dekking achteraf, vooraf leidt tot andere
prioriteitsstelling voor handhaving? Kan de risicoselectie plaats vinden op basis van politiekbestuurlijke aspecten: “bij welk onderwerp komt mijn positie in gevaar?”
Teruglezend zie ik dit niet terug in het handhavingsprogramma van Amsterdam. Juist de bewuste
prioriteitsstelling aan het begin van het handhavingsproces voorkomt deze interpretatie van handhaven
misschien wel. Juist door politiek en bestuur vòòraf keuzes te laten maken en te laten bepalen wat we
wèl of wat we nìet gaan handhaven, brengt het weer terug tot waar het om gaat: het zorgen voor
naleven van regels. En lijkt de tegenstelling tussen politiek indekken en naleven van regels slechts een
schijnbare te zijn.
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6. Conclusies en aanbevelingen
In hoofdstuk 5 heb ik een analyse gemaakt van het brandweerveld in Amsterdam en het gemeentelijk
handhavingsprogramma ten aanzien van de factoren die de effectiviteit van handhaving bepalen. Ik
heb daarbij aangegeven hoe deze factoren in Amsterdam zijn ingevuld en daarmee of ze een positieve
dan wel negatieve invloed hebben op de effectiviteit van handhaving.
Wat mij nog rest is een slotconclusie ten aanzien van de verschillende factoren en thema’s en waar
mogelijk formuleren van aanbevelingen om het handhavingsprogramma van de brandweer en de
gemeente te complementeren. Ik zal me in dit hoofdstuk met name richten op die aspecten waar
verbeteringen mogelijk zijn. Thema’s en factoren (strategie/beleid, organisatie, gedrag, overig) hebben
invloed op elkaar. Waar nodig zal ik die relatie benoemen.
6.1 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van strategie en beleid
Het totale beeld ten aanzien van strategie en beleid is gezien de analyse wisselend. Sommige aspecten
zijn positief, andere negatief of het effect is niet duidelijk. Verbeteringen zullen uiteraard het meest
effect sorteren op de punten waarop nu nog niet wordt gescoord.
De scheiding tussen toezicht en sanctiemogelijkheden dwingt tot samenwerking. Zonder
samenwerking is er geen sprake van een volledige handhavingsketen (voor de brandweer geen
sanctioneringsmogelijkheden) en dit beïnvloedt de effecten negatief. Tegelijkertijd is er dankzij het
gemeentelijke project toenemend sprake van een integraal karakter van handhaving in Amsterdam. Dit
beïnvloedt handhaving positief. Het integrale karakter zal vervolgens voor meer eenduidigheid in
regelgeving en verdere transparantie zorgen (zie bij overige factoren).
Zowel het gemeentelijk project als de brandweer propageren en gebruiken methoden van risicoselectie bij hun handhaving. In beide gevallen kunnen meer en andere meetpunten worden ontwikkeld.
Tevens is hierbij van belang om controle -intensiteit en –frequentie stadsbreed te bepalen (bijvoorbeeld
aan de hand van gemeentebrede prioriteiten of risicoprofielen).
Conclusies:
1. Handhaving wordt positief beïnvloed door veel samenwerking en verdergaande integratie .
2. Het ontwikkelen van meetmomenten en gebruik van risico-selectie heeft een positief effect.
3. Integraliteit en samenwerking zorgen vervolgens voor meer transparantie en eenvormigheid in
beleid en regelgeving gemeentebreed.
Aanbevelingen:
1. Stimuleer samenwerking met stadsdelen vanuit de brandweerorganisatie zoveel mogelijk.
Doe dit door middel van regulier overleg, gezamenlijke prioriteitsstelling, gezamenlijke
controles, etc.
2. Ontwikkel (samen met stadsdelen) meer meetpunten en criteria.
3. Ontwikkel deze gemeentebreed (zie 6.3).

