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Woord vooraf
Aan deze dissertatie heb ik zes jaar gewerkt. In die zes jaar waren er ook veel andere gebeurtenissen. Dit voorwoord grijp ik aan om terug te kijken op de jaren
waarin ik aan mijn onderzoek heb gewerkt.
In september 2002 keerde ik, nadat ik twee jaar had gewerkt als adviseur voor
een ingenieursbureau, terug naar de universiteit waar ik in 2000 was afgestudeerd. De vakgroep staats- en bestuursrecht gaf mij een zogenaamde duale aanstelling, hetgeen betekende dat ik de helft van mijn tijd zou besteden aan het geven van onderwijs en de andere helft van de tijd zou kunnen werken aan een
promotieonderzoek.
Beide werkzaamheden waren nieuw voor mij en in de eerste jaren heb ik een
groot deel van mijn tijd en energie in het geven van onderwijs gestoken. Gaandeweg kreeg ik de kunst van het onderwijs geven beter onder de knie, waardoor
ik meer tijd aan mijn onderzoek kon besteden. Ik deed dit met steeds meer plezier en het vertrouwen dat het me zou lukken om een dissertatie af te ronden
groeide.
Mijn vakgroep werd in 2005 overvallen door het plotselinge overlijden van onze
collega’s Piet Gilhuis en Alis Koekkoek. Dit onverwachte afscheid had op iedereen zijn weerslag, maar het versterkte ook het gevoel dat het werk samen moest
worden voortgezet. Ook ik probeerde in deze tijd aan de slag te blijven met mijn
onderzoek.
In 2006 ben ik er extra hard tegenaan gegaan om ervoor te zorgen dat een substantieel deel van mijn onderzoek zou zijn afgerond voor mijn zwangerschapsverlof. Op 27 januari 2007 werd onze zoon Lennart geboren en in de maanden
die daarop volgden lag mijn prioriteit vanzelfsprekend bij hem. Na afloop van
mijn zwangerschapsverlof pakte ik de draad weer op. Het kostte me weinig
moeite om weer met veel plezier verder te werken aan deze dissertatie.
In oktober 2007 kwam er een kink in de kabel, omdat ik te horen kreeg dat er bij
mij een voorstadium van baarmoederhalskanker was geconstateerd. Gelukkig
liep het goed af en kon ik al snel weer verder gaan alsof er niets was gebeurd.
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Daarom lukte het me om in mei 2008 mijn manuscript af te ronden. Ik stuurde
het manuscript toe aan de leescommissie en ik ging samen met Arno en Lennart
op vakantie naar Griekenland. Daar ontvingen wij het verbijsterende bericht
van het volslagen onverwachte overlijden van mijn moeder. Dat zij dit boek niet
meer in haar handen zal houden en de afronding ervan niet samen met ons kan
vieren, zoals ik dat kort voor de vakantie nog met haar had besproken, is onvoorstelbaar. Mijn moeder begreep als geen ander hoe bijzonder het was dat de
promotie eindelijk in zicht was.

Sabine Gabriël-Breukers
Tilburg, juli 2008

2

Woorden van dank
Zonder hulp van buitenaf was deze dissertatie nooit tot stand gekomen. Daarom wil ik de mensen bedanken die hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Dat zijn in de eerste plaats mijn promotoren. Ik heb er in de afgelopen zes
jaar maar liefst drie verzameld.
Adrienne de Moor-van Vugt heeft het onderzoeksvoorstel geschreven dat de
basis heeft gevormd voor deze dissertatie en ze heeft mij het vertrouwen gegeven om het onderzoek uit te voeren. De samenwerking met Adrienne heeft zich
vanaf het begin gekenmerkt door een sterke betrokkenheid van Adrienne bij het
werk aan mijn onderzoek, maar ook bij mijn persoon en mijn wel en wee binnen
de vakgroep. Zij heeft me gesteund en gestimuleerd in het vinden van een juist
evenwicht tussen onderwijs en onderzoek, maar ze heeft me ook de ruimte gegeven om activiteiten te ontplooien naast mijn onderzoek, zoals de voor mij onvergetelijke ervaring om Engelstalig onderwijs te geven tijdens een Summerschool in Tomsk, Siberië. De betrokkenheid van Adrienne bleef bestaan na haar
overstap naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Rob van Gestel is vanaf mei 2003 bij mijn onderzoek betrokken. Hij heeft geen
moment geaarzeld om de rol van copromotor en dagelijks begeleider op zich te
nemen. Met Rob als copromotor was ik gezegend. Zijn deur stond altijd voor
mij open en hij wist mij keer op keer te stimuleren om inhoudelijk verder de
diepte in te gaan en om de door mij bestudeerde thematiek vanuit verschillende
gezichtspunten te benaderen. Ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat deze
dissertatie daar de sporen van in zich draagt, maar indien dat niet zo is, ligt het
zeker niet aan Rob. Bijzonder goede herinneringen koester ik aan het artikel
over de rol van de klassenbureaus bij het toezicht op zeeschepen dat we in 2004
samen hebben geschreven voor een themanummer van het tijdschrift ‘Bestuurskunde’. Het samen werken aan dit artikel is voor mij een belangrijke leerschool
geweest en heeft me het vertrouwen gegeven om deze dissertatie te schrijven.
Dat Rob in 2006 door zijn benoeming tot hoogleraar is “gepromoveerd” tot
promotor is volslagen terecht.
Lex Michiels is vanaf juni 2006 bij mijn onderzoek betrokken. Ik kende Lex al
langer, omdat ik het voorrecht had genoten om in 2005 “in opdracht van” Lex
een preadvies te schrijven voor de Jonge VAR. Lex heeft het concept voor mijn
preadvies op grondige wijze van commentaar voorzien en aangezien het preadvies in het verlengde lag van mijn promotieonderzoek was hij al globaal op de
hoogte van mijn onderzoek. Het was voor mij een aangename verrassing dat Lex
3
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in november 2005 werd benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Lex heeft zich op mijn verzoek bereid getoond om als promotor een bijdrage te leveren aan de afronding van mijn onderzoek. Ik ben hem hiervoor extra dankbaar, omdat hij moest instappen in een al rijdende trein. Op het moment
dat Lex bij mijn onderzoek betrokken is geraakt, had ik behoefte aan een nieuwe
impuls. Lex heeft zonder enig voorbehoud deze taak op zich genomen. Zonder
de bijdrage van Lex was deze dissertatie waarschijnlijk op dit moment niet gereed geweest.
Annelies Freriks, Hans Peters, Theo de Roos en Kees Stuurman wil ik bedanken
voor hun bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie. Zij hebben
de tijd en de moeite genomen om mijn manuscript vanuit hun expertise te beoordelen. Op bepaalde punten hebben zij het manuscript nog van constructief
inhoudelijk commentaar te voorzien, waarmee ik geprobeerd heb mijn voordeel
te doen.
Behalve mijn promotoren en de leden van de promotiecommissie hebben nog
een aantal andere personen een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van deze dissertatie. Deze dissertatie heeft een strafrechtelijke component en als bestuursrechtelijk geschoolde jurist heb ik het strafrecht
ervaren als een andere, maar intrigerende wereld. Wim Valkenburg heeft mij, in
zijn oorspronkelijke rol van copromotor, wegwijs gemaakt in de wereld van het
strafrecht. Na het vertrek van Wim heeft Joep Simmelink zich zonder voorbehoud bereid getoond om mij te helpen met het verder bewandelen van strafrechtelijke paden. Met name aan hoofdstuk 6 van deze dissertatie heeft Joep, door
zijn grondige inhoudelijke commentaren en zijn duidelijke uitleg, een belangrijke bijdrage geleverd.
Deze dissertatie steunt voor een belangrijk deel op een drietal casestudies. Voor
dit deel van mijn onderzoek was input vanuit de praktijk onontbeerlijk. Gelukkig heb ik in de loop van mijn onderzoek veel mensen ontmoet die door het beantwoorden van vragen een bijdrage hebben willen leveren aan mijn onderzoek.
Een aantal van hen hebben mij zelfs meermalen geholpen door het beantwoorden van vragen en hebben door hun enthousiasme en openheid mij een belangrijke blik gegund in de praktijk van de handhaving. Langs deze weg wil ik alle
personen bedanken die hebben meegewerkt aan een interview. In het bijzonder
wil ik Bob Rieder en Margriet van der Goot van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en Jan Willem Storm van ’s Gravesande en Erik Hollem van de KLM bedanken voor het enthousiasme waarmee ze mij wegwijs hebben gemaakt in de
wereld van de luchtvaart en voor hun bijdrage aan hoofdstuk 8 van deze dissertatie.
4

Mijn collega’s van de vakgroep staats- en bestuursrecht, maar ook mijn collegapromovendi, hebben ervoor gezorgd dat ik de afgelopen zes jaar veel plezier heb
gehad tijdens mijn werk, maar ook daarbuiten in de vorm van vrijdagmiddagborrels en periodiek terugkerende aio-etentjes. Zonder jullie collegialiteit en
vriendschap had ik het niet volgehouden. Ook mijn vrienden buiten het werk, en
natuurlijk in het bijzonder mijn paranimfen, hebben mij altijd gestimuleerd om
vol te houden, maar om ook leuke dingen te doen buiten het werk. Daarvoor ben
ik hen dankbaar.
Mijn grootste dank gaat uit naar mijn familie. Naar mijn vader en moeder, maar
ook mijn zus en zwager, die het geweldig vonden dat ik zou gaan promoveren en
die me altijd in alle opzichten hebben gesteund. Na de geboorte van Lennart
nam deze steun concrete vormen aan. Zowel mijn vader en moeder als mijn
schoonouders hebben mij met veel plezier extra onderzoekstijd gegund door de
zorg voor Lennart op zich te nemen. Als allerlaatste wil ik Arno bedanken. Hij
heeft altijd onvoorwaardelijk vertrouwen in mij getoond, maar hij heeft er vooral voor gezorgd dat de afgelopen zes jaar ook voor een belangrijk deel in het teken stonden van andere zaken dan mijn onderzoek.
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Deel I

Inleiding
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1

De veranderende rol van de overheid in het kader van de
handhaving

Bij de handhaving van wetgeving is traditioneel een belangrijke rol weggelegd
voor de overheid. Handhaving behelst het houden van toezicht op de naleving
van regels en het opleggen van sancties wanneer bij het toezicht wordt geconstateerd dat burgers of bedrijven de regels niet hebben nageleefd. Ook de opsporing van strafbare feiten en het opleggen van straffen kunnen onder het begrip
handhaving worden geschaard. In het privaatrecht wordt eveneens de term
handhaving gebruikt. Privaatrechtelijke handhaving behelst het bevorderen van
de naleving van regels door middel van privaatrechtelijke remedies, zoals de
vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad.1
Het thema handhaving heeft in de afgelopen jaren veel in de belangstelling
gestaan, mede als gevolg van een aantal rampen en incidenten. Hierbij kan worden gedacht aan de vuurwerkramp in Enschede in 2000, de Nieuwjaarsbrand in
Volendam in 2001, de instorting van het parkeerdek bij Van der Valk in Tiel in
2002, de instorting van een trap in Utrecht in 2006 en de ontruiming van het
Bos en Lommerplein in Amsterdam in datzelfde jaar. Deze rampen en incidenten werden door velen toegeschreven aan falend overheidsheidstoezicht. Vanuit
de samenleving werd met een beschuldigende vinger naar de overheid gewezen
en er verschenen uitgebreide onderzoeksrapporten, waarin eveneens sterk de
nadruk werd gelegd op de verantwoordelijkheid van de overheid voor de handhaving.2
De hierboven beschreven rampen en incidenten hebben naar mijn mening
duidelijk gemaakt dat het voor de overheid niet langer mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor de handhaving alleen te dragen. In literatuur en beleidsdocumenten is reeds eerder gewezen op het gevaar van het handhavingstekort.3
1

2

3

Vgl. W.H. van Boom, ‘Effectuerend handhaven in het privaatrecht’, NJB (82) 2007-16, pp.
982-991. Een meer uitgebreide omschrijving van de begrippen handhaving, toezicht, sancties, opsporing en straffen is opgenomen in hoofdstuk 2.
Zie onder meer: Eindrapport ‘De vuurwerkramp’, Commissie onderzoek vuurwerkramp
(Commissie Oosting), Enschede/Den Haag 28 februari 2001, Eindrapport Cafébrand Nieuwjaarsnacht, Commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht, Rotterdam 20 juni 2001.
Zie onder meer: Handhaven op niveau, Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
handhaving, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998. Voor het begrip handhavingstekort zie
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Het handhavingstekort wordt mede toegeschreven aan de toenemende dichtheid en complexiteit van regelgeving enerzijds en de teruglopende capaciteit die
binnen de overheid wordt vrijgemaakt voor de handhaving anderzijds. Voor het
terugdringen van het handhavingstekort kan naar mijn mening niet langer uitsluitend de overheid verantwoordelijk worden gehouden. De overheid kan de
verantwoordelijkheid voor de handhaving niet alleen dragen en buiten de overheid is capaciteit en deskundigheid beschikbaar die kan worden ingezet. Zo kan
er door de overheid aansluiting worden gezocht bij privaatrechtelijke systemen
van kwaliteitsborging, zoals certificering. Omdat het normenkader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging vaak in meer of mindere mate overeenstemt met of verwijst naar wettelijke eisen, vergaren privaatrechtelijke instellingen bij hun controles informatie die inzicht verschaft in de mate waarin door
bedrijven wettelijke normen worden nageleefd. Van deze, door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie, kan de komende jaren meer gebruik worden gemaakt. De inschakeling van privaatrechtelijke instellingen bij de handhaving vergt echter wel een andere kijk op de rol van de overheid bij de handhaving.

2

Een andere kijk op handhaving

De afgelopen jaren heeft de overheid steeds vaker afstand genomen van de idee
dat zij alleen de verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving. Deze ontwikkeling kan worden geplaatst in de reeds langer bestaande zoektocht in literatuur
en praktijk naar alternatieven voor handhaving door de overheid.4 In dit kader is
op verschillende terreinen gezocht naar alternatieven voor “klassieke” vormen
van handhaving, waarbij ernaar is gestreefd om een deel van de verantwoordelijkheid voor de handhaving te leggen bij privaatrechtelijke instellingen. Recent
is de zoektocht naar alternatieven voor handhaving door de overheid in een
stroomversnelling gekomen, doordat de mogelijkheden om in het kader van de
handhaving aansluiting te zoeken bij onder meer privaatrechtelijke systemen

4

10

pp. 35-36. Zie ook het Rapport Handhaven en gedogen van de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken II 2004-2005, 30 050, nrs. 1-2).
Enige voorbeelden van literatuur die mede betrekking heeft op alternatieven voor handhaving vanuit de overheid zijn: G.J.M. Corstens, ‘Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of
strafrechtelijke rechtshandhaving?’, in: Handelingen 1984 der Nederlandse-Juristen-Vereniging
deel I, eerste stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, pp.1-126, F.C.M.A. Michiels, ‘Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling’, in: Handhaving van het bestuursrecht. (preadviezen) VARreeks 114, Alphen aan den Rijk: Samson H.D. Tjeenk Willink 1995, pp. 9-118, Rapport van de
Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, ‘Het recht ten uitvoer gelegd. Oude
en nieuwe instrumenten voor de rechtshandhaving’, Den Haag: Ministerie van Justitie 1995 en
A.J.C. de Moor-van Vugt, ‘Drie typen van rechtshandhaving’, in: Ph. Eijlander e.a. (red.),
Wetgeven en de maat van de tijd, Zwolle: W.E.J. Tjeenk-Willink 1994, pp. 553-170.
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van certificering zijn onderzocht.5 Wanneer in het kader van de handhaving
aansluiting wordt gezocht bij privaatrechtelijke controlesystemen, wordt ook
wel gesproken over toezicht op controle, meta-toezicht, systeemtoezicht of zelfcontrole. Illustratief voor deze vorm van handhaving is de definitie die wordt
gegeven van het concept ‘toezicht op controle’ in het Beleidskader “Toezicht op
Controle” van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toezicht op controle wordt in dit beleidskader omschreven als “het door de overheid
op basis van afspraken met het bedrijfsleven afstemmen van de eigen toezichtsactiviteiten op de activiteiten van een andere – privaatrechtelijke – instantie”.6 Kenmerkend
voor de andere kijk op handhaving, die wordt aangeduid als toezicht op controle
of meta-toezicht, is derhalve dat de overheid niet meer alles zelf doet, maar haar
eigen activiteiten in het kader van de handhaving afstemt op de activiteiten van
privaatrechtelijke instellingen.
De handhaving ondergaat hierbij in zekere zin een gedaanteverandering. Het
is niet langer primair aan de overheid om aan te tonen dat een burger of bedrijf
een bepaalde overtreding heeft begaan, maar het is aan burgers en bedrijven om
aan te tonen dat zij aan de gestelde regels voldoen. Om te voorkomen dat hierbij
blind wordt vertrouwd op de sector zelf, is de betrokkenheid van een derde partij in de vorm van een privaatrechtelijke instelling gewenst. Deze privaatrechtelijke instelling kan een onafhankelijke rol vervullen bij de handhaving, bijvoorbeeld door op basis van periodieke controles de kwaliteit van een bepaald product te controleren. De overheid kan vervolgens haar eigen activiteiten afstemmen op de activiteiten van de privaatrechtelijke instelling. De handhaving vanuit
de overheid vervult hierbij steeds meer het sluitstuk op het nemen van verantwoordelijkheid door anderen dan de overheid. Zo kan bijvoorbeeld op basis van
een risicoanalyse minder toezicht worden gehouden op burgers en bedrijven die
hun eigen verantwoordelijkheid goed invullen en meer toezicht op degenen die
dit niet doen. Eén van de manieren waarop de andere kijk op handhaving gestalte krijgt is het bij de handhaving gebruikmaken van certificering. Certificering
kan worden omschreven als een privaatrechtelijke vorm van dienstverlening,
waarbij een certificerende instelling periodiek controleert of door haar certifi-

5

6

Zie onder meer: Nota ‘Certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid (Kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid’, Kamerstukken II 2003-2004, 29 304), nr. 1, Ph. Eijlander, G. Evers en R. van Gestel, De
inkadering van certificatie en accreditatie in beleid en wetgeving. Een onderzoek in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken, Universiteit van Tilburg, april 2003 en Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Beleidskader Toezicht op controle (Toezicht op
Toezicht), Den Haag 2005.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, Beleidskader Toezicht op Controle (Toezicht op Toezicht), Den Haag 2004, p. 8.
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caathouders nog aan vooraf vastgestelde normen wordt voldaan.7 Er kan echter
ook worden gedacht aan andere privaatrechtelijke vormen van kwaliteitsborging, zoals keuringen.8
Er wordt verondersteld dat de inschakeling van privaatrechtelijke instellingen bij de handhaving een aantal voordelen heeft. In de eerste plaats wordt aangenomen dat de handhaving door de werkwijze van privaatrechtelijke instellingen een grotere legitimiteit zal verkrijgen. Zo worden bij certificering alle belanghebbende partijen betrokken bij de normstelling, waardoor het draagvlak
voor de normstelling wordt vergroot. De inschakeling van privaatrechtelijke partijen bij de handhaving wordt ook gezien als een oplossing voor falende handhavingsarrangementen, omdat door de inschakeling van privaatrechtelijke instellingen een capaciteitstekort bij de overheid kan worden gecompenseerd, waarbij
tevens gebruik kan worden gemaakt van de specifieke kennis en deskundigheid
van privaatrechtelijke instellingen. Tenslotte wordt ervan uitgegaan dat door de
inschakeling van privaatrechtelijke partijen bij de handhaving een verhoging van
de effectiviteit van de handhaving kan worden bereikt.9
Of en in welke mate de handhaving kan worden afgestemd op activiteiten
van privaatrechtelijke instellingen is onder meer afhankelijk van de aard van het
publieke belang dat wordt beschermd, van de vorm en de omvang van de handhaving, van de beschikbaarheid van horizontale vormen van verantwoording en
van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de hierbij betrokken privaatrechtelijke instellingen. De afweging of, en zo ja in welke mate, de overheid haar
handhavingsactiviteiten kan afstemmen op activiteiten van privaatrechtelijke
instellingen dient plaats te vinden op basis van een analyse van de kansen en risico’s.10

