
Noties bij het essay Actoren en factoren van Van Dijk en Velders, 2014. 

Vermindering toezichtslasten. 

Ik ben erg te spreken over het essay Actoren en factoren van Van Dijk en Velders, 2014. Het 
inspireert me en motiveert om een aantal opmerkingen te maken die hopelijk gedeeld 
worden en het essay verder kunnen verdiepen. 
 
Ik begin met de nadrukkelijke aanbeveling om het instrument Ondernemersdossier in het 
essay Actoren en factoren te betrekken en –wat mij betreft- een prominente plaats te geven. 
Onderstaand geef ik hiervoor de motivatie. Ik denk nl dat Ondernemingsdossier een 
fantastisch instrument is om tot lastenverlichting te komen. Ik zal bij de noties die betrekking 
hebben op H.4 Complex van factoren nog een expliciete verwijzingen maken naar 
Ondernemingsdossier (en ook bij de bijlagen 6-7 en 8) maar ik begin met het beschrijven van 
de kansen die ik zie bij het gebruik van het gebruik van Ondernemingsdossier in het toezicht. 
 
Ondernemingsdossier een innovatieve ondersteuning van het overheidstoezicht 
Het Ondernemingsdossier biedt een omgeving voor de onderneming om op een veilige  en 
geborgde wijze informatie uit te wisselen met de overheid. Het aan het Ondernemingsdossier 
gekoppelde instrument Berichtenbox biedt de gelegenheid om omvangrijke databestanden 
met elkaar te wisselen (veel omvangrijker dan email, en veel veiliger; vergelijkbaar met de 
aangetekende brief). Door het digitaal uitwisselen kunnen handelingen eenvoudiger worden 
verricht dan het op papier overleggen van documenten. Dit levert een besparing van de 
lasten op. 
Door de onderneming kan aan betrokken toezichtorganisaties toegang worden gegeven om 
het digitale bedrijfsdossier van de onderneming te bestuderen. Dit betekent dat de 
onderneming dit kan uitvoeren op het moment dat het past binnen de bedrijfsactiviteiten en 
door het opstellen van het digitale dossier kunnen de toezichthoudende organisaties 
meervoudig gebruik maken van dezelfde data. Een enorme lastenverlichting voor de 
onderneming. 
Onderdeel van het Ondernemingsdossier is de Regelhulp. Op het terrein van de (verbrede) 
milieu- en veiligheidsregelgeving geeft het Activiteitenbesluit in belangrijke mate de normen 
waar bedrijven aan moeten voldoen. Het Activiteitenbesluit is verwerkt in een Regelhulp, de 
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM is een belangrijke Regelhulp die 
ondernemingen aangeeft welke (onderhouds)maatregelen, inspecties, ed. moeten worden 
genomen. Met name het midden- en klein bedrijf is enorm geholpen met de Regelhulp. En 
ook geeft dat een vorm van lastenverlichting.  
Onderzoek van Linssen (2008) en Noordink (2011) heeft modelmatig aangetoond dat met 
Ondernemingsdossier een belangrijke lastenverlichting is te bewerkstelligen. 
 
Door de integratie van Inspectieview Milieu met Ondernemingsdossier ontstaat een krachtig 
instrument om richting bedrijven tot lastenverlichting te komen. Maar meer dan dat. Met de 
pro-actieve ondernemingen die deelnemen aan Ondernemingsdossier ontstaat een andere 
relatie. Door de directe communicatie tussen toezichthouder en bedrijf kan via 
Ondernemingsdossier op afstand al een vorm van toezicht worden uitgeoefend. Het toezicht 
op locatie kan gericht plaatsvinden wat daardoor efficiënt voor alle partijen is. Verder zal er 
een ander gesprek ontstaan. Er wordt nl. vertrouwen tussen onderneming en toezichthouder 
opgebouwd. Het andere gesprek zal door de onderneming als plezierig worden ervaren, 
toezichtslast wordt gewijzigd naar een contact dat bijdraagt aan het verbeteren van de 
maatschappelijke prestaties van de onderneming. 
 
Ik zou graag zien dat alle goedwillende bedrijven een Ondernemingsdossier aanmaken en 
via deze applicatie de relatie met de toezichthoudende instanties verbeteren. Vanuit het 
bedrijfsleven weet ik dat het inrichten van een Ondernemingsdossier helpt in het organiseren 



van de interne bedrijfsprocessen en het voldoen aan de geldende regelgeving. Maar in het 
verlengde helpt het hierover transparant zijn in het opbouwen van vertrouwen. 
Voor de toezichthoudend overheden wordt de situatie gecreëerd dat om gericht toezicht uit 
te voeren en bij het fysieke toezicht op locatie de juiste reality checks uit te voeren en het 
“andere” gesprek te voeren. In totaliteit zal deze vorm van toezicht minder tijd vergen, tijd die 
ingezet kan worden bij bedrijven die het toezicht echt “nodig” hebben zodat ze de gestelde 
regels naleven. 
 
Na deze promotie van Ondernemingsdossier als een veelbelovende innovatie voor toezicht 
en handhaving (verder zie artikel Company Dossier; a promising innovation in environmental 
supervision and enforcement, De Haas, 2015; nog niet gepubliceerd), “loop” ik door het 
essay en maak ik enkele noties. 
 