6.2 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van organisatie
Het streven naar integraliteit wordt ondertussen uitgewerkt op organisatieniveau. Er zijn ondertussen
pilots met integrale controles van meerdere vakgebieden door één team. Deze vervolgstap vloeit
logisch voort uit de beleidsuitgangspunten. Deze integrale aanpak zal een positief effect hebben op de
handhaving. Dat geldt evenzeer voor de scheiding tussen advies en controle ten behoeve van integriteit
en standaardisatie van werkwijzen. In de organisatie is dit laatste reeds geregeld.
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Vaste controlegebieden en vaste branches hebben een negatief effect op handhaving. Bij de brandweer
speelt hierbij de andere doelstelling parten. In het kader van eigen veiligheid is een vast gebied van
belang, in het kader van handhaving zou wisseling beter zijn. Binnen de kazernegebieden kan wel
gewisseld worden van controleur of zijn aanvullende kwaliteitscontroles mogelijk.
Conclusies:
1. Integraal handhaven heeft een positief effect op handhaving.
2. Werkprocessen rond advisering enerzijds en toezicht/handhaving anderzijds moeten
gescheiden zijn.
3. Vaste gebieden voor vaste controleurs hebben een negatief effect.
Aanbevelingen:
1. Stimuleer samenwerking tussen diensten, handhavers en tussen brandweer en stadsdelen. Zorg
voor een integraal karakter van controles over verschillende sectoren/vakgebieden heen.
2. Houd de scheiding in de organisatie overeind.
3. Daar waar bij de brandweer vaste gebieden met vaste controleurs ontstaan zijn extra
maatregelen nodig om de effectiviteit te bewaken, bijvoorbeeld bewaken van integriteit, een
extra (kwaliteits-)controle , etc..

6.3 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van gedrag van de handhaver
Het gedrag van de individuele handhaver heeft op een aantal punten invloed op de effectiviteit van de
handhaving. Dominantie heb ik als positief gewaardeerd. Het is van belang dat controleurs een
bepaalde vanzelfsprekende status hebben. Uniformen, uiterlijk vertoon, symbolen helpen.
Herdefinitie, eigen beleidsvrijheid lijkt eerder negatief van invloed op de effectiviteit, dan positief,
ondanks de wens van controleurs zelf. Voor ‘overtuiging’ (compliance) dient er weinig speelruimte te
zijn. Beleidsvrijheid leidt tot ongelijke behandeling. Ongelijke behandeling leidt tot weinig transparantie, dit leidt tot niet naleven van regels. Transparantie van regelgeving werkt effectiever (zie 6.4).
Gezien de natuurlijke neiging tot doceren, lijkt meer nadruk op sanctioneren nodig. Voorspelbaar
gedrag (qua tijd en qua plaats van controles) vermindert de effectiviteit 58 . Gedrag van de individuele
handhaver is goed te beïnvloeden door opleidingen (zie 6.4).
Conclusies:
1. Symbolen, uniform, vanzelfsprekende status bevordert effectiviteit.
2. Er mag weinig ruimte voor eigen interpretatie van de controleur van regelgeving zijn.
Regelgeving moet transparant zijn (zie 6.4).
3. Doceren, overtuigen is het natuurlijke gedrag. Extra nadruk op sanctiemogelijkheden is nodig
om te voorkomen dat dit te weinig aandacht krijgt.
4. Voorspelbaar gedrag leidt tot verminderde effectiviteit.
5. Handhavers moeten een opleiding hebben genoten.(zie 6.4)
Aanbevelingen:
1. Laat controleurs in een uniform controleren (ook al zijn het geïntegreerde multi-inzetbare
handhavers).
2. Maak regelgeving transparant. Laat weinig ruimte voor eigen invulling.
3. Benadruk zowel voor de inspecteur als de inspectee sanctiemogelijkheden.
4. Varieer controles in tijd en plaats.
5. Zorg voor passende opleiding (zie 6.4)

58

Dit lijkt een tegenstelling met de geconstateerde effectiviteit van controle van hotspot. Dat is het natuurlijk
niet. Controle van een hotspot op steeds dezelfde plaats en tijdstip verliest effectiviteit.
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6.4 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van overige factoren
Het zijn van een handhavingsfamilie, zorgen voor bestuurlijke prioriteit en zorgen voor passende
opleidingen heb ik als positief gewaardeerd. Regels moeten transparant en logisch zijn. Zowel de
brandweer als het gemeentebrede project bevordert dit. Na Volendam en Enschede heeft het
bestuurlijke prioriteit, er is in toenemende mate sprake van gelijkluidende regelgeving, tegenstrijdige
regels worden benoemd en probeert men af te schaffen. Zo komen negatieve effecten van de
handhavingsfamilie minder aan bod en blijven de positieve over. Ook het handhavingsoptreden moet
transparant zijn, bijvoorbeeld in alle stadsdelen worden gelijksoortige controles uitgevoerd, in
stadsdelen worden controles bij gelijksoortige bedrijfstakken uitgevoerd, gelijke overtredingen leiden
tot gelijke sanctionering, etc.
Wat betreft opleidingen is er nog veel te winnen. Opleidingen concentreren zich op vakinhoud en
minder op de competenties zoals in het project Handhaven op Niveau benoemd. Ook hier zal gelden
dat daar waar opleidingen integraler van karakter zijn (qua inhoud, als qua samenstelling van de
groepen) de effectiviteit van de handhaving zal toenemen.
Conclusies:
1. Transparantie van regelgeving bevordert effectiviteit. Voor transparantie is eenduidigheid over
de gehele stad nodig. Dit geldt zowel voor regelgeving, als voor controleprioriteiten,
werkwijze, sanctionering etc.
2. Het zijn van een handhavingsfamilie kan naast positieve ook negatieve effecten hebben.
3. Bestuurlijke aandacht en prioriteit bevorderen effectivite it van handhaving.
4. Opleidingen voor handhavers moeten naast vakgericht ook competentiegericht zijn.
Aanbevelingen:
1. Bevorder transparantie in regelgeving. Bevorder en stimuleer stadsbrede afspraken.
2. Benoem de negatieve effecten van het zijn van een handhavingsfamilie, beheers deze effecten
en behoud de positieve effecten.
3. Zorg voor gemeentebrede bestuurlijke vaststelling van prioriteiten.
4. Stimuleer aanvullende opleidingen voor brandweercontroleurs gebaseerd op de benoemde
competenties. Ondersteun het opzetten van een handhavingsacademie in Amsterdam, opdat
opleidingen een meer integraal karakter kunnen krijgen.

6.5 Slotopmerkingen
Waar gaat het nu echt om bij handhaving? Wat zijn de echte kernbegrippen als het gaat om
effectiviteit? Tot slot, teruggrijpend op het toetsingsmodel en de beschreven maatregelen, kijkend naar
de praktijk, kom ik tot een viertal kernbegrippen:
1.
2.
3.
4.

Integraal
Transparant
Gedrag van de inspecteur
Meetbaar

Waar het gaat om integraal betreft dat vervolgens meerdere aspecten. Het gaat om integraliteit van de
handhavingsketen (geen overtuiging zonder sancties), het gaat om integraliteit ten aanzien van de
inhoud (vaksectoren, bijvoorbeeld milieu en brandveiligheid, zijn zo onderling verbonden dat
gezamenlijke controles noodzakelijk zijn geworden) maar ook integraliteit qua gebied. Stadsdelen, zo
zelfstandig als ze mogen zijn, moeten gezamenlijke prioriteiten stellen en zorgen voor afstemming van
regelgeving en handhaving. Prioriteiten kunnen zelfs nog verschillen (mits gebaseerd op een
risicoanalyse), als de uitwerking vervolgens maar gelijk is.
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Transparantie sluit hier naadloos op aan. Regelgeving die niet helder is, regelgeving die per stadsdeel
anders wordt geïnterpreteerd, belemmert spontane naleving, maar belemmert evenzeer de
handhavingsmogelijkheden. Gemeentebrede bestuurlijke prioriteiten, gemeentebreed transparant
optreden van handhavers, gemeentebrede risicoanalyses zijn noodzakelijk om de handhaving zo
transparant mogelijk te maken.
Alles staat of valt vervolgens met het gedrag van de individuele handhaver. Zelf strevend naar zo
veel mogelijk onderhandelingsruimte en vrijheid in interpretatie van regelgeving, is hier als
organisatie een wereld te winnen met goede opleidingen. Deze opleidingen moeten uiteraard
vakgericht zijn, maar moeten daarnaast met nadruk het integrale karakter, de transparantie en het
individuele gedrag verbeteren. Bezieling in het werk, vakgerichtheid moet daarbij niet uit het oog
worden verloren.
Bezieling mag echter de meetbaarheid niet in de weg staan. Analyse op grond van risico’s,
controlegegevens, gedrag van inspectees, overtredingen, etc. kan verbeteren en kan helpen handhaving
effectiever te maken.
Aanvullende zaken, zoals voorlichting om transparante regels uit te leggen, handige ICT-toepassingen
om integrale handhaving mogelijk te maken, normen- en waardendiscussie in een branche lijken
allemaal aanvullend op deze kernbegrippen.
Als de brandweer, het grootstedelijke project en de stadsdelen deze vier kernbegrippen voor ogen
houden kan er niet veel meer fout gaan.
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