3

Vraagstukken bij de andere kijk op handhaving

De in de voorgaande paragraaf beschreven andere kijk op handhaving vergt een
andere vormgeving en inrichting van de handhaving. De overheid oefent niet
langer uitsluitend toezicht uit op burgers en bedrijven die aan bepaalde regels

7

8

9

10

12

Zie hierover G.J.M. Evers, Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002.
In deze dissertatie staat het in het kader van de handhaving gebruikmaken van privaatrechtelijke systemen van certificering of keuring centraal. Privaatrechtelijke handhaving in de vorm
van bijvoorbeeld collectieve acties blijven in deze dissertatie buiten beschouwing.
Zie onder meer het Rapport ‘Vreemde Ogen. Naar een andere kijk op toezichtarrangementen’, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken 2003, pp. 10-11.
Het Rapport ‘Vreemde Ogen. Naar een andere kijk op toezichtarrangementen’ biedt hiertoe
een afwegingskader.
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zijn onderworpen, maar ook op privaatrechtelijke instellingen waarmee wordt
samengewerkt. Deze vorm van handhaving stelt eisen aan de onafhankelijkheid,
deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van deze privaatrechtelijke
instellingen, maar ook aan de organisatie van de inspectie- en opsporingsdiensten van de overheid. Deze moeten namelijk werkwijzen ontwikkelen op basis
waarvan de eigen handhavingsactiviteiten op een doelmatige en verantwoorde
manier kunnen worden afgestemd op de activiteiten van privaatrechtelijke instellingen. De inspectie- en opsporingsdiensten moeten onder meer zorgdragen
voor een effectief systeem van informatie-overdracht en een verantwoord systeem voor de borging van de betrouwbaarheid van de privaatrechtelijke instellingen en de door deze instellingen vergaarde informatie.
Voor een zinvolle afstemming van handhavingsactiviteiten van de overheid
op activiteiten die door privaatrechtelijke instellingen worden verricht in het kader van een systeem van kwaliteitsborging is de overdracht van informatie die is
vergaard tijdens controles of keuringen in het kader van een privaatrechtelijk
systeem van kwaliteitsborging cruciaal. Hierbij kan worden gedacht aan auditrapporten die door een certificerende instelling worden opgemaakt naar aanleiding van periodieke controles. De vragen in dit onderzoek zien op informatie
met betrekking tot bedrijven. Deze informatie kan de overheid inzicht verschaffen in het nalevingsgedrag van bedrijven en kan daarom worden aangeduid als
nalevingsinformatie. Wanneer de overheid van privaatrechtelijke instellingen de
overdracht van nalevingsinformatie verlangt om hiervan gebruik te maken ten
behoeve van de handhaving, ontstaat de onderstaande drie-partijen-verhouding.

overdracht informatie

Overheid

Privaatrechtelijke instelling

contractuuel “toezicht”

nalevingstoezicht

Normadressaat/
Deelnemer
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Door de overdracht van nalevingsinformatie wordt informatie die is verzameld
binnen een privaatrechtelijke context getransponeerd naar een publiekrechtelijke (bestuursrechtelijke of strafrechtelijke) context. De bevoegdheden en waarborgen die in de verschillende verhoudingen gelden, zijn echter niet dezelfde.
Binnen een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging wordt de verhouding tussen de privaatrechtelijke instelling en haar cliënten beheerst door het
privaatrecht en door in een overeenkomst vastgelegde afspraken. De verhouding heeft een wederkerig karakter en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
De verhouding tussen toezichthouder en normadressaat of tussen opsporingsambtenaar en verdachte wordt beheerst door het publiekrecht en heeft een meer
eenzijdig karakter. De toezichthouder of opsporingsambtenaar beschikt over
bevoegdheden die zijn neergelegd in wet- en regelgeving. Hij moet bij het toezicht of de opsporing waarborgen ter bescherming van de onder toezicht gestelden of verdachten, zoals het evenredigheidsbeginsel, in acht nemen. Deze waarborgen gelden echter niet onverkort in de privaatrechtelijke context.11 De overdracht van nalevingsinformatie kan dan ook worden belemmerd door een aantal
factoren die hun oorsprong vinden in het verschil tussen privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging enerzijds en toezicht en opsporing anderzijds.
Het aspect van de informatieoverdracht en het belang hiervan wordt in een
aantal studies over toezicht op controle beschreven.12 Er is echter nog geen juridische studie verschenen waarin de vraagstukken die spelen in het kader van de
overdracht van nalevingsinformatie door privaatrechtelijke instellingen aan de
overheid ten behoeve van de handhaving diepgaand worden behandeld. In deze
dissertatie worden de belangrijkste vraagstukken in het kader van de hiervoor
beschreven vorm van informatieoverdracht beschreven en geanalyseerd. Dit geschiedt aan de hand van de in de volgende paragraaf beschreven onderzoeksvragen.

4

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de overheid door middel van het
vorderen van informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie op verantwoorde wijze haar activi11

12

14

Vgl. E.C.H.J. van der Linden en A.Q.C. Tak (red.), Eenzijdig en wederkering? Beschouwingen
over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht, Deventer: Kluwer
1996.
Zie bijvoorbeeld A.A. Freriks, ‘Private handhaving. Bestuursrechtelijke betekenis van
(semi)private figuren in de handhaving van publieke normstelling’, in Privaat bestuur?:
preadviezen (VAR-reeks 138), Den Haag, Boom juridische uitgevers 2008, pp. 214-221.
Zie ook: Handhaving en certificering. Een handreiking voor de beleids- en wetgevingspraktijk
(Expertisecentrum Rechtshandhaving), Den Haag: Ministerie van justitie 2003, p. 13.
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teiten in het kader van de handhaving mag afstemmen op activiteiten die worden
verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging.
Voor een verantwoorde afstemming van handhavingsactiviteiten is het van cruciaal belang dat door de privaatrechtelijke instellingen betrouwbare informatie
wordt overgedragen aan de overheid.13 Op basis van deze informatie kan de
overheid haar eigen handhavingsactiviteiten afstemmen op de activiteiten van
de privaatrechtelijke instelling. Zo kan bijvoorbeeld minder toezicht worden
uitgeoefend bij bedrijven met een goed nalevingsgedrag en meer toezicht bij bedrijven met een slecht nalevingsgedrag. Maar de overheid kan er bijvoorbeeld
ook voor kiezen om voor een bepaalde overtreding geen sanctie op te leggen,
omdat er door de privaatrechtelijke instelling reeds maatregelen zijn getroffen
of om juist wel een sanctie op te leggen naast de al door de privaatrechtelijke instelling getroffen maatregelen. In het onderzoek staat de volgende vraag centraal:
In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden kan de overheid door middel van
het vorderen van informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie op verantwoorde wijze haar activiteiten
in het kader van toezicht, opsporing en sanctionering afstemmen op controles en
maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging?
De beantwoording van deze vraag vergt in de eerste plaats een analyse van de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden waarover de overheid beschikt om van derden (privaatrechtelijke instellingen) overdracht van nalevingsinformatie te vorderen. De eerste deelvraag luidt derhalve als volgt:
1. .In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden mag de overheid van een
privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie vorderen?

Voor een verantwoorde afstemming van handhavingsactiviteiten van de overheid op controles of maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen
van kwaliteitsborging is het bovendien van belang dat de overheid de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan waarborgen. De tweede deelvraag luidt derhalve als volgt:
13

Er kan ook behoefte bestaan aan overdracht van nalevingsinformatie door de overheid aan
een privaatrechtelijke instelling. Deze informatie kan voor de privaatrechtelijke instelling
bijvoorbeeld worden gebruikt bij haar eigen controles. Bij deze vorm van overdracht wordt
nalevingsinformatie die is vergaard binnen een publiekrechtelijke context getransponeerd
naar een privaatrechtelijke context. Hierbij spelen andere dilemma’s, bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van opsporingsgegevens. Hoewel deze dilemma’s niet minder interessant
zijn, richt dit onderzoek zich op de overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de overheid.
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2. In hoeverre kan de overheid de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen?

Bij de beantwoording van de tweede deelvraag ligt de nadruk op de borging van
de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie door middel van toezicht op de privaatrechtelijke instelling.
Voor het toezicht op privaatrechtelijke instellingen is het van belang dat er duidelijkheid bestaat omtrent de wijze van informatieoverdracht en omtrent de eisen die aan privaatrechtelijk instellingen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de onafhankelijkheid. Daarnaast is het van belang dat de overheid voldoende inzicht heeft in het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging. De
overheid dient te weten welk privaatrechtelijk normenkader er geldt, op welke
wijze de naleving van dit normenkader wordt gecontroleerd en op welke wijze
door de privaatrechtelijke instellingen nalevingsinformatie wordt verzameld en
vastgelegd. De werking van het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging
bepaalt namelijk voor een belangrijk deel de betrouwbaarheid van de door de
privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie. De beantwoording van de tweede deelvraag vergt tenslotte een analyse van de verschillen ten
aanzien van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het privaatrechtelijke
respectievelijk het publiekrechtelijke domein. Deze verschillen kunnen namelijk
een gevaar opleveren voor de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke
instellingen vergaarde nalevingsinformatie. Bij de beantwoording van de tweede
deelvraag wordt aan al deze aspecten aandacht besteed.
Pas wanneer de overheid de overdracht van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan vorderen of op andere wijze kan bewerkstelligen en de betrouwbaarheid van deze informatie kan waarborgen,
speelt de vraag onder welke juridische voorwaarden de overheid van de door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik mag maken ten behoeve van haar eigen handhavingsactiviteiten. De overheid kan op
verschillende manieren gebruik maken van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. In de eerste plaats kan de overheid deze informatie gebruiken ten behoeve van het toezicht of de opsporing. De derde
deelvraag luidt daarom als volgt:
3. In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden mag de overheid van de
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik
maken ten behoeve van haar activiteiten in het kader van het toezicht of de opsporing?
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In de tweede plaats kan de overheid de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruiken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of
de strafrechtelijke sanctionering. De vierde deelvraag luidt daarom als volgt:
4. .In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden mag de overheid van de
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik
maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?

