
De Stelling

De Inspectievakantie

Voor het eerst treft u de rubriek 'De Stelling' aan. Over deze stelling, die over een handhavingonderwerp gaat dat in
de belangstelling staat, laten deskundigen inzake toezicht- en handhaving vanuit verschillende invalshoeken hun
licht schijnen. Het spits wordt afgebeten door professor Heinrich Winter die aan de Rijksuniversiteit Groningen de
leerstoel toezicht bekleedt, Annemiek Tubbing, voormalig officier van justitie voor milieuzaken en inmiddels
eigenaar van een consultancybureau op het gebied van milieu en Colette Alma, directeur van de Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie. En met het aanbreken van de zomermaanden, lag het voor de hand een vakantie-
onderwerp in de eerste stelling aan te kaarten.

De Stelling:
In het regeerakkoord is afge-

sproken dat er een

'Inspectievakantie' komt voor

het bedrijfsleven. Goed preste-

rende bedrijven krijgen daar-

door minder inspectiebezoeken.

De rijksinspecties richten hun

aandacht vooral op slecht

presterende bedrijven. Op die

manier worden inspecteurs

efficiënt ingezet en komt de

focus meer te liggen op slecht

presterende bedrijven. Dit komt

de veiligheid ten goede.

Heinrich Winter, bijzonder hoo9'eraar
Toezicht, RuG

"Het lijkt zo vanzelfsprekend: goed gedrag
wordt beloond. Toezicht is niets anders dan
controle dat de onder toezicht gestelde de
norm naleeft. Goede nalevers hebben
minder controle nodig. Maar zo vanzelf-
sprekend is het kennelijk toch niet. Goed
toezicht is selectief volgens de kaderstel-
lende visie op toezicht uit 2005. Dat
betekent: proportioneel, maar vooral ook
gericht op de grootste risico's. In die zin
brengt het regeerakkoord eigenlijk niets
nieuws. De term 'inspectievakantie' verpakt
het alleen wat fraaier. Inspectievakantie
tegenover toezichtlast. dat is de achter-
grond waartegen we de term moeten
plaatsen. Toezicht is lastig, kost geld en tijd,
vooral- kennelijk - ook van bedrijven. Dus
moeten we met minder toezicht toe
kunnen. Ooit de term 'toezichtbateri' horen
vallen? Toch zijn die erwel degelijk. Maar
helaas is ons inzicht in de omvang daarvan
beperkt. Inspecties zouden meer kunnen
doen om nalevingsniveaus, hun interven-

ties en de effecten daarvan in kaart te
brengen. In zekere zin praten we dus bij
gebrek aan beter over toezichtlasten. En,
natuurlijk, van die lasten willen we af en toe
bevrijd worden. Laten we hopen dat de
vakantie pas aanbreekt als op basis van een
risicoanalyse, van (het ontbreken van)
signalen van klanten, cliënten of omwonen-
den en een prioriteitsstelling is geconclu-
deerd dat we nog vakantiedagen
overhebben!"

Annemiek Tubbin9,
cubbin9milieuadvies

"Wat is nieuw aan 'De inspectievakantie'
die het huidig kabinet in zijn regeerak-
koord omarmt? In de handhavingwereld
wordt al jaren het onderscheid tussen
'koplopers', 'middenmoters' en 'achterblij-
vers' gemaakt. De koplopers worden in
menig toezicht- en handhavingstrategie
minder vaak gecontroleerd dan de 2 andere
categorieën. Er is vooral aandacht voor de
achterblijvers, die niet spontaan de regels