4. Complex van factoren  
 
a., b., en c.: Eens met de analyses, maar toch een aanvulling. Graag verwijs ik naar de 
onderzoeken van Tom Tyler naar Procedural fairness (mn. publicatie Why people obey the 
law, 2006). Hoe staat de ondertoezichtstaande ten opzichte van de norm. Door je als 
toezichthouder en beleidsmaker te verdiepen in de vraag hoe het bedrijf of de sector ten 
opzicht van de regelgeving staat en de toezichthoudende organisatie wordt belangrijke 
informatie verzamelde voor de te ontwikkelen toezichtstrategie. Indien gewenst wil k hier nog 
wel een “boom over opzetten”. Aanvulling van het essay met een passage over Procedural 
fairness beveel ik van harte aan. 
 
d. Eens met het essay. De aanvulling die ik ter informatie maak is dat in 2015 een IMPEL 
project start onder de titel: Working together, public and private supervisor assessing EMS / 
CMS. De leiding van dit internationale project licht bij de Provincie Noord-Brabant (Han de 
Haas – Paul Meerman). Dit is het vervolg op het IMPEL-project waarin een Handreiking is 
ontwikkeld voor bedrijven die een nalevings- milieumanagementsysteem (EMS/CMS) 
hebben. Binnen dit project is onderkend dat er nog geen afstemming is tussen auditor voor 
certificatie van het CMS/EMS en de toezichthouder van de overheid. In het IMPEL project is 
vastgesteld dat er veel kansen zijn om tussen deze verschillende vormen van beoordeling de 
onderneming samen te werken. Het IMPEL project Working together start voorjaar 2015. 
NB: De genoemde Handreiking wordt binnenkort gepubliceerd. Wie daar meer over wil 
weten kan zich wenden tot Paul Meerman en, of Han de Haas. 
 
e. Eens met het essay. De door ontwikkeling van outcome criteria voor toezicht en 
handhaving blijft een uitdaging. 
 
f. g. k. en l. Eens met het essay. Als aanvulling geef ik in overweging om het vak toezicht 
verder te professionaliseren door het instellen van accreditatiesysteem en permanente 
educatie (bijvoorbeeld vergelijkbaar met de structuur van de gezondheidszorg). En bij de 
permanente educatie ook het trainen van gedragsvaardigheden als elementen van 
instrumentenkoffer van de toezichthouder te betrekken. Het trainen van de toezichthouder in 
het achterhalen waarom regels niet worden nageleefd is van belang. Hoe ervaart de 
onderneming de Procedural fairness. Of is er sprake van opzet? Is de onderneming 
onwetend? Check de stappen van Spontana naleving van de T-11! 
Bij de permanente educatie stel ik voor dat ook aandacht besteed word aan hoe je als 
toezichthouder omgaat met open normen (en het helpt als er beleid is hoe je hiermee moet 
omgaan). En natuurlijk gaat ook om het onderhouden van de juridische en technische 
vakkennis. 
 
h. en j. Eens met het essay. Met als aanvulling dat ik bij deze Factoren graag de inzet van  
Ondernemingsdossier voordraag. 



En wat betreft de afstemming tussen toezichthouders doe ik de oproep om rond de invoering 
van de Landelijke handhavingstrategie (LHS) tot een uniforme wijze van monitoring te 
komen. De LHS kent twee hoofd beoordelingen, a) de ernst van de overtreding en b) het 
gedrag van de overtreder. Als de resultaten van inspectie-organisaties over ondernemingen 
op deze factoren kan worden gedeeld helpt dit enorm op verschillende schaalniveaus 
analyses te maken. Op micro-niveau kunnen binnen Inspectieview resultaten van de 
individuele onderneming tussen toezichtorganisaties worden gedeeld. Op macro-niveau 
kunnen analyses op branche niveau worden gemaakt. Maar dan moet wel het zelfde 
afwegingskader worden gebruikt. Ik doe een pleidooi om tot landsbrede implementatie van 
de LHS te komen. In Noord-Brabant is dit in 2015 speerpunt met de partners in het 
omgevingsrecht. Samen met de Brabantse omgevingsdiensten gaan we de ondersteuning 
leveren om dit in 2015 geëffectueerd te krijgen. Wie hier meer over wil weten kan zich tot 
Han de Haas richten, projectleider implementatie LHS in het Brabantse. 
 
Zoals bovenstaand aangegeven doe ik het voorstel om het essay nog wat verder te 
verdiepen. 
 
Verder vind ik de voorbeelden uit de bijlagen inspirerend. Hierover maak ik ook nog enkele 
opmerkingen: 
 
Bijlage  1 en 2 Goed idee om codes voor de toezichthouder en de toezichthoudende 
organisaties te komen. Ik stel voor om dit te koppelen aan de permanente educatie en 
accreditatie. 
 
Bijlage 3, 4 en 5; Interessante invalshoek. In 2016 gaan we in Brabant nieuw VTH-beleid 
ontwikkelen. Ik ben er voor om dan een pilot met feedback vanuit de ondernemingen op te 
zetten. Ik zal het als idee opperen richting het bestuur. 
 
Bijlage 6, 7 en 8; Ik denk dat het Ondernemingsdossier alles kan bieden wat in de 
voorbeelden wordt benoemd. Of sterker ik denk dat het model van Ondernemingsdossier 
met integratie van Inspectieview nog sterker is dan de gepresenteerde voorbeelden. 
Ondernemingsdossier is wat mij betreft een voorbeeld voor andere lidstaten en toezicht-
autoriteiten (vandaar het artikel Company Dossier). 
 
 
Als afronding merk ik nogmaals op dat het essay Actoren en factoren mij op een prettige 
manier heeft “geraakt”. De oproep van Rob Velders om mee te denken om het essy te 
verdiepen heeft mij gemotiveerd om enkele noties te maken. En van die noties hoop ik dat jij 
-lezer- weer wordt geraakt, en dat dan weer tot verdere verdieping leidt. Een verdieping die 
het vak toezicht professionaliseert. 
 
Tot slot meld ik dat ik graag tot verdere toelichting van het beschrevene bereid ben. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Han de Haas 
Regisseur handhaving provincie Noord-Brabant 
jmdhaas@brabant.nl 
 