In het kader van de beantwoording van de vierde deelvraag wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke sancties mogen cumuleren met maatregelen in het kader van een privaatrechtelijk
systeem van kwaliteitsborging. Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag in
hoeverre door de overheid juist van het opleggen van een sanctie kan of moet
worden afgezien, omdat er reeds maatregelen zijn getroffen door een privaatrechtelijke instelling. De beantwoording van de vier deelvragen leidt tot de beantwoording van de hierboven weergegeven centrale vraag van deze dissertatie.

5

Methode en indeling

Deze dissertatie is opgebouwd in vier delen. In de hierna volgende deelparagrafen wordt een toelichting gegeven op de inhoud van de vier delen en op de bij de
totstandkoming van de delen gebruikte methoden.
5.1

Deel I: inleiding

Deel I vormt de inleiding op het onderzoek. Hoofdstuk 1 bestaat uit een inleiding op het thema van het onderzoek, een uiteenzetting van de onderzoeksvragen en een verantwoording van de onderzoeksmethoden. In hoofdstuk 2 wordt
een beschrijving gegeven van de belangrijkste actoren en begrippen die in deel II
van de dissertatie aan de orde komen. In hoofdstuk 3 wordt tenslotte een verantwoording gegeven van de casestudies die in deel III van de dissertatie worden
beschreven.
5.2

Deel II: het juridische kader

Om tot de beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, wordt in deel II
van deze dissertatie het juridische kader geschetst. De beschrijving van het juridische kader is tot stand gekomen door middel van literatuur, wetgevings- en jurisprudentienderzoek. Het onderzoeksdomein omvat drie rechtsgebieden. In de
eerste plaats speelt het privaatrecht een rol, aangezien in een privaatrechtelijk
systeem van kwaliteitsborging de verhouding tussen de privaatrechtelijke instel17
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lingen en hun cliënten wordt beheerst door het privaatrecht. Binnen deze context wordt door privaatrechtelijke instellingen nalevingsinformatie vergaard.
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is het van belang om de bevoegdheden en waarborgen te beschrijven die van toepassing zijn binnen het
privaatrechtelijke domein. Dit gebeurt in hoofdstuk 4. De onderzoeksvragen
zien op de mogelijkheden voor de overheid om overdracht van in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie af te dwingen met het doel
om van deze informatie gebruik te maken ten behoeve van toezicht, opsporing
of sanctionering, dus in het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke domein. Een
beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het bestuursrechtelijke domein is opgenomen in hoofdstuk 5. Een beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het strafrechtelijke domein is opgenomen in hoofdstuk 6.
Bij de beschrijving van het juridische kader ligt de nadruk op bevoegdheden
en waarborgen die van belang zijn voor de overdracht van nalevingsinformatie.
Hierbij wordt geanalyseerd in hoeverre de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
bevoegdheden om overdracht van informatie te vorderen zich uitstrekken tot
derden (privaatrechtelijke instellingen). Bij de beschrijving van het juridische
kader is er ook aandacht voor bevoegdheden en waarborgen in het kader van
sanctionering. Deze zijn van belang voor de beantwoording van de vraag in
hoeverre de overheid haar sancties kan afstemmen op maatregelen die zijn getroffen in het kader van een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging. De
beschrijving van de juridische kaders in de hoofdstukken 4, 5 en 6 maakt een
vergelijking van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in de verschillende
domeinen mogelijk. Deze vergelijking is opgenomen in hoofdstuk 7. Hoofdstuk
7 bevat tevens een uiteenzetting van de tussenconclusies, waarin wordt uiteengezet wat het juridische kader betekent voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.
5.2

Deel III: de casestudies

De beantwoording van de onderzoeksvragen is voor een groot deel afhankelijk
van de wijze waarop de overheid op een bepaald beleidsterrein de afstemming
van toezicht, opsporing of sanctionering op activiteiten in het kader van een systeem van kwaliteitsborging gestalte heeft gegeven of wil geven. In deel III van
deze dissertatie worden een drietal casestudies geanalyseerd. De casestudies
vormen een aanvulling op de beschrijving van het juridische kader in deel II van
deze dissertatie. De keuze voor de methode van casestudyonderzoek is ingegeven vanuit twee gedachten. In de eerste plaats kunnen de in deel III beschreven
casestudies worden beschouwd als voorbeelden van de wijze waarop de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving in de praktijk afstemt op
18
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activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen. In zoverre
werken de casestudies illustratief. In de tweede plaats kunnen de casestudies
worden gezien als een aanvulling op het juridische kader, omdat aan de hand van
de casestudies kansen en risico’s van de afstemming van handhavingsactiviteiten
kunnen worden geïnventariseerd. Op basis van de bespreking van drie casestudies kunnen geen algemeen geldende conclusies worden geformuleerd. De bespreking van de casestudies levert echter wel een beter inzicht op in de wijze
waarop in de praktijk afstemming van handhavingsactiviteiten plaatsvindt en in
de kansen en risico’s die zich daarbij voordoen.14
Hoofdstuk 8 bevat een casestudy die betrekking heeft op het toezicht op de
luchtvaart. In hoofdstuk 9 is een casestudy opgenomen die betrekking heeft op
het toezicht op de zeevaart. De laatste casestudy heeft betrekking op het toezicht
op diervoederbedrijven. Deze casestudy is opgenomen in hoofdstuk 10. De uitwerking van de casestudies heeft in een tweetal fasen plaatsgevonden. In de eerste fase zijn de regelgeving, de literatuur en de beschikbare beleidsdocumenten
met de betrekking tot het in de casestudy beschreven domein van toezicht bestudeerd. In de tweede fase zijn interviews afgenomen met verschillende actoren
binnen het betreffende domein van toezicht. Bij elk van de drie casestudies is
bovendien ter vergelijking een referentiecasus opgenomen. In het kader van de
referentiecasus wordt kort beschreven hoe de afstemming van handhavingsactiviteiten op controles of maatregelen in het kader van een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging in een vergelijkbaar domein van toezicht heeft
plaatsgevonden. Het doel van de referentiecasus is om opvallende aspecten die
uit de casestudy naar voren zijn gekomen te vergelijken met de wijze waarop
met deze aspecten wordt omgegaan in een vergelijkbare casus. Hoewel op basis
van de casestudies zoals gezegd geen algemeen geldende conclusies kunnen
worden geformuleerd, kan de bespreking van de referentiecasus wel bijdragen
aan een breder inzicht in de in deze dissertatie besproken thematiek. Zo kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat in de referentiecasus, in vergelijking tot de
casestudy, voor vergelijkbare problemen andere (en wellicht betere) oplossingen zijn gevonden. Voor een uitgebreide verantwoording van de casestudies en
de hierbij gevolgde methode wordt verwezen naar hoofdstuk 3. In hoofdstuk 11
worden de drie casestudies uit de hoofdstukken 8, 9 en 10 vergeleken. Hoofdstuk 11 bevat tevens een uiteenzetting van de deelconclusies, waarin wordt aangegeven wat de casestudies betekenen voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.
14

Volgens Flyvbjerg is het overigens niet uitgesloten dat op basis van een goed gekozen casestudy algemeen geldende conclusies worden geformuleerd. Hij weerlegt vijf misvattingen
over casestudy-onderzoek in: B. Flyvbjerg, ‘Five misunderstandings about case-study research’, in: C. Seale e.a. (red.), Qualitative Research Practice, Los Angeles: SAGE 2004, pp.
420-434.
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5.3

Deel IV: conclusies en aanbevelingen

De beschrijving van het juridische kader in deel II en de bevindingen uit de casestudies in deel III vormen samen de input voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 12 worden de bevindingen van deel II en deel III met
elkaar in verband gebracht en worden de bevindingen nader geanalyseerd. Op
basis van deze analyse wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.
Als sluitstuk worden concrete aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk.

20

Hoofdstuk 2

Actoren en begrippen
1

Inleiding

De in hoofdstuk 1 beschreven onderzoeksvragen zien op de drie-partijenverhouding overheid, privaatrechtelijke instelling en normadressaat annex deelnemer.15 In deze drie-partijen-verhouding wordt door de overheid toezicht gehouden op de normadressaat. De normadressaat is in deze drie-partijen-verhouding tevens deelnemer aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging en
in die zin cliënt van een privaatrechtelijke instelling. Een dergelijke drie-partijenverhouding kan zich voordoen bij certificering of keuring. Wanneer er bijvoorbeeld op een bepaald beleidsterrein een systeem van certificering bestaat, waarbinnen door certificerende instellingen, naast de controle op buitenwettelijke
eisen ook op de naleving van wettelijke normen wordt gecontroleerd, kan de
overheid aansluiting zoeken bij het systeem van certificering, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van informatie uit auditrapporten. Verschillende voorbeelden
van deze drie-partijen-verhouding zijn opgenomen in deel III van deze dissertatie.
In de hierboven beschreven drie-partijen-verhouding kunnen twee domeinen worden onderscheiden: het publiekrechtelijke domein, waarbinnen de verhouding tussen overheid en normadressaat centraal staat en het privaatrechtelijke domein, waarbinnen de verhouding tussen privaatrechtelijke instelling en client centraal staat. Het publiekrechtelijke domein is bestuursrechtelijk van aard,
wanneer de overheid toezicht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht uitoefent. Het publiekrechtelijke domein kan echter ook strafrechtelijk van aard
zijn, wanneer de overheid in het kader van de opsporing aansluiting zoekt bij
privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Het publiekrechtelijke domein en het privaatrechtelijke domein zijn op twee manieren aan elkaar verbonden. In de eerste plaats zijn de normadressaat en de deelnemer aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging dezelfde. In de tweede plaats vindt er
overdracht van nalevingsinformatie plaats van de privaatrechtelijke instelling
aan de overheid of bestaat er behoefte aan de overdracht van nalevingsinformatie.
De drie partijen in de hierboven geschetste verhouding zijn de belangrijkste
actoren van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden de door de deze drie partij15

Een schematische weergave van deze drie-partijen-verhouding is opgenomen in hoofdstuk 1.
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en verrichte activiteiten en het bijbehorende begrippenkader geschetst. In paragraaf 2 wordt vanuit een bestuursrechtelijke invalshoek een beschrijving gegeven van de activiteiten handhaving, toezicht en sanctionering. In paragraaf 3
worden deze activiteiten vertaald naar de strafrechtelijke context. In paragraaf 4
worden de door de privaatrechtelijke instelling verrichte activiteiten in het kader
van een systeem van kwaliteitsborging beschreven. Hierbij is het systeem van
certificering als uitgangspunt genomen.

2

Bestuursrechtelijk begrippenkader16

Het begrip handhaving omvat verschillende activiteiten en kan op verschillende
manieren worden omschreven. Vaak wordt de volgende, ruim omschreven, definitie gehanteerd:
“het door toepassing van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke
middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende
voorschriften worden nageleefd.”17

Deze definitie omvat bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke
vormen van handhaving. Onder het begrip handhaving worden alle middelen
geschaard die gericht zijn op het bewerkstelligen van de naleving van wet- en regelgeving. Handhaving kan geschieden door de overheid, maar ook door particulieren.18 De meest in het oog springende middelen die de overheid in het kader van de handhaving ten dienste staan zijn de uitoefening van toezicht en het
opleggen van sancties. De Algemene Rekenkamer heeft handhaving dan ook
omschreven als:
“het zorgdragen voor de naleving van rechtsregels voor zover die zorg bestaat uit
hetzij het uitoefenen van toezicht, hetzij het toepassen van een sanctie”.19

Een vergelijkbare omschrijving is al eerder geformuleerd door Duk.20 De bestuursrechtelijke handhaving is voor een belangrijk deel geregeld in hoofdstuk 5

16

17
18

19

22

Het in deze paragraaf geformuleerde begrippenkader is ontleend aan mijn preadvies voor de
Jonge VAR: S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties
met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VARreeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 71-72.
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1997-1998, 25 956, nrs. 1-2.
Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, Handhaven op niveau, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, pp. 36-37.
Kamerstukken II 2001-2002, 28 271, nrs. 1-2, p. 11.

ACTOREN EN BEGRIPPEN

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en omvat zowel toezicht als sanctionering. Toezicht is geregeld in afdeling 5.2 Awb, maar het begrip toezicht zelf
wordt daarin niet gedefinieerd.21 Toezicht wordt vaak gedefinieerd als:
“het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan
de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het
eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”.22

Dit is een erg algemene omschrijving, waaronder zowel publiekrechtelijke als
privaatrechtelijke vormen van toezicht kunnen worden geschaard. Het toezicht,
zoals dat is geregeld in afdeling 5.2 Awb, betreft het zogenaamde nalevingstoezicht. Nalevingstoezicht is het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften. Nalevingstoezicht moet worden onderscheiden van het zogenaamde uitvoeringstoezicht. De term uitvoeringstoezicht wordt gebruikt voor controles of
keuringen die samenhangen met de verlening of de verlenging van een vergunning. In dit kader worden ook de termen toelating en posttoelating gebruikt.23
Zoals uit de beschrijving van de casestudies in deel III van deze dissertatie zal
blijken, zijn nalevingstoezicht en uitvoeringstoezicht in de praktijk niet altijd
gemakkelijk van elkaar te scheiden. Naast nalevingstoezicht en uitvoeringstoezicht, bestaat nog bestuurlijk toezicht. Bestuurlijk toezicht is het toezicht op de
uitvoering van taken door (al dan niet zelfstandige) bestuursorganen. Deze
vorm van toezicht is geregeld in titel 10.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Alle drie de hiervoor beschreven vormen van toezicht zijn voor dit onderzoek
van belang. Het nalevingstoezicht staat echter centraal. Daarop is het vervolg
van deze paragraaf dan ook toegespitst.
Nalevingstoezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders die bij of krachtens de wet zijn aangewezen (art. 5:11 Awb). De opsporing en vervolging van
strafbare feiten valt op grond van artikel 1:6 Awb buiten het bereik van de Al20

21

22
23

Duk definieert het begrip handhaving als de “zorg voor de naleving van rechtsregels, voorzover die zorg bestaat uit hetzij (a) uitoefening van toezicht, met gebruik van daartoe verleende speciale rechten of bevoegdheden, hetzij (b) toepassing van een sanctie”. Zie W. Duk,
“Handhaving van bestuursrecht”, NTB 88-4, p. 105.
Het bestuurlijk toezicht (toezicht op bestuursorganen), zoals geregeld in titel 10.2 Awb,
wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1, p. 3.
MDW-werkgroep Doorberekening van handhavingskosten, ‘Maat houden’, Den Haag:
1996, p. 13-14. Vgl. F.C.M.A. Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 2006, p. 9. Uitvoeringstoezicht wordt in beleidsdocumenten soms ook gedefinieerd als het toezicht op de uitvoering van publieke taken door zelfstandige organisaties. Zie
bijvoorbeeld het rapport ‘Minder last, meer effect. Zes principes van goed toezicht. Kaderstellende Visie op Toezicht 2005’, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken 2005, blz.
4. Deze vorm van toezicht zou ik echter aanduiden als bestuurlijk toezicht.
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gemene wet bestuursrecht. Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
bevat een “standaardpakket” aan bevoegdheden, waarover toezichthouders
kunnen beschikken, zoals de bevoegdheid om plaatsen te betreden, om inlichtingen te vorderen of om monsters te nemen. Deze bevoegdheden kunnen bij
bijzondere wet worden uitgebreid of ingeperkt. Naast de regeling van bevoegdheden bevat de Awb ook normen voor de uitoefening van toezicht. Het in artikel
5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel is hiervan het belangrijkste voorbeeld.
Nalevingstoezicht is erop gericht om informatie te verzamelen aan de hand
waarvan kan worden beoordeeld of de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Wanneer uit het nalevingstoezicht naar voren komt dat bepaalde wettelijke voorschriften niet worden nageleefd, kan de naleving worden afgedwongen
door middel van sanctionering. Er bestaan verschillende soorten bestuurlijke
sancties, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties.24 Het onderscheid tussen beide vormen van sanctionering is
gelegen in de strekking van de sanctie. Een herstelsanctie is gericht op het beëindigen van een overtreding of het zo veel mogelijk ongedaan maken van de gevolgen van een overtreding. De meest bekende herstelsancties zijn de toepassing
van bestuursdwang en de last onder dwangsom. Een bestraffende sanctie is erop
gericht om de overtreder leed toe te brengen. De meest bekende bestraffende
sanctie is de bestuurlijke boete.

3

Strafrechtelijk begrippenkader

De strafrechtelijke handhaving is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr),
het Wetboek van Strafvordering (Sv) en in bijzondere wetten, bijvoorbeeld de
Wet op de economische delicten (Wed). Binnen de strafrechtelijke handhaving
wordt een belangrijke plaats ingenomen door het begrip opsporing. Ten aanzien
van het begrip opsporing werd in het verleden onderscheid gemaakt tussen een
beperkt en een ruim opsporingsbegrip. Het ruime opsporingsbegrip omvatte
mede het onderzoek naar mogelijk gepleegde strafbare feiten: de zogenaamde
repressieve controle. Het bestaan van een redelijk vermoeden dat een strafbaar
feit is gepleegd was voor deze vorm van controle niet noodzakelijk. Ook het onderzoek naar strafbare feiten die wellicht in de toekomst worden gepleegd, de
zogenaamde proactieve opsporing,25 werd onder het ruime opsporingsbegrip
gebracht. Het beperkte opsporingsbegrip omvatte daarentegen uitsluitend het
onderzoek dat wordt verricht naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat er
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In het wetsvoorstel vierde tranche Awb worden de begrippen herstelsanctie en bestraffende
sanctie gedefinieerd in artikel 5.0.2.
Deze vorm van opsporing wordt ook wel aangeduid als vroegsporing.
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een strafbaar feit is gepleegd. In bijzondere wetten werd soms van het beperkte
opsporingsbegrip uitgegaan en soms van een ruim opsporingsbegrip. Het Wetboek van Strafvordering was gestoeld op het beperkte opsporingsbegrip.26
Naar huidig recht is een ruime definitie van het opsporingsonderzoek opgenomen in artikel 132a van het Wetboek van Strafvordering:
Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen.

In de huidige bepaling is, in tegenstelling tot de vroegere bepaling,27 geen redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd (verdenking) vereist. Bepalend
is of het onderzoek als doel heeft het nemen van strafvorderlijke beslissingen.28
Het opsporingsonderzoek vindt plaats onder gezag van de officier van justitie en
is geregeld in titel I van het tweede boek van het Wetboek van Strafvordering. In
de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) worden de
personen aangewezen die met opsporing zijn belast. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen ambtenaren met een algemene opsporingsbevoegdheid (art.
141 Sv) en ambtenaren met een bijzondere opsporingsbevoegdheid (art. 142
Sv). De opsporingstaak van de ambtenaren met een bijzondere opsporingsbevoegdheid, ook wel aangeduid met de term buitengewone opsporingsambtenaren, is beperkt tot bepaalde categorieën van strafbare feiten. In het Wetboek van
Strafvordering zijn ten behoeve van de opsporing aan de officier van justitie dan
wel aan opsporingsambtenaren bevoegdheden toegekend, zoals de bevoegdheid
tot inbeslagneming en de bevoegdheid om DNA-onderzoek te laten verrichten.
In bijzondere wetten is dikwijls voorzien in aanvullende bevoegdheden. Een bekend voorbeeld vormen de bevoegdheden die zijn opgenomen in de Wegenverkeerswet (WvW), bijvoorbeeld de bevoegdheid om een motorrijtuig te doen
stilhouden (art. 160 WvW) en de bevoegdheid om een blaastest af te nemen (art.
163 WvW).
Wanneer tijdens de opsporing blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, kan
tot sanctionering worden overgegaan. In het strafrechtelijke sanctiestelsel wordt
onderscheid gemaakt tussen straffen en maatregelen. Het verschil tussen een
straf en een maatregel is dat een maatregel ook kan worden opgelegd wanneer
26
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D.J. Elzinga, P.H.S. van Rest en J. de Valk, Het Nederlandse Politierecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1995, p. 74.
Artikel 132a Sv is gewijzigd bij wet van 20 november 2006 tot wijzing van het Wetboek van
Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (Stb. 2006, 580).
Deze wetswijziging is in werking getreden op 1 februari 2007 (Stb. 2006, 731).
Kamerstukken II 2004-2005, 30 164, nr. 3, pp. 16-18.
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de persoon aan wie de maatregel wordt opgelegd niet schuldig is (bijvoorbeeld
omdat hij ontoerekeningsvatbaar was), maar wel een strafbaar feit heeft gepleegd. De straffen zijn geregeld in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdstraffen en bijkomende straffen.29 De
maatregelen zijn geregeld in titel IIA van het Wetboek van Strafrecht. Hierbij
kan worden gedacht aan de onttrekking van in beslag genomen voorwerpen aan
het verkeer (art. 36b Sr), de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
(art. 36e Sr) en aan de terbeschikkingstelling (art. 37a Sr). Kenmerkend voor het
strafrechtelijk sanctiestelsel is lange tijd geweest dat de straffen en maatregelen
worden opgelegd door de rechter. Hierin is verandering gekomen door de inwerkingtreding van de Wet-OM-afdoening.30

4

Privaatrechtelijk begrippenkader31

De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving richt zich op de burgers
en bedrijven tot wie de regelgeving is gericht: de zogenaamde normadressaten.
De vragen in dit onderzoek zien op de situatie dat de normadressaat een privaatrechtelijke overeenkomst van opdracht heeft gesloten met een privaatrechtelijke
instelling op basis waarvan de normadressaat zich door deze privaatrechtelijke
instelling laat certificeren of keuren. In deze paragraaf worden de door privaatrechtelijke instellingen verrichte activiteiten in het kader van systemen van kwaliteitsborging beschreven. Andere (en wellicht meer bekende) vormen van privaatrechtelijke handhaving, zoals de onrechtmatigedaadsactie (art. 6:162 BW)
of de contractuele boete (art. 6:91 BW), blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.32 Aangezien certificering kan worden beschouwd als een veel voorkomende en ver uitgewerkte vorm van privaatrechtelijke kwaliteitsborging, is in
deze paragraaf het systeem van certificering als uitgangspunt genomen. Andere
privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging, bijvoorbeeld het op privaatrechtelijke basis verrichten van keuringen of monsternames, vertonen in meer
of mindere mate overeenkomsten met het systeem van certificering. Deze systemen gaan echter doorgaans minder ver dan het systeem van certificering. Zo is
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De hoofdstraffen zijn gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete. De bijkomende
straffen zijn ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak (artikel 9, eerste lid, Sr).
De Wet OM-afdoening is (gedeeltelijk) in werking getreden op 1 februari 2008 (Stb. 2008,
4).
Het in deze paragraaf geformuleerde begrippenkader is ontleend aan mijn preadvies voor de
Jonge VAR: S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties
met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VARreeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 60-63.
Zie hierover: ibid, pp. 59-60.
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één van de kenmerken van certificering is dat het een continue proces betreft,
waarbij door de certificerende instelling periodiek herbeoordelingen worden
uitgevoerd. Hercontroles worden niet altijd verricht bij andere privaatrechtelijke
systemen van kwaliteitsborging. Het begrip certificering kan als volgt worden
gedefinieerd:
Certificering is een vorm van dienstverlening, waarbij een onafhankelijke, deskundige en betrouwbare instelling periodiek controleert of een product, systeem of persoon voldoet aan vooraf vastgestelde normen en het bewijs daarvan afgeeft in de
vorm van een certificaat.33

De normen waaraan in het kader van certificering wordt getoetst, worden vastgesteld door een normalisatie-instelling34 of door een college van deskundigen
van de certificerende instelling. 35 Wanneer aan de normen wordt voldaan,
wordt aan de aanvrager een certificaat verleend. Certificaten hebben een waarde
in het handelsverkeer, omdat de certificaathouder zich door middel van het certificaat positief kan onderscheiden op de markt ten opzichte van niet gecertificeerde partijen. Het certificaat biedt namelijk aan consumenten het vertrouwen
dat aan een bepaald kwaliteitsniveau wordt voldaan. Een bekend voorbeeld is de
ISO-certificering van kwaliteitsmanagement- en milieuzorgsystemen. Certificering wordt in de meeste gevallen op commerciële basis verricht door privaatrechtelijke instellingen die in onderlinge concurrentie opereren.
Op internationaal niveau zijn eisen met betrekking tot onder meer de deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van certificerende instellingen
vastgelegd. De normen hebben onder meer betrekking op de organisatie van de
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Voor vergelijkbare, maar enigszins anders geformuleerde definities van certificering zie het
MDW-rapport Normalisatie en certificatie uit 1996, p. 5 en G.J.M. Evers, Blind vertrouwen?
Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2002, p. 22.
Er bestaan nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen. De bekendste
nationale normalisatie-instelling is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Een bekende internationale normalisatie-instelling is de International Organization for Standardization (ISO).
Een certificerende instelling beschikt voor elk terrein van certificering over een College van
Deskundigen (CvD), waarin alle bij de certificering betrokken partijen vertegenwoordigd
moeten zijn. Het komt ook voor dat een CvD voor meerdere certificerende instellingen optreedt als Centraal College van Deskundigen (CCvD). Voor meer informatie zie G.J.M.
Evers, Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de
handhaving van wettelijke voorschriften, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2002,, pp. 102105.
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certificerende instelling en op de gehanteerde procedures.36 In Nederland kunnen certificerende instellingen zich op basis van deze normen laten accrediteren
door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is een privaatrechtelijke stichting waarin alle partijen die belang hebben bij accreditatie zijn vertegenwoordigd.37 De RvA streeft ernaar om door middel van accreditatie te waarborgen
dat de certificerende instelling aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet. Dit geschiedt door periodieke controles, waarbij wordt onderzocht of de geaccrediteerde instelling nog aan de criteria voldoet. De werkwijze die de RvA hierbij
hanteert, kan worden vergeleken met het proces van certificering. Accreditatie
kan derhalve worden omschreven als de certificering van certificerende instellingen.38
Eén van de kenmerken van certificering is zoals gezegd dat er een periodieke
herbeoordeling plaatsvindt, waarbij wordt beoordeeld of een product, systeem
of persoon aan de gestelde normen voldoet. De wijze van uitvoering en de frequentie van de herbeoordelingen is vastgelegd in het tussen de certificerende instelling en de certificaathouders overeengekomen certificatieschema. De herbeoordelingen omvatten meestal een document- en een praktijkonderzoek en komen voor rekening van de certificaathouder. Het documentonderzoek dient om
vast te stellen of op papier aan de gestelde eisen wordt voldaan. Het praktijkonderzoek kan, afhankelijk van de vorm van certificering, bestaan uit laboratoriumtesten, inspecties, audits of examens.39
Indien bij de (her-)beoordeling een afwijking van de norm wordt geconstateerd, kan de certificerende instelling maatregelen opleggen. De meest gangbare
maatregelen zijn de opdracht tot herstel, het uitvoeren van een extra herbeoordeling (voor rekening van de certificaathouder), een verzwaard controleregime
en als ultimum remedium de schorsing of intrekking van het certificaat. De
maatregelen die een privaatrechtelijke instelling kan opleggen, kunnen worden
vergeleken met sancties in het publiekrechtelijke domein.
In het publiekrechtelijke domein worden door de overheid steeds vaker
rechtsgevolgen verbonden aan het bezit van een certificaat, aan door certifice36
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Door de RvA worden de normen NEN-EN 45011 en ISO/IEC Guide 65 voor productcertificatie, NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor systeemcertificatie en NEN-EN-ISO/IEC 17024
voor persoonscertificatie gehanteerd.
In dit kader is van belang dat de Europese Commissie op 14 februari 2007 een voorstel heeft
ingediend voor een Verordening tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten: COM (2007) 37 definitief. Artikel 4 van de voorgestelde verordening regelt dat er in iedere lidstaat één nationale accreditatie-instelling komt die wordt geacht openbaar gezag uit te oefenen.
Zie ook G.J.M. Evers, Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten
dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2002,, pp. 29-30 en pp. 109-111.
Ibid, pp. 22-23.
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rende instellingen uitgevoerde beoordelingen en aan de eventueel daarop volgende sancties, zoals de schorsing of intrekking van een certificaat. Deze ontwikkeling past in de in hoofdstuk 1 geschetste tendens om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en bedrijven door aansluiting te zoeken bij systemen van zelfregulering en zelfcontrole. In 2003 is een kabinetsstandpunt uitgebracht over de toepassing van certificering en accreditatie in het kader van het
overheidsbeleid.40 Hierin wordt geconcludeerd dat de overheid in de toekomst
gebruik wil blijven maken van de private certificatie- en accreditatie-infrastructuur voor de behartiging van publieke belangen. In het kabinetsstandpunt worden drie varianten van certificering onderscheiden:
1. Binnen de zelfreguleringsvariant heeft certificering geen directe relatie
met wetgeving en zijn aan het bezit van het certificaat geen rechtsgevolgen
verbonden. De certificering heeft uitsluitend tot doel dat partijen zich door
middel van het certificaat op de markt kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Een voorbeeld vormt de certificering van bosbeheer ten behoeve
van de productie van duurzaam geproduceerd hout (FSC-keurmerk).
2. Binnen de toezichtsondersteuningsvariant bestaat er wel een relatie tussen de certificatieregeling en een wettelijke norm. Het certificaat vormt een
indicatie dat een bedrijf zich inzet om te voldoen aan wettelijke regels. Deelname aan de certificatieregeling is echter vrijwillig en aan het bezit van een
certificaat zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Wel kan bij het nalevingstoezicht rekening worden gehouden met het bezit van een certificaat, bijvoorbeeld door gecertificeerde bedrijven minder frequent of op een andere wijze
te controleren. Een voorbeeld vormen de ISO 14001- en EMAS-certificering
van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen, waarbij het bezit van een certificaat
in combinatie met een goed nalevingsgedrag aanleiding kan vormen voor een
lichtere vorm van vergunningverlening en nalevingstoezicht.41
3. Binnen de toelatingsvariant maakt het certificaat deel uit van een wettelijke regeling. Binnen deze variant wordt onderscheid gemaakt tussen de voorwaardelijke en onvoorwaardelijke variant. Binnen de voorwaardelijke variant
levert het bezit van een certificaat een voorwaardelijk bewijsvermoeden op
dat het object van certificering voldoet aan de wettelijke eisen. Het nalevingstoezicht is in deze variant tevens gericht op het voldoen aan de certificatieeisen. Een voorbeeld vormen de erkende kwaliteitsverklaringen onder het
Bouwstoffenbesluit.42 Binnen de onvoorwaardelijke variant levert het bezit
40
41

42

Kamerstukken II 2003-2004, 29 304, nr. 1.
Zie bijvoorbeeld R.A.J. van Gestel, ‘Self-Regulation and Environmental Law’, Electronic
Journal of Comparative Law (9) 2005-1 en De Minister van VROM en de Staatssecretaris van
V&W, Circulaire Vergunning op hoofdzaken en vergunning op maat, 3 juni 1999.
Zie bijvoorbeeld G.J.M. Evers, ‘Kanttekeningen bij het gebruik van productcertificatie in
relatie tot de handhaving van bouwvoorschriften’, Bouwrecht (40) 2003-11, pp. 935-945.
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van een certificaat een onvoorwaardelijk bewijs op dat het object van certificering voldoet aan de wettelijke eisen. Het nalevingstoezicht is in deze variant
slechts gericht op het bezit van het certificaat. Deze vorm van certificering
komt veel voor in de vorm van persooncertificering, bijvoorbeeld de certificering van de vakbekwaamheid van kraanmachinisten.43

5

Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de actoren en begrippen die in deze dissertatie centraal
staan toegelicht. Dit begrippenkader wordt als uitgangspunt genomen in deel II
en deel III van deze dissertatie. In deel II van deze dissertatie wordt het begrippenkader als uitgangspunt genomen voor de beschrijving van het juridische kader in het privaatrechtelijke, het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke domein. In dit deel worden de bevoegdheden en waarborgen in het kader van privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke vormen van handhaving
beschreven. Het begrippenkader toont aan de verschillende vormen van handhaving overeenkomsten vertonen, maar ook verschillen. Deze constatering is
van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Het begrippenkader wordt tevens als uitgangspunt genomen bij de beschrijving van de casestudies in deel III van deze dissertatie. Ook hier zijn de overeenkomsten en verschillen tussen bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke vormen van
handhaving van belang.
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 304, nr. 1, pp. 20-22. Zie ook Ph. Eijlander, G. Evers en R.
van Gestel, De inkadering van certificatie en accreditatie in beleid en wetgeving. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Universiteit van Tilburg, april
2003, pp. 48-56. In dit onderzoek wordt de voorwaardelijke toelatingsvariant aangeduid als
toelatingsvariant en de onvoorwaardelijke toelatingsvariant als erkenningsvariant.

Hoofdstuk 3

Verantwoording casestudies
1

Inleiding

In hoofdstuk 1 is beschreven dat de gedachte, dat de overheid uitsluitend eenzijdig regels vaststelt en controleert, steeds vaker wordt losgelaten en dat in aanvulling daarop de deelname aan privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging
wordt gestimuleerd. Omdat het normenkader van privaatrechtelijke systemen
van kwaliteitsborging vaak in meer of mindere mate overeenstemt met of verwijst naar wettelijke eisen, brengt deze ontwikkeling met zich dat privaatrechtelijke instellingen informatie verzamelen die inzicht geeft in de mate waarin wettelijke normen worden nageleefd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verplichte certificering of bij andere regelingen, waarbij aan een privaatrechtelijke instelling
(meestal door middel van de juridische constructie van de erkenning) een publieke taak is opgedragen in het kader van de handhaving. Een bekend voorbeeld
is de rol van de erkende keuringsbedrijven in het kader van de APK-keuring
voor motorvoertuigen. Maar ook bij vrijwillige deelname aan kwaliteitsborgingssystemen, bijvoorbeeld in het kader van certificering, kan de situatie zich
voordoen dat door privaatrechtelijke instellingen verzamelde informatie relevantie heeft voor overheidshandhaving, omdat ook in vrijwillige systemen van
kwaliteitsborging kan worden verwezen naar wettelijke normen. Ook in dat geval kan de overheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de uitoefening van haar eigen
taken op het gebied van de handhaving. Op beide situaties zien de onderzoeksvragen in deze dissertatie.
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven, is de beantwoording van de onderzoeksvragen in ieder geval deels afhankelijk van de wijze waarop de overheid
op een bepaald beleidsterrein haar activiteiten in het kader van de handhaving
afstemt op activiteiten in het kader van een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging. Ter inventarisatie van de mogelijke knelpunten bij het vorderen
van informatie-overdracht en het gebruik van nalevingsinformatie die is vergaard door een privaatrechtelijke instelling worden in deel III van deze dissertatie drie casestudies beschreven en geanalyseerd. In hoofdstuk 1 is de keuze voor
onderzoek in de vorm van casestudies verantwoord. In dit hoofdstuk wordt de
keuze voor de drie in deze dissertatie opgenomen casestudies verantwoord. Paragraaf 2 bevat een beschrijving van de variabelen die van invloed kunnen zijn
op de wijze van afstemming van de handhaving op activiteiten in het kader van
een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging. Op basis van deze variabe31
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len worden in paragraaf 3 drie modellen voor de afstemming van handhaving
geschetst. Aan de hand van deze modellen wordt de keuze voor de drie casestudies die in deze dissertatie zijn opgenomen verantwoord. Tenslotte wordt in paragraaf 4 de bij de uitwerking van de casestudies gevolgde methode beschreven.

2

Variabelen

Door verschillende inspectiediensten worden activiteiten in het kader van de
handhaving in de praktijk reeds afgestemd op activiteiten die worden verricht
door privaatrechtelijke instellingen of worden de mogelijkheden daartoe onderzocht. De wijze waarop de afstemming van de handhaving op activiteiten in het
kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging plaatsvindt verschilt echter per beleidsterrein en is mede afhankelijk van een aantal variabelen.
In deze paragraaf worden een aantal belangrijke variabelen beschreven zonder
hierbij de pretentie te hebben uitputtend te zijn.
2.1

Varianten van afstemming

In het reeds eerder aangehaalde kabinetsstandpunt over de toepassing van certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid44 worden drie bestuurlijke varianten van certificering onderscheiden: de zelfreguleringsvariant, de toezichtsondersteuningsvariant en de toelatingsvariant. Een beschrijving van deze
varianten is gegeven in hoofdstuk 2. De drie verschillende bestuurlijke varianten
van certificering kunnen naar mijn mening ook prima worden toegepast op andere vormen van afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op
activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen, met name
wanneer er sprake is van privaatrechtelijke instellingen die bepaalde keuringen
verrichten of een systeem van kwaliteitsborging beheren. Voor het gemak wordt
in dit hoofdstuk steeds gesproken van een kwaliteitsborgingssysteem. Hierbij
kan gedacht worden aan certificering of keuringen.
Binnen de zelfreguleringsvariant dient een kwaliteitsborgingssysteem primair
het doel van de marktordening. Dit houdt in dat bedrijven zich door middel van
deelname aan het systeem willen onderscheiden op de markt. Hoewel deze variant geen relatie heeft met wetgeving, is deze variant wel opgenomen in het kabinetsstandpunt over de toepassing van certificatie in het kader van overheidsbeleid, omdat het kwaliteitsborgingssysteem in deze variant indirect een bijdrage
levert aan de verwezenlijking van een maatschappelijk relevant belang. Voor dit
onderzoek is deze variant echter niet van belang, aangezien er geen relatie bestaat met wetgeving en de door privaatrechtelijke instellingen binnen het kwali44
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teitsborgingssysteem vergaarde informatie derhalve geen relevantie heeft voor
het toezicht of de opsporing van overheidswege.
Het spreekt voor zich dat de toezichtsondersteuningsvariant wel van belang is
voor dit onderzoek. Binnen deze variant bestaat namelijk wel een relatie tussen
het kwaliteitsborgingssysteem en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deelname aan een kwaliteitsborgingssysteem vormt binnen deze variant een indicatie
dat een bedrijf zich inzet om de wettelijke regels na te leven, aangezien het kwaliteitsborgingssysteem in meer of mindere mate met de toepasselijke wet- en regelgeving overeenstemt of hiernaar verwijst. Hoewel in deze variant de deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem niet wettelijk verplicht is gesteld, kan bij
de handhaving rekening worden gehouden met de deelname van een bedrijf aan
het kwaliteitsborgingssysteem. Deze variant behelst mijns inziens ook dat de
overheid bij de handhaving tot op zekere hoogte gebruik kan maken van de door
privaatrechtelijke instellingen binnen het kwaliteitsborgingssysteem vergaarde
nalevingsinformatie.
Naast de toezichtsondersteuningsvariant is ook de toelatingsvariant van belang voor dit onderzoek. Binnen de toelatingsvariant maakt het kwaliteitsborgingssysteem deel uit van een wettelijke regeling. Deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem is binnen deze variant wettelijk verplicht gesteld. Deelname
aan het kwaliteitsborgingssysteem heeft dan ook een directe relatie met de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2

Institutionele positie van de privaatrechtelijke instelling

Bij de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten
die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen is tevens de institutionele positie van de privaatrechtelijke instelling van belang. De verhouding tussen
de privaatrechtelijke instelling en haar cliënten wordt doorgaans beheerst door
het privaatrecht en door contractueel overeengekomen rechten en verplichtingen. Dit is het geval bij kwaliteitsborgingssystemen onder de zelfreguleringsvariant, aangezien de deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem binnen deze variant niet wettelijk verplicht is gesteld en er aan de deelname aan het systeem
geen rechtsgevolgen zijn verbonden. Dit geldt echter eveneens bij systemen van
zelfcontrole onder de toezichtsondersteuningsvariant. Ook hier bestaat geen
wettelijke verplichting tot deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem en zijn
aan deelname geen rechtsgevolgen verbonden.
Dit ligt echter anders bij systemen van zelfcontrole onder de toelatingsvariant. Onder de toelatingsvariant zijn aan de deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem rechtsgevolgen verbonden. In veel gevallen bestaat er naast deelname
aan het kwaliteitsborgingssysteem geen andere mogelijkheid om aan te tonen
dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Indien de deelname aan het kwali33
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teitsborgingssysteem een noodzakelijke voorwaarde vormt om een bepaalde
verandering van rechtspositie, bijvoorbeeld de verkrijging van een vergunning,
te bewerkstelligen, kan onder omstandigheden worden gesteld dat de privaatrechtelijke instelling is bekleed met openbaar gezag en daarom moet worden
aangemerkt als een bestuurorgaan, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 lid 1 sub b van
de Algemene wet bestuursrecht (een zogenaamd b-orgaan).45 De privaatrechtelijke instellingen kunnen mijns inziens echter alleen worden aangemerkt als bestuursorgaan wanneer zij bevoegd zijn om een beschikking, bijvoorbeeld een
vergunning, af te geven. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen uitsluitend
fungeren als keuringsinstantie, maar niet over de bevoegdheid beschikken om
zelf beschikkingen af te geven, kunnen zij niet worden aangemerkt als bestuursorgaan. In dat geval wordt door hen namelijk geen openbaar gezag uitgeoefend.46 Over de vraag of een privaatrechtelijke instelling kan worden aangemerkt als een bestuursorgaan, wanneer er naast de deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem nog andere mogelijkheden bestaan om aan te tonen dat aan de
wettelijke vereisten is voldaan, wordt verschillend gedacht.47 Ook hier geldt
mijns inziens dat de privaatrechtelijke instelling uitsluitend kan worden aangemerkt als bestuursorgaan, wanneer zij over de bevoegdheid beschikt om een beschikking af te geven.
De kwalificatie van een privaatrechtelijke instelling als bestuursorgaan heeft
gevolgen voor de relatie tussen de privaatrechtelijke instelling en de deelnemers
aan het kwaliteitsborgingssysteem. Op de verhouding tussen de privaatrechtelijke instelling en de deelnemer aan het kwaliteitsborgingssysteem is in dat geval
het regime van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De kwalificatie
van een privaatrechtelijke instelling als bestuursorgaan heeft eveneens gevolgen
voor de positie van de privaatrechtelijke instelling ten opzichte van de overheid.
Wanneer een privaatrechtelijke instelling moet worden aangemerkt als bestuursorgaan, heeft dit namelijk tot gevolg dat de privaatrechtelijke instelling
onder bestuurlijk toezicht staat van de overheidsinstantie die verantwoordelijkheid draagt voor het beleidsterrein waarbinnen deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem wettelijk verplicht is gesteld. Het is daarom van belang om onderscheid te maken tussen privaatrechtelijke instellingen met een zuiver privaatrech-
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telijk karakter en privaatrechtelijke instellingen die (voor de uitoefening van
openbaar gezag) kunnen worden aangemerkt als bestuursorgaan.
2.3

Motieven voor overdracht

De overheid kan verschillende motieven hebben voor het verlangen van overdracht van nalevingsinformatie. Soms worden meerdere motieven gecombineerd en soms worden bepaalde motieven juist uitdrukkelijk uitgesloten. Het
kan ook voorkomen dat de motieven voor de overdracht van nalevingsinformatie niet door de overheid zijn geëxpliciteerd.
Een eerste motief voor de overdracht van nalevingsinformatie kan erin zijn
gelegen dat de overheid deze informatie wil gebruiken om een algemeen beeld te
krijgen van het nalevingsgedrag binnen een bepaalde sector ten behoeve van een
verdere aanscherping van de wetgeving of het beleid op het betreffende beleidsterrein.
Een tweede motief voor de overdracht van nalevingsinformatie kan erin zijn
gelegen dat de overheid deze informatie ten grondslag wil leggen aan de beslissing om al dan niet tot de afgifte van een begunstigende beschikking (vergunning)
over te gaan. Dit motief zal zich vooral voordoen onder de toelatingsvariant.
Een derde motief voor de overdracht van nalevingsinformatie kan erin zijn
gelegen om deze informatie te gebruiken ten behoeve van de prioritering van toezichts- en opsporingsactiviteiten. Het doel van deze prioritering is een efficiëntere
inzet van de vaak schaarse capaciteit van inspectie- en opsporingsdiensten. De
door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan in dit geval worden gebruikt om te differentiëren tussen deelnemers aan een kwaliteitsborgingssysteem met een goed nalevingsgedrag en deelnemers aan een kwaliteitsborgingssysteem met een minder goed nalevingsgedrag. Dit motief doet
zich voor onder de toezichtsondersteuningsvariant.
Een vierde motief voor de overdracht van nalevingsinformatie kan erin zijn
gelegen om deze informatie te gebruiken ten behoeve van de sanctionering. De
overheid kan de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten grondslag leggen aan een bestuurlijke sanctie of een strafvervolging.
Dit kan direct gebeuren: de informatie vormt in dat geval het bewijs van een
overtreding. Dit kan echter ook indirect gebeuren: de informatie vormt aanleiding tot het houden van extra toezicht. Tijdens het extra toezicht kunnen door
de toezichthouder overtredingen worden geconstateerd die aanleiding kunnen
vormen tot het opleggen van een sanctie.
De centrale vragen in dit onderzoek zien vooral op het derde en vierde motief voor de overdracht van nalevingsinformatie. In de in deel III van deze dissertatie beschreven casestudies speelt echter ook het tweede motief een belangrijke
rol.
35

HULP BIJ DE HANDHAVING

2.4

Vorm van de juridische regeling

De afstemming van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging kan op verschillende manieren gestalte
krijgen. Zo kan de afstemming worden vastgelegd door de verplichting tot informatieoverdracht op te nemen in wetgeving, bijvoorbeeld een ministeriële erkenningsregeling. Het is echter ook mogelijk dat de verplichting tot informatieoverdracht contractueel wordt vastgelegd. Tenslotte is het denkbaar dat de verplichting tot informatieoverdracht wordt vastgelegd in de vorm van een convenant.
De vorm van de juridische regeling kan van invloed zijn op de relatie tussen
de overheid en privaatrechtelijke instellingen. Wanneer de verplichting tot informatie-overdracht wettelijk is geregeld heeft dit een meer imperatief karakter.
Aan het niet naleven van deze verplichting kunnen sancties worden verbonden,
zoals de schorsing of intrekking van de erkenning. Een contractuele regeling van
de verplichting tot informatieoverdracht heeft daarentegen een meer wederkerig karakter en is bovendien flexibeler. Tegenover de verplichtingen voor de privaatrechtelijke instelling, kunnen verplichtingen voor de overheid worden gesteld, bijvoorbeeld de verplichting om bepaalde kosten te vergoeden. Hierdoor
kan de verplichting tot informatieoverdracht voor de privaatrechtelijke instelling aantrekkelijker worden gemaakt. Uiteraard kan ook de niet nakoming van
een overeenkomst juridisch worden afgedwongen, maar dit geschiedt via de regels van het privaatrecht. De wijze van regeling van de afstemming van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging kan derhalve van invloed zijn op de onderlinge verhoudingen.
2.5

Samenvatting

In deze paragraaf zijn, zonder daarbij de pretentie te hebben uitputtend te zijn,
een viertal variabelen uiteengezet die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving kan afstemmen
op activiteiten die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen
van kwaliteitsborging. In de onderstaande matrix zijn deze variabelen op een rij
gezet.
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Variabelen
Varianten van afstemming

Institutionele positie privaatrechtelijke instelling
Motief voor overdracht

Zelfreguleringsvariant
Toezichtsondersteuningsvariant
Toelatingsvariant
Zuiver privaatrechtelijk
Deels bestuursorgaan (art. 1:1 sub b Awb)
Aanscherping van wetgeving of beleid
Vergunningverlening
Prioritering van toezicht of opsporing
Sanctionering

Vorm van de juridische regeling

Wettelijk
Contractueel

3

Modellen

Uit de in de vorige paragraaf beschreven variabelen kunnen grof genomen drie
modellen worden gedestilleerd van de wijze waarop de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving kan afstemmen op activiteiten die worden
verricht door privaatrechtelijke instellingen in het kader van systemen van kwaliteitsborging: een publiekrechtelijk model, een gemengd model en een privaatrechtelijk model. Binnen deze drie modellen varieert de samenhang tussen het
kwaliteitsborgingssysteem en het wettelijk kader. Bij het publiekrechtelijke model is deze samenhang het sterkst. Bij het privaatrechtelijke model is deze samenhang het zwakst. Het gemengde model zit hier vanzelfsprekend tussenin,
maar vertoont onvermijdelijk overeenkomsten met zowel het publiekrechtelijke
model als het privaatrechtelijke model. Bij mijn keuze voor de casestudies is ernaar gestreefd om bij elk van de drie modellen een passende casestudy en een
passende referentiecasus te kiezen. In de volgende deelparagrafen worden de
drie modellen beschreven en wordt mijn keuze voor de door mij onder het model geschaarde casestudy verantwoord. De modellen komen in deel III van deze
dissertatie terug bij de beschrijving van de casestudies. In deel IV van deze dissertatie (hoofdstuk 12) komen de modellen terug bij de formulering van aanbevelingen. De modellen spelen echter geen rol bij de beschrijving van het juridische kader in deel II van deze dissertatie.
3.1

Het publiekrechtelijke model: privaatrechtelijke instelling als “verlengde
arm”

In deze paragraaf wordt het publiekrechtelijke model besproken. In dit model
vindt de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activitei-
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ten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging plaats op
een wijze die kan worden geschaard onder de in paragraaf 2.1 beschreven toelatingsvariant. Dit wil zeggen dat het kwaliteitsborgingssysteem deel uitmaakt van
een wettelijke regeling. Ook is het mogelijk dat door privaatrechtelijke instellingen wettelijk voorgeschreven keuringen worden verricht. Binnen het publiekrechtelijke model kunnen de privaatrechtelijke instellingen worden aangemerkt
als een bestuursorgaan, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 lid 1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht, indien zij over de bevoegdheid beschikken om zelf beschikkingen af te geven. Het is echter ook mogelijk dat de privaatrechtelijke instellingen fungeren als keuringsinstantie, waarna het keuringsrapport door de
overheid ten grondslag kan worden gelegd aan de beslissing tot vergunningverlening. In dat geval kunnen de privaatrechtelijