
Kleine zaken, groot effect

Wat vinden burgers belangrijk in hun 

gemeente? In onderzoeken blijkt veiligheid 

iedere keer weer bovenaan te staan. Hoe 

veilig mensen zich voelen, hangt voor een 

belangrijk deel af van de overlast die zij 

ondervinden. Bewoners bedoelen dan niet 

de georganiseerde criminaliteit; die vindt 

voor hen meestal toch buiten het zicht 

plaats. Ze hebben het over overlast die ze 

aan den lijve ondervinden, zoals buitenspo

rig lawaai van hangjongeren, graffiti en 

vernieling van straatmeubilair. Bewoners 

mogen verwachten dat er iets aan de 

overlast wordt gedaan, wanneer ze ergens 

melding van maken. 

De cijfers uit de laatste ‘Veiligheidsmonitor 

Rijk’ laten zien dat de scores op het gebied 

van buurtproblemen, ernstige overlast en 

verloedering de afgelopen jaren nagenoeg 

gelijk zijn gebleven. Er blijft dus nog genoeg 

werk te doen. De enige effectieve manier 

om deze overlast tegen te gaan, is een 

stevige aanpak op lokaal niveau. Met de 

gemeenten is gesproken over wat ze hierbij 

nodig hebben en hier is het actieplan 

‘Overlast en Verloedering’ ook op gebaseerd. 

We willen dat u als handhaver voldoende 

middelen heeft om op te treden als 

bewoners melding maken van hardnekkige 

overlast. Maar laten we ons niet blindstaren 

op allerlei middelen; van doorslaggevende 

betekenis is uiteindelijk de doortastende 

handhaver die zich gesteund weet door een 

goede samenwerking tussen gemeente, 

politie en justitie. 

Veiligheid is gebaat bij de aanpak van de 

grote zaken, natuurlijk. Maar minstens zo 

belangrijk is de aanpak van de vele kleine 

zaken. Laten we die aanpakken, daar is de 

veiligheid bij gebaat.

De minister van 

Binnenlandse Zaken  

en Koninkrijksrelaties, 

Mevrouw  

dr. G. ter Horst

Dit is een uitgave van het Ministerie van Justitie

Actieplan ‘Overlast en  
Verloedering’ biedt hand
havers nieuwe instrumenten

Om ernstige overlast door (hang)jongeren sneller en beter te kunnen aanpakken, hebben de ministers 

van BZK en Justitie het wetsvoorstel ‘Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ 

voorbereid. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. “De wet biedt burgemeesters en Officieren 

van Justitie extra mogelijkheden om overlastgevers aan te pakken”, vertelt Schreck. “Burgemeesters 

krijgen de bevoegdheid om een gebiedsverbod op te leggen van drie maanden, met de mogelijkheid 

tot een verlenging met zes maanden. De burgemeester kan dit verbod combineren met een meldings

plicht.

Officieren van Justitie mogen een verdachte een gedragsaanwijzing opleggen, bijvoorbeeld bij 

aanhoudende vernielingen of geweld. Het kan gaan om een gebiedsverbod, een meldingsplicht of 

allebei, maar ook om een contactverbod en afspraken over behandeling tegen agressie of verslaving. 

De gedragsaanwijzing vindt plaats vòòr de strafrechtelijke behandeling door de rechter.”

Juni 2008

Tilburg was de eerste gemeente met 
een Veiligheidshuis waarin organisaties 
uit de zorg en strafrechtketen succesvol 
samenwerken aan de handhaving van 
veiligheid. Geheim van het succes is 
de persoonsgerichte aanpak. Ilse van 
Kuijlenburg van de Reclassering: “Binnen 
het Veiligheidshuis loop je naar elkaar toe 
om een casus te bespreken.”

In deze krant:

3

6

7

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
van zijn eigen stad is voor Ton Cornax, 
sectorhoofd Toezicht Openbare Ruimte 
gemeente Delft, een belangrijke 
drijfveer. “In de top drie van ergernissen 
staan vaak handhavingstaken, 
zoals hondenpoep, zwerfvuil of fout 
geparkeerde auto’s. Bewustzijn van wat 
er bij de burger leeft, is voor ons werk 
essentieel.”

De Handhavingskrant

Het kabinet heeft in maart 2008 het actieplan ‘Overlast en 

Verloedering’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan 

is onderdeel van het project ‘Veiligheid begint bij 

Voorkomen’, dat moet leiden tot 25 procent minder 

criminaliteit en overlast in 2010 ten opzichte van 2002. 

Volgens Janine Schreck, één van de opstellers, bevat het 

actieplan ook maatregelen en initiatieven die relevant zijn 

voor de praktijk van handhavers. Een kort overzicht van de 

belangrijkste voorstellen.

Bij complexe beslissingen is het lastig alle 
informatie te overzien en af te wegen. 
Wie afgaat op z’n intuïtie, blijkt vaak een 
betere keus te maken. Deze wetenschap 
komt ook van pas bij de controle 
van aangiften. Dit laat onderzoek bij 
belastingkantoor Rijnmond zien. Wanneer 
een aangifte als ‘goed’ wordt ingeschat, 
kan een uitgebreide controle achterwege 
blijven.
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Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de graffiti.
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Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare 

ruimte geeft gemeentelijke handhavers het recht 

om boetes uit te schrijven voor veel voorkomen

de en voor de omgeving vervelende overtredin

gen. De verwachting is dat de wet nog dit jaar 

van kracht wordt.”

De bestuurlijke strafbeschikking is onderdeel van 

de Wet OMafdoening. Deze wet zorgt ervoor dat 

vanaf 2009 de transacties van onder meer 

politieagenten en buitengewone opsporingsamb

tenaren (BOA’s) worden vervangen door 

strafbeschikkingen. Voor gemeenten betekent dit 

nieuwe instrument dat ze voor BOA’s, binnen APV 

en de Afvalstoffenverordening, zelf de prioriteiten 

bepalen en per geregistreerd procesverbaal een 

vergoeding krijgen. 

Meer informatie

Volgens Janine Schreck bevat het actieplan nog 

veel meer maatregelen en initiatieven die raken 

aan de praktijk van de handhaver. “Als je ergens 

in de keten ingrijpt heeft dat natuurlijk gevolgen 

voor de andere schakels.” Voor wie meer wil 

weten of het rapport wil aanvragen:

janine.schreck@minbzk.nl.

plaatsen waar zij actief zijn. Hiermee kan de 

opsporing gerichter plaatsvinden.”

De regiopolitie Haaglanden en de Dienst 

Spoorwegpolitie van het KLPD werken al met 

– regionale – registratiesystemen. Hun ervarin

gen zijn positief. In Haaglanden bijvoorbeeld is 

het ophelderingspercentage flink omhoog 

gegaan en wordt in tachtig procent van de 

gevallen de schade op de dader verhaald. De 

ervaring leert dat ook het aantal vernielingen 

terugloopt en verloedering een halt wordt 

toegeroepen. Bovendien komt er een landelijke 

systematiek voor de berekening van de schade 

en de schoonmaakkosten. Als voorbeeld dienen 

de Amsterdamse en Groningse berekeningsyste

matiek. “De methode moet dit jaar rond zijn en 

zal in 2009 via het Centrum voor Criminaliteits

preventie en Veiligheid breed worden gecommu

niceerd.”

Handhaving APV-overtredingen

Gemeenten krijgen twee instrumenten tot hun 

beschikking waarmee ze overlast in de openbare 

ruimte kunnen aanpakken: de bestuurlijke boete 

en de bestuurlijke strafbeschikking. Schreck: “De 

<< Vervolg van pagina 1

Alcohol

De Drank en Horecawet wordt in 2010 gewijzigd. 

Gemeenten mogen de leeftijdsgrens voor de 

verkoop van alcohol verhogen naar achttien jaar. 

Ze mogen ook bepalen dat jongeren onder een 

bepaalde leeftijd vanaf een bepaald tijdstip niet 

meer toegelaten mogen worden tot cafés en 

discotheken. Er komt een landelijke strafbaarstel

ling voor het bezit van alcohol onder de zestien 

jaar.

Gemeenten zullen in de toekomst zelf toezicht 

kunnen houden op naleving van de regels voor 

alcoholverkoop. Schreck: “Gemeentelijke 

toezichthouders zijn bekend met de lokale 

situatie, waardoor ze gerichte controles kunnen 

uitvoeren en overlast die samenhangt met 

4 september
LOM Handhavingscongres 2008 ‘De Kunst van  
het Samenspel’, Beatrixtheater in Utrecht.

Kennis opdoen, kennis delen en kennis maken, daar draait het om tijdens het 

LOM Handhavingscongres 2008. En natuurlijk om de trots op het vak. Met 

meer dan dertig workshops over de samenwerking tussen bestuur en 

strafrecht, informatieuitwisseling en ketenhandhaving en gezamenlijk 

toezicht. Actuele informatie voor handhavers, managers, beleidsmedewer

kers en bestuurders uit alle kleursporen. Toonaangevende forumdiscussies en 

de bekendmaking van de ‘Handhaver van het Jaar’. Meld je snel aan, want 

vol is vol! Inschrijving en meer informatie op www.lom.nl. 

30 oktober
Congres Handhaving en Gedrag 2008,  
Spoorwegmuseum te Utrecht.

Het congres is een initiatief van ‘Handhaving en Gedrag’, een wetenschap

pelijk onderzoeksprogramma van de Belastingdienst, de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat, de Voedsel en Waren Autoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg, de 

VROMInspectie en het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving. 

Het is bedoeld voor (handhavings)ambtenaren op zowel rijks als decentraal 

niveau. 

Aan bod komt onder andere onderzoek naar de effecten van openbaarmaking 

van handhavingsgegevens en naar de werking van ‘responsive regulation’ 

(handhavingsstijl afstemmen op context), naar systeemtoezicht (b.v. een 

kwaliteitssysteem) en naar intra en interbeoordelaarsverschillen. Bij dit laatste 

onderzoek gaat het om de vraag of de inspecteur vergelijkbare situaties op 

dezelfde manier beoordeelt, en of verschillende inspecteurs dezelfde situatie 

verschillend beoordelen. Vanaf juli 2008 vindt u meer informatie over het 

programma en de aanmelding op: www.justitie.nl/rechtshandhaving.
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Rotterdam experimenteert  

met ‘justitiemarinier’
De gemeente Rotterdam is in maart een proef 

gestart met een ‘justitiemarinier’. De functie 

wordt vervuld door Ewald Riks, directeur van 

het kabinetsbrede project ‘Veiligheid begint bij 

Voorkomen’ (VbbV). Hij vormt de directe 

schakel tussen Rotterdam en het Ministerie van 

Justitie. 

De nieuwe justitiemarinier kaart knelpunten 

die zich op gemeentelijk niveau lastig laten 

oplossen rechtstreeks aan op het Justitiedepar

tement. Zonodig doet hij dit direct bij de 

minister of de staatssecretaris. Sommige 

problemen vereisen immers concrete maatre

gelen op rijksniveau. Zo kan de gemeente pas 

adequate nazorg aan exgedetineerden 

verlenen wanneer penitentiaire inrichtingen 

gemeenten tijdig informeren over de datum 

van vrijlating. 

Betere aansluiting

De gemeente heeft dan tijd genoeg om vooraf 

huisvesting, inkomen, scholing of een andere 

zinvolle dagbesteding te regelen. Dit geldt ook 

voor het realiseren van een betere aansluiting 

tussen de penitentiaire inrichtingen en de 

gemeente, de (jeugd)reclassering en Bureau 

Jeugdzorg. De gemeente kan deze taak niet 

alleen uitvoeren. De proef met de justitie

marinier duurt tot eind 2008.

Ervaring met nalevingshulp?
Hoe kun je bedrijven het beste informeren over 

naleving van regels? Handhaven met Effect wil 

samen met Regiegroep Regeldruk gemeen

ten, provincies, water schappen, inspecties en 

uitvoeringsorganisaties graag van dienst zijn 

met advies, tips en best practices. Wat zijn uw 

ervaringen? Hebben bedrijven behoefte aan na

levingshulp, en zo ja, in welke vorm(en)? Welke 

knelpunten komt u tegen bij het verlenen van 

nalevingshulp en heeft u behoefte aan nadere 

informatie? U kunt uw reactie sturen naar: ser

vicecentrum@minjus.nl.

Vanaf juni beschikbaar:

www.tafelvanelfvoorgemeenten.nl
Als u wilt weten hoe de ‘Tafel van Elf’ in de 

praktijk werkt, dan kunt u terecht op  

www.tafelvanelfvoorgemeenten.nl. De Tafel 

van Elf is een instrument om tot oplossingen 

voor handhavingsvraagstukken te komen. Basis 

is een analyse van de motieven om een regel 

al dan niet na te leven. 

U kunt nu de uitkomsten van negen voorbeeld

analyses – zoals die over hondenpoep, 

zwerfafval, brandveiligheid en horeca – direct 

toepassen in uw eigen gemeente. U kunt ze ook 

gebruiken als leidraad voor uw eigen analyses. 

Kent de doelgroep de regels? Zijn overtreders 

gevoelig voor sancties? Welke voor en nadelen 

zitten er vast aan het overtreden. Het zijn drie 

van de elf factoren waarmee handhavers 

problemen te lijf kunnen gaan. Deelnemers aan 

een sessie schatten op basis van hun ervaring 

in hoe overtreders scoren op deze factoren. De 

uitkomst schetst een beeld dat aanknopings

punten voor ingrijpen biedt.

nieuws
K O R T

Janine Schreck, één van de opstellers van het actieplan ‘Overlast en Verloedering’.

alcoholgebruik effectief kunnen aanpakken.”

Vooruitlopend op de wetswijziging is begin dit 

jaar in vijftien gemeenten de tweejarige pilot 

‘Toezicht Drank en Horecawet’ gestart. In de 

pilot wordt speciale aandacht besteed aan 

intensieve controle op leeftijdsgrenzen.

Graffiti

Volgens experts uit de handhavingpraktijk is een 

relatief kleine groep verantwoordelijk voor een 

groot deel van de graffiti. Terwijl de daders door 

het gehele land actief zijn, worden opsporings

gegevens niet of nauwelijks uitgewisseld. “Het 

streven is om nog dit jaar een centraal registra

tiesysteem tot stand te brengen”, zegt Schreck. 

“Zo’n systeem biedt zicht op de daders en de 

Tafel van Elf

Spontane nalevingsdimensies Handhavingsdimensies
Kennis van regels Meldingskans

Kosten/baten afweging Controlekans

Acceptatie beleidsdoel en uitwerking Detectiekans

Normgetrouwheid doelgroep Selectiviteit

Nietoverheidscontrole  Sanctiekans 

Sanctieernst
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Goed voorbeeld doet goed volgen. De gemeente Tilburg heeft sinds 2002 het eerste 

Veiligheidshuis waarin organisaties uit de zorg- en strafrechtketen succesvol 

samenwerken. Geheim van het succes is de persoonsgerichte aanpak om recidive bij 

probleemjongeren, veelplegers en daders van huiselijk geweld te voorkomen. 

Nederland telt nu ongeveer 25 veiligheidshuizen.

Het kabinet wil veiligheidshuizen in alle grote 

en middelgrote steden. De gedachte daarachter 

is dat handhaving van veiligheid niet alleen 

een justitietaak is, maar ook zorg en preven

tietaken omvat. John Wauben werkt bij het 

Openbaar Ministerie en is ketenmanager van 

het Veiligheidshuis. “We kenden al drie 

samenwerkingsverbanden op het gebied van 

veiligheid in Tilburg. Die zijn nu samengevoegd. 

We werken met tien organisaties in het 

Veiligheidshuis: de gemeente Tilburg, het 

Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, 

Politie Midden en WestBrabant, Halt Brabant 

Centraal, de Raad voor de Kinderbescherming, 

Bureau Jeugdzorg, het Instituut voor Maat

schappelijk Werk, NovadicKentron (een 

instelling gespecialiseerd in verslavingszorg) en 

Slachtofferhulp Nederland. Het aantal partners 

zal nog verder toenemen. Justitie is ‘leading’ in 

de strafrechtketen, de gemeente leidt de 

preventie en de nazorg.” 

Informatie delen

Ilse van Kuijlenburg werkt namens Reclassering 

Nederland in het Tilburgse Veiligheidshuis. De 

meerwaarde van het Veiligheidshuis ligt volgens haar in de directe uitwisseling van 

informatie in de verschillende overleggen. 

Bijvoorbeeld in het Justitieel Casusoverleg en 

het Veelplegersoverleg. “Iedere afgevaardigde 

koppelt informatie van de eigen organisatie 

aan de data van de andere organisaties in het 

Veiligheidshuis.” 

Alle informatie wordt overzichtelijk vastgelegd 

in een gedeelde administratie, die ook de 

benodigde acties vermeldt. “Binnen het 

Veiligheidshuis loop je naar elkaar toe om een 

casus te bespreken”, licht ze toe. “Je kunt zo 

effectiever werken aan het voorkomen van 

recidive, omdat je buiten het werkveld van de 

eigen organisatie kunt kijken.” 

Afspraken

Tijdens de verschillende overleggen bespreken 

de organisaties binnen het Veiligheidshuis alle 

personen die met de politie in aanraking zijn 

gekomen. Elk overleg heeft een persoonsge

richte aanpak: de situatie van de persoon wordt 

besproken en er worden afspraken gemaakt 

over mogelijke oplossingen. De Officier van 

Justitie gebruikt de resultaten tijdens de strafzit

ting. Zo wordt informatie efficiënt gedeeld 

binnen de ketenorganisatie. Van Kuijlenburg: 

“Als Reclassering Nederland van de politie 

bericht krijgt dat een persoon in verzekering is 

gesteld, voeren we op het politiebureau een 

gesprek met de verdachte. Voor een veelpleger 

die gemotiveerd is om zijn of haar problemen 

aan te pakken, vraag ik aandacht in het 

casusoverleg. Iemand die niet gemotiveerd is, 

houden we in de gaten en pakken we op zodra 

hij opnieuw over de schreef gaat.”

Om iemand zo min mogelijk te laten recidive

ren, is een persoonlijke aanpak nodig. “Bij de 

één helpt afstraffen, bij de ander een training”, 

weet Van Kuijlenburg. “We benutten van elke 

organisatie de specifieke kwaliteiten. Vanuit 

Reclassering Nederland geef ik in het casus

overleg informatie over de personen die onder 

ons toezicht staan. Wordt iemand opgepakt kort 

nadat hij of zij de fout in is gegaan, dan zou 

een andere organisatie hem wellicht willen 

opsluiten. Ik geef het overleg in overweging of 

dit het juiste moment is. Heeft deze persoon 

net een baan en volgt hij via Reclassering 

Nederland een training, dan verliest hij zijn 

werk en is de kans op recidive bij vrijlating 

aanmerkelijk groter.” 

Vroeghulp

“Het dagelijkse briefingsoverleg is een nieuw 

initiatief binnen het Veiligheidshuis”, vertelt 

John Wauben. “In dit overleg bespreekt de 

politie personen die de dag ervoor zijn 

aangehouden. De deelnemers bepalen onder 

andere wie er in aanmerking komt voor 

Vroeghulp of een andere interventie. Het 

Veiligheidshuis wil hiervoor een interventie

macht opzetten die de situatie inschat en direct 

tot actie kan overgaan.” 

Reclassering Nederland maakt bij Vroeghulp 

een Quickscan. Zo’n scan brengt onder andere 

in kaart of de persoon werk heeft en gemoti

veerd is om hulp te krijgen. 

Met de dagelijkse briefing kunnen de organisa

ties hun handhaving gerichter inzetten. “Het is 

bijvoorbeeld niet altijd nodig om een in 

verzekering gestelde persoon te bezoeken”, 

verduidelijkt Van Kuijlenburg. “Zeker wanneer 

iemand in twee opeenvolgende weken over de 

schreef gaat. De persoonlijke situatie zal 

immers in een week niet wezenlijk zijn 

veranderd.”

Handhaven kan op vele manieren. Dat is 

het interessante eraan. Nóg interessan

ter wordt het als de kennis over 

handhaven onderling wordt gedeeld.  

De rubriek Best Practices bericht over 

succesvolle handhavingspraktijken die 

het waard zijn om door te geven. 

Ook bezig met een innovatief handha

vingsproject dat navolging verdient? 

Meldt uw initiatief bij de redactie van 

de Handhavingskrant via servicecen

trum@minjus.nl. Wij zien uw reacties 

graag tegemoet.

Ilse van Kuijlenburg van Reclassering Nederland en John Wauben, ketenmanager van het Veiligheidshuis Tilburg.

Tips van John Wauben voor 

gemeenten die een 

Veiligheidshuis willen starten:
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Dé kernwaarde voor een Veiligheidshuis is • 

samenwerking tussen straf en zorgketen. 

De bereidheid om samen te werken • 

binnen een Veiligheidshuis moet groeien 

bij zowel mensen als organisaties.

De werkwijze van een Veiligheidshuis • 

moet je vanaf de werkvloer bedenken en 

ontwikkelen. Het management stimuleert 

en faciliteert.

Randvoorwaarden voor een • 

Veiligheidshuis zijn een organisatorisch 

raamwerk, eigen huisvesting, 

automatisering en een 

samenwerkingsconvenant.

Houd het klein. Begin met wat je hebt, • 

zoals een Veelplegersoverleg of een 

Justitieel Casusoverleg. Als het werkt, zet 

je door en vergroot je de samenwerking.

Persoonsgerichte aanpak  
in Tilburgs Veiligheidshuis 
beperkt recidive
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moeten gebeuren dan het naleven van regels en 

wetten om uit de top 10 te blijven.”

In het geval van het Smileysysteem heeft 

Meijer de indruk dat de inspectie het systeem 

gebruikt als machtsmiddel om een kwaliteits

systeem af te dwingen. “Het draagt bij aan de 

bureaucratisering van de bedrijfsvoering.” 

Voor de handhaver zelf heeft het openbaar 

maken van gegevens overigens ook gevolgen. 

Bedrijven zien de resultaten van inspecties die 

bij concurrenten zijn uitgevoerd, stelt Meijer. “Ze 

kunnen de handhaver vragen waarom een ander 

bedrijf verschillend is beoordeeld. Zo worden 

handhavers gedwongen hun werk nog beter te 

doen en conform de procedures, wat de 

handhaving weer meer legitimiteit verleent.”

Albert Meijer is universitair hoofddocent aan de 

Utrechtse school voor Bestuurs en Organisatie

wetenschap (Universiteit Utrecht, UU). In opdracht 

van het interdepartementale programma(team) 

‘Handhaving en gedrag’ onderzocht hij de relatie 

tussen openbaarmaking van inspectiegegevens 

en het volgen van regels, door twee cases te 

vergelijken: één in Denemarken en één in 

Limburg. In Denemarken maakt de inspectie al 

sinds 2001 de controlegegevens van de hygiëne 

in eetgelegenheden openbaar. De uitslag wordt 

voorzien van een ‘smiley’ en voor iedereen 

zichtbaar opgehangen in de locatie. De uitslag 

In toenemende mate maken handhavers de resultaten van hun inspecties openbaar. Zo publiceert de provincie Limburg een 

klachten top 10 van bedrijven en hangt in Denemarken op de deur van elk restaurant het inspectierapport. Het openbaar 

maken van klachten en inspectieresultaten kan het bedrijfsgedrag verbeteren, maar heeft slechts effect op een beperkt 

aantal bedrijven.

Onderzoeker Albert Meijer: 

“ Openbaarmaking heeft pas  
effect als het bekend is” 

kan ook worden opgezocht op internet (www.

findsmiley.dk). 

De provincie Limburg heeft een milieukaart op 

internet (http://lin017.prvlimburg.nl/dhk/). Die 

toont de bedrijfsvergunningen, de controlerap

porten, klachten die bij de gemeente zijn 

binnengekomen en ongewone voorvallen. De 

provincie stelt ook een klachten top 10 samen, 

te zien op de site en in de krant.

Drie categorieën

Meijer onderscheidt drie categorieën bedrijven 

als het gaat om het effect op het gedrag: “Bij de 

braveriken heeft het openbaar maken van 

gegevens geen effect. Dat geldt ook voor de 

notoire overtreders, die overal lak aan hebben. 

Bij de bedrijven die zo nu en dan over de schreef 

gaan kán het openbaar maken van gegevens 

effect hebben.”

In het algemeen zijn de gedragseffecten te 

verwaarlozen en afhankelijk van de context. 

Meijer: “Het gaat erom hoe belangrijk ze een 

goede reputatie vinden. Voor een grote 

internationale restaurantketen is een goede 

beoordeling veel belangrijker dan voor de 

pizzeria op de hoek, waar de vaste klanten toch 

wel komen.” 

Van de vier door Meijer onderzochte systemen 

sorteerde de klachten top 10 het meeste effect. 

Meijer: “De top 10 is heel begrijpelijk en 

zichtbaar. Bedrijven balen ervan als ze in de top 

10 staan. Ze willen dat voorkomen. Zeker als ze 

net een nieuwe vergunning nodig hebben, of 

werknemers uit de omgeving zoeken.” De 

milieukaart daarentegen leidt niet of nauwelijks 

tot beter gedrag. “Veel medewerkers weten niet 

eens dat de controlegegevens van het bedrijf op 

internet komen te staan. Openbaarmaking heeft 

dan geen effect.”

Beleving burger

Het openbaar maken van inspectiegegevens kan 

ook neveneffecten hebben. Meijer noemt de 

Limburgse klachten top 10 als voorbeeld. “Hierin 

staat de beleving van de burger meer centraal. 

Een bedrijf kan ook in de klachten top 10 komen 

als het zich aan de regels houdt. Er zal meer 

Het resultaat van een voedselinspectie wordt samengevat in een ‘smiley’, met een uitdrukking die 
varieert van een brede grijns en een voorzichtige glimlach tot neutraal en uitgesproken sip.  
Sinds kort is er ook een ‘elite smiley’, speciaal voor ondernemingen die vier keer op rij goed 

scoorden en waarop het laatste jaar niets viel aan te merken.

Na de zomer verschijnt het onderzoek van Albert Meijer 
in de serie ‘Handhaving en gedrag’ (www.bju.nl).

Aanbevelingen van Albert Meijer  

voor het openbaar maken van handhavingsgegevens:

Combineer verschillende systemen. Zo maak je optimaal gebruik van de sterke punten en • 

ondervang je de zwakke.

Zorg dat bekend is wat je doet en maak liever enkele specifieke gegevens openbaar dan • 

heel veel gegevens.

Betrek de bedrijven bij de opzet van het systeem. Bedrijven zijn niet op voorhand tegen • 

openbaarmaking, maar vinden de invulling ervan wel belangrijk. Geef bijvoorbeeld duidelijk 

aan op welke periode een beoordeling betrekking heeft.

Ga zorgvuldig om met klachten. Geef bijvoorbeeld aan van hoeveel mensen de klachten • 

komen.

Doe aan ‘shaming’ én ‘faming’. Maak ook openbaar welke bedrijven het goed doen.• 

Experimenteer. Dat is de enige manier om te kijken wat het effect is van openbaarmaking.• 

Handel zorgvuldig, maar laat je niet weerhouden door mogelijke juridische consequenties.• 

Denk na over een actieve mediastrategie. De media zijn belangrijk om het systeem • 

bekendheid te geven.
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Aanleiding voor de inspectie was een verzoek 

van het Ministerie van VROM. VosMoenis: “Het 

ministerie is bezig om risicovolle locaties in 

kaart te brengen. Bedoeling is om een volledig 

overzicht te maken van potentieel gevaarlijke 

plekken: spoorwegen, locaties die kans lopen 

op overstroming, productieplaatsen van 

gevaarlijke stoffen. Ook propaantanks horen 

daar bij.”

Camouflagenet

VosMoenis:” We hebben de leveranciers 

benaderd om te achterhalen waar de tanks 

staan. Het bleken er uiteindelijk 1.500 te zijn, 

veel meer dan in andere regio’s en ook veel 

meer dan er bij ons geregistreerd stonden. 

Caroline Demmendal, regiocoördinator team 

handhavers en vergunningverleners: “Er wonen 

nogal wat mensen in het buitengebied, waar 

veengrond het lastig maakt om een gasnet aan 

te leggen. Voor de boomkwekers in Boskoop is 

een propaantank een goedkope manier om 

’s winters de kassen te verwarmen. Ze hoeven 

dan immers geen gasleidingen aan te leggen.”

Geen diepvriesmaaltijden

Controle van tanks bij particulieren en de 

afhandeling van de lastige gevallen maakten 

het noodzakelijk om extra aandacht aan de 

communicatie te besteden. VosMoenis: 

“Burgers zijn niet gewend om inspecteurs over 

de vloer te krijgen. Dat alleen al maakt het 

anders. Inspecteurs controleren normaal 

gesproken bedrijven die hieraan gewend zijn 

en er zakelijk tegenaan kijken.” 

Daar komt bij dat de probleemgevallen 

gevoelig liggen. Burgers die buiten hun schuld 

niet op het gasnet zijn aangesloten, krijgen te 

horen dat er iets moet veranderen. Ze krijgen 

te horen dat ze een eigen verantwoordelijkheid 

hebben, moeten meebetalen aan een aanslui

ting op het gasnet, zonnepanelen of een 

warmtepomp. Demmendal: “Handhaven is dan 

niet voldoende, eigenlijk onmogelijk. Het gaat 

natuurlijk veel te ver om mensen letterlijk in de 

kou te laten staan en te veroordelen tot 

diepvriesmaaltijden. Inspectie, burgers, 

gemeenten en leveranciers moeten er samen 

uit zien te komen.” 

Van de 1.500 tanks zijn er inmiddels 1.200 

gecontroleerd. Gemiddeld zijn er twee 

overtredingen per tank geconstateerd. 

VosMoenis: “Dan moet je denken aan 

begroeiing die te dicht bij de tank staat, aan 

een camouflagenet dat de tank aan het zicht 

onttrekt, aan het ontbreken van een installatie

logboek of een tank die niet is gekeurd. De 

propaanleveranciers werken uitstekend mee, 

controleren op locatie of de tekortkomingen 

zijn weggenomen en lossen ze waar mogelijk 

direct op.”

In tien procent van de gevallen zijn de 

knelpunten vooralsnog onoplosbaar. Demmen

dal: ”Het gaat dan om de afstand tot gebouwen 

in de omgeving van de tank of de opstelling 

van de tankauto. Een propaantank moet vrij 

staan en de tankauto moet veilig kunnen 

leveren. Vooral op de wegen door het plassen

gebied van Reeuwijk is dat een probleem. De 

tankwagen belemmert het andere verkeer en 

het propaan moet met een lange slang naar de 

tank worden gevoerd.”

De Milieudienst Midden-Holland wil de 1.500 propaan-

tanks in haar inspectiegebied in één jaar controleren. De 

eerste resultaten laten zien dat het meevalt, maar er zijn 

ook gevallen die niet zomaar zijn op te lossen. Angela 

Vos-Moenis, projectleider propaantanks: “Die vragen om 

een aanpak waarin inspectie, gemeenten, propaanleve-

ranciers en burgers samen naar een oplossing zoeken. Je 

kunt burgers niet zomaar in de kou laten staan.”

Milieudienst en eigenaren lossen samen knelpunten op

In één jaar controle 1500 propaantanks 
in MiddenHolland

In het plassengebied van Reeuwijk is veilige levering van propaan nog wel eens een probleem.

Angela Vos-Moenis, projectleider propaantanks.

De vijf inspecteurs hebben een communicatie

workshop gevolgd en in rollenspellen geleerd 

hoe ze een lastige boodschap moeten 

overbrengen. Hun bezoeken zijn bovendien 

ingebed in een communicatiestrategie. 

VosMoenis: “We hebben de inspecties ruim 

van te voren aangekondigd, uitgelegd wat er 

zou gaan gebeuren en bij de controle een 

enquêteformulier uitgedeeld. We vragen de 

mensen na afloop wat ze van de controle 

vonden en nemen alvast een voorschot op 

mogelijke oplossingen. We vragen bijvoorbeeld 

in hoeverre ze bereid zijn om bij te dragen aan 

een aansluiting op het gasnet. Er is voor 

gasleveranciers geen wettelijke verplichting om 

iedereen aan te sluiten.”

Arbeidsinspectie

De inspectie van propaantanks is tegelijkertijd 

een pilot. De milieuinspecteurs vertegenwoor

digen bij toekomstige controles ook de 

Arbeidsinspectie. De technische aspecten van 

de installaties vallen sinds de inwerkingtreding 

van het Activiteitenbesluit onder verantwoor

delijkheid van deze dienst, ook als die tanks bij 

particulieren staan. VosMoenis: ”We gaan 

kijken hoe de samenwerking in de praktijk 

verloopt. In de toekomst kunnen we deze 

samenwerking dan uitbreiden. Ik kan me 

voorstellen dat we ook de ogen van de 

Arbeidsinspectie zijn bij de controle van 

gasflessen en zuurstoftanks.”

Aan het einde van dit jaar moeten alle 1.500 

propaantanks zijn gecontroleerd. VosMoenis: 

“We voeren alle controles in een jaar tijd uit. 

Zouden we het over een langere periode 

hebben uitgesmeerd, dan zouden we scheve 

gezichten hebben gekregen. Dan krijg je het 

effect: waarom ik wél en de buurman niet?”

Voor meer informatie

E avos.md@ismh.nl
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Intuïtie bij controle  
belastingaangiften werkt
Bij complexe beslissingen, zoals het kopen van een huis, is het lastig alle informatie te overzien en af te wegen. 

Wie afgaat op z’n intuïtie, blijkt vaak een betere keus te maken. Deze wetenschap komt ook van pas bij de controle 

van aangiften. Dit laat onderzoek bij het belastingkantoor Rijnmond zien.

controleurs. Wij wilden nagaan of controleurs in 

staat zijn om al in een vroeg stadium goede en 

foute aangiften van elkaar te onderscheiden.”

Onbewust nadenken

In samenwerking met Ap Dijksterhuis, 

hoogleraar ‘Psychologie van het onderbewuste’ 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, werd 

een onderzoek opgezet. 27 duo’s controleerden 

188 inkomsten en omzetbelastingaangiften 

van het midden en kleinbedrijf. Beide helften 

van een duo opereerden volstrekt individueel. 

De één schatte de kans dat een aangifte ‘goed’ 

of ‘fout’ was in op basis van een voorbereid 

gesprek met de belastingplichtige ondernemer. 

De ander voerde een volledige controle van de 

boeken uit. 

De controleurs bleken vaak al snel juist in te 

schatten of een aangifte foutloos was. Een 

gesprek met de ondernemer – waarbij intuïtie 

een rol speelt – is daarvoor kennelijk voldoende 

basis. Dit bevestigt het gevoel dat de contro

leurs zelf al hadden. Controleur winstbelastin

gen Hans Vroegh, één van de deelnemers: 

“Vaak voel je wel aan of iets niet pluis is. Je 

krijgt snel genoeg een indruk op basis van 

iemands houding en gedrag.” 

Ervaring alleen zegt niet alles over de resulta

ten. Degenen die zichzelf hadden betiteld als 

‘expert’ kwamen het beste uit de bus. Hun 

inschattingen werden beter naarmate er meer 

tijd verstreek en er dus meer tijd was voor 

‘onbewust nadenken’. Een week na het maken 

van het gespreksverslag deden ze de betrouw

baarste voorspellingen. Op dat moment klopte 

hun inschatting van goede aangiften ruim acht 

van de tien keer. Bij foute aangiften was dat 

circa zeven van de tien keer.

Geen vooroordelen

Wanneer een aangifte als ‘goed’ wordt 

ingeschat, kan een uitgebreide controle 

achterwege blijven. Dat scheelt veel tijd, want 

met de meeste aangiften is niets aan de hand. 

De vrijkomende tijd kan besteed worden aan 

aangiften die vermoedelijk wel fouten 

bevatten. Bovendien worden goedwillende 

belastingbetalers niet onnodig geconfronteerd 

met zwaar toezicht. 

Een nadeel is dat er – net als bij reguliere 

controles – foute aangiften gemist worden. In 

de helft van de gevallen bleek het te gaan om 

fouten van weinig betekenis.

Inmiddels heeft belastingkantoor Rijnmond een 

plan om intuïtie te integreren in het toezicht. 

Bedoeling is dat er experts benoemd worden, 

die – naast hun gebruikelijke werk – op basis 

van bedrijfsgesprekken bepalen welke 

aangiftes uitgebreid gecontroleerd gaan 

worden.

De controleurs zijn enthousiast over het 

onderzoek. In het begin was dat wel anders. 

Vroegh: “Intuïtie heeft een ’geitenwollen

sokkenimago’. Veel medewerkers hebben een 

nononsense instelling en hebben alles al eens 

gezien. Maar gaandeweg zag je ze enthousiast 

worden.” Zwaan: “Het omslagpunt kwam vaak 

als we uitlegden wat intuïtie eigenlijk is. Veel 

mensen denken bij intuïtie aan een gevoel. 

Maar dat gevoel berust op heel veel informa

tie.” Van vooroordelen is zeker geen sprake, 

stelt Vroegh: “Als expert moet je zuiver in je vak 

staan. Je instelling moet zijn: ‘Iedereen is te 

vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is’.”

Volgens Zwaan en Vroegh kan intuïtie ook een 

rol spelen bij andere takken van handhaving. 

Wel moet er sprake zijn van een complexe 

beslissing. Zwaan: “Als het een kwestie is van a 

en b afvinken, dan heeft intuïtie weinig zin. 

Ook moet je experts kunnen aanwijzen, 

mensen die goed een intuïtieve inschatting 

kunnen maken.” Zij wijst erop dat intuïtie ook 

een goede aanvulling kan zijn op rationele 

criteria, bijvoorbeeld wanneer er alles aan 

gedaan moet worden om fouten te voorkomen. 

Zwaan: “Stel dat een TBS’er op basis van de 

criteria naar buiten mag, maar er zijn een paar 

mensen die daar ‘geen goed gevoel’ bij 

hebben. Dan moet je dat heel serieus nemen.”

Meer informatie: 

Simone Zwaan

E s.zwaanklaverdijk@belastingdienst.nl

Op deze plek terugkerend 

aandacht voor projecten en 

initiatieven die de handhaving 

vereenvoudigen, verbeteren of 

verduidelijken: slim handhaven, 

dus! Doe er uw voordeel mee…

Slim
 handhaven

Belastingkantoor Rijnmond is een van de regio’s 

die in ‘proeftuinen’ experimenteren met 

manieren om middelen beter aan te wenden. 

Toen het kennisontwikkelingscentrum Impuls op 

het spoor kwam van het belang van intuïtie, 

had het Rotterdamse kantoor een concrete 

onderzoeksvraag. Simone Zwaan, projectleider 

‘Proeftuin Intuïtie’: “Elk jaar trekt de Belasting

dienst een aselecte steekproef uit bedrijfsaan

giftes. Controles dus waarvoor geen aanleiding 

bestaat. Zonde van de tijd, vinden onze 

Veel kennis zit onder de waterspiegel.

Simone Zwaan, projectleider ‘Proeftuin Intuïtie’ en Hans Vroegh, controleur Winstbelastingen.
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“In mijn werk begint alles bij informatie”, zegt 

Ton, “Als je niet weet wat zich in de wijk, de 

politiek of de maatschappij afspeelt, kun je 

nooit goed vergunningen verlenen en/of 

handhaven.” 

Verbindingen leggen

De sector Toezicht Openbare Ruimte (TOR) wil 

het bewustzijn bij inwoners van hun eigen 

omgeving verhogen. Zij moeten zich verant

woordelijk voelen voor de openbare ruimte. 

Helaas doen mensen niet altijd wat ze zouden 

moeten doen en soms negeren ze hun 

omgeving. De gemeente moet er volgens Ton 

rekening mee houden dat burgers steeds 

mondiger worden. De organisatie moet 

meegaan met die verandering. “Handhaving 

doe je als gemeente samen met partners, 

zoals een woningbouwvereniging en de 

politie. Je moet verbindingen leggen om 

handhaving integraal aan te kunnen pakken. 

Daarnaast is het belangrijk dat we met een zo 

laag mogelijke handhavings, regel of 

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van zijn eigen stad is 

voor Ton Cornax, sectorhoofd Toezicht Openbare Ruimte gemeente 

Delft, een belangrijke drijfveer. “In de top drie van ergernissen 

staan toch vaak handhavingstaken, zoals hondenpoep, zwerfvuil of 

fout geparkeerde auto’s. Bewustzijn van wat er bij de burger leeft, 

is voor ons werk essentieel.”

“Je moet trots zijn op  
je werk en dat ben ik”

Ton Cornax: “We werken aan een leefbare stad voor alle inwoners”.

Kan ik bij een vuilniszak naast de container direct een boete uitdelen?

Het verkeerd plaatsen van huisvuil is velen een 

doorn in het oog. Het veroorzaakt zwerfvuil en 

gevoelens van onveiligheid. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat handhaving in veel gemeen

ten prioriteit heeft. Een eenvoudig te constate

ren feit, dat ook eenvoudig aan te pakken is? 

Niets is minder waar. De buitengewoon 

opsporingsambtenaar ziet zich gesteld voor vele 

vragen. Is het vuilnisophaaldag? Is de klep van 

de container toevallig geblokkeerd? Is de 

container toevallig vol en is dat mogelijk de 

reden voor plaatsing naast de container? Dan zou 

een boete onredelijk zijn. Of mag van de 

overtreder worden verwacht dat hij de vuilniszak 

naar een andere container brengt? De handhaver 

moet dan wel checken of die container nog wel 

ruimte biedt en niet toevallig net geleegd is. 

Besluit de opsporingsambtenaar om een boete 

uit te delen, dan is het nog maar de vraag of de 

overtreder te achterhalen is.  Al met al is het 

aanpakken van deze “kleine ergernis” nog niet 

zo eenvoudig als het lijkt.

Wie zijn toch die toezichthouders en handhavers die zich professioneel bezighouden met de naleving van onze wet en 
regelgeving? Waar zitten ze, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? En waar liggen hun prioriteiten? Op deze plek steeds 

een portret van een collega, partner of medewerker, in de handhavingssector.

Persoonlijk portret

administratieve lastendruk de leefbaarheid 

verhogen.”

Groeiende passie

Tons passie voor het handhavingsvak is 

gegroeid sinds hij bij de gemeente werkt.  

“Ik heb hiervoor altijd buiten Delft gewerkt. 

Als geboren en getogen Delftenaar vind ik 

het leuk om iets bij te dragen aan mijn eigen 

stad. In mijn vorige functie was ik leidingge

vende bij een supermarkt. Ik heb een 

voorliefde om leiding te geven aan een 

groep mensen en hun kwaliteiten verder te 

ontwikkelen. Ik wil mezelf ook blijven 

ontwikkelen en plezier hebben in mijn werk. 

Je moet trots zijn op je werk en dat ben ik. Ik 

kan uitleggen wat ik doe. Dit is niet wachten 

achter een auto tot we een parkeerbon 

kunnen uitschrijven, maar werken aan een 

leefbare stad voor alle inwoners. Ik zeg wel 

eens dat als we een half jaar niet zouden 

handhaven, we niet meer uit hoeven te 

leggen waarom dit nodig is. Het aparte aan 

het werk is dat we meestal niet met de directe 

klant in contact komen. Dit is de persoon die de 

overlast ervaart, waarvoor je iemand anders 

bekeurt of een vergunning verleent of weigert.” 

Gastheer 

Tons sector heeft een breed werkveld; onder 

andere parkeren, horeca, evenementen, waren

markt en de havendienst. “Naast de vergunning

verlening en het toezicht binnen deze werkvelden 

dragen we ook het gastheerschap uit. Bij grote 

evenementen zorgen we bijvoorbeeld, naast het 

ordelijke en veilige verloop van de gebeurtenis, 

Wet en werkelijkheid 
Het Servicecentrum Handhaving behandelt (juridische) vragen uit de handhavingpraktijk. In ‘Wet en werkelijkheid’ lichten we er één vraag uit.

dat de bezoekers op de plaats van bestemming 

komen. Bij de bijzetting van een lid van het 

Koninklijk Huis in de Nieuwe Kerk in Delft zorgt 

Handhaving en Toezicht samen met stadsbe

heer dat de route vrij en schoon is en er zo uit 

ziet als je van een “Oranjestad” mag verwach

ten. We bekijken de route van de rouwstoet, 

bijvoorbeeld om te zien of er ongepaste 

reclameuitingen of een bord ‘doodlopende 

weg’ weggehaald dienen te worden. Zo ver 

gaat onze rol als toezichthouder van de 

openbare ruimte.” 
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Colofon

De Handhavingskrant is een uitgave van het Ministerie 

van Justitie. Deze krant wordt verspreid onder circa 60.000 

bestuurders, ambtenaren en organisaties die professioneel 

actief zijn op het domein van de handhaving, met als doel om 

deze professionals te informeren over recente ontwikkelingen 

in de handhaving.

Aanmelding

De Handhavingskrant is een gratis uitgave. Belangstellenden 

kunnen een abonnement aanvragen via  

servicecentrum@minjus.nl of  

www.servicecentrumhandhaving.nl.  

De Handhavingskrant wordt ook meegezonden met  

Binnenlands Bestuur. 

Uitgave

DirectoraatGeneraal Rechtspleging en Rechtshandhaving  

(DIRR en DRC). 

In het bijzonder het programma Handhaven met Effect.

Tekst en vormgeving

Chapeau Communicatie, Rijswijk

design@cetera BV, Rijswijk

Fotografie

Tineke de Lange, Rotterdam

Hans Tak

Fleur Kooiman, Rotterdam

ANP

Dansk Veterinary and Food Administration

Druk

DeltaHage, Den Haag

Deze en vorige edities van de Handhavingskrant zijn te 

downloaden op: www.servicecentrumhandhaving.nl.

Peter Rehwinkel; Hubert Bruls; Ahmed Marcouch 

Het is winst als burgemeesters de bevoegdheid krijgen om langdurige gebiedverboden  
op te leggen aan notoire overlastgevers.

 Aan:

Onderwerp:

‘Sturing en samenwerking in 

handhavingsprojecten’

Universiteit Leiden, faculteit 

Rechtsgeleerdheid

Welke sterke punten van ‘best practices’ zijn 

van breder belang en waarom? Dat is de 

centrale vraag in het rapport ‘Sturing en 

samenwerking in handhavingsprojecten’. 

Hierin is de theorie over sturing en samen

werking van handhavingsorganisaties 

verbonden met de praktijk van rechtshandha

ving in gemeenten. Het onderzoek is 

uitgevoerd door de faculteit Rechtsgeleerd

heid van de Universiteit Leiden, met subsidie 

van het Expertisecentrum Rechtshandhaving 

en Rechtspleging. Het rapport is aan te vragen 

via www.aup.nl. Erika van Gemerden, Sturing 

en samenwerking in handhavingsprojecten, 

€ 25,00, Amsterdam University Press.

Nieuwe publicaties

De Handhavingskrant mag best wat kritischer, vindt u, beste lezer. Die handschoen pakken we graag op in deze  
nieuwe rubriek Re:, waarin deskundigen zich uitspreken over handhavingsvraagstukken. In deze editie: Het is winst  
als burgemeesters de bevoegdheid krijgen om langdurige gebiedsverboden op te leggen aan notoire overlastgevers.

Van: Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden 
De mogelijkheid tot het opleggen van gebiedsverboden op basis van artikel 172 van de Gemeentewet of bepalingen in de APV is er al langer. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van drugsoverlast op 

de Amsterdamse Zeedijk (dijkverbod) of in het Rotterdamse Delfshaven. Overlast op een bepaalde plek kan ermee worden bestreden. Maar daar staat tegenover dat het ook een inbreuk is op het 

fundamentele recht van bewegingsvrijheid. Dit vraagt om een zeer terughoudende opstelling bij de toepassing van een gebiedsverbod. Het moet dan ook gaan om een ernstige verstoring van de 

openbare orde. In de nationale en internationale jurisprudentie (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) wordt dat gelukkig ook bevestigd. Een door de burgemeester opgelegd gebiedsverbod mag 

niet langer duren dan noodzakelijk is om de orde te herstellen. Er is geen sprake van winst wanneer het gebiedsverbod al wordt opgelegd aan een groepje hangjongeren dat alleen door hun aanwezig

heid door de omgeving als overlast wordt ervaren.

Van: Hubert Bruls, burgemeester van Venlo 
Als burgemeester van Venlo ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het zijn vaak juist die paar notoire overlastgevers die de boel voor vele 

anderen verzieken. We hebben het dan niet over een incidentele vechtpartij of een feestje dat een keer uit de hand loopt, maar over telkens dezelfde persoon die zichzelf kennelijk 

niet in de hand heeft. In Venlo bestaat sinds maart 2007 de mogelijkheid om zo iemand een verblijfsverbod op te leggen, en dit zonodig te verlengen. Daarnaast is het sinds 1 mei 

2007 in heel Venlo verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen in de openbare ruimte. Ook dat is een steuntje in de rug tegen overlastgevend gedrag, want in de meeste 

gevallen speelt alcohol daarbij een bepalende rol. De goede appels moeten niet hoeven te lijden onder die paar met een rot plekje. Die haal je daarom tijdelijk uit de mand.

Van: Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter Slotervaart
Om de huidige bevoegdheden te laten werken, moeten burgemeesters in de uitvoering steviger aansturen op handhaving. Heldere aansturing, waarbij 

niet de ene agent iets anders doet dan de andere. De politie kan nu al op basis van de APV veel doen, maar dan moeten er vaak wel getuigen worden 

gehoord om de overlast aan te tonen. Dat vraagt een inspanning van politie, OM en bestuur. Wat wel zou helpen is als de burgemeester een samen

scholingsverbod kan geven voor specifieke gevallen. Notoire overlastgevers mogen dan niet meer rondhangen met meer dan één persoon. Ook al 

wonen ze daar. Het is van belang ook de ouders aan te schrijven en ze te attenderen op de overlast van hun kind en hen aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid als opvoeder. Criminele jongeren stevig vanuit de strafrecht aanpakken en ervoor zorgen dat misdaad niet loont. Op die manier 

geef je de buurt terug aan de bewoners en krijgen jonge daders een duidelijk signaal dat hun gedrag niet wordt geaccepteerd.



Handreiking bestuurlijke boete, 

strafbeschikking, of ...?

Ministerie van Justitie

Binnenkort krijgen gemeenten er twee belang

rijke instrumenten bij om overlast in de openbare 

ruimte aan te pakken: de bestuurlijke boete en 

de strafbeschikking (onderdeel van de wet 

OMafdoening). Gemeenten zullen een keuze 

moeten maken: beide invoeren is niet mogelijk. 

De ‘Handreiking bestuurlijke boete, strafbeschik

king, of ...?’ – een initiatief van gemeenten – 

helpt om die keuze te maken. Het Servicecentrum 

Handhaving en de projectgroep implementatie 

bestuurlijke strafbeschikking van het Ministerie 

van Justitie hebben de handreiking ontwikkeld, in 

samenwerking met de gemeenten Haarlemmer

meer, Leeuwarden, Amsterdam en Zutphen. De 

handreiking wordt in de loop van 2008 aangevuld 

met ervaringen vanuit het land. 

De handreiking is te downloaden als pdfdocu

ment op www.servicecentrumhandhaving.nl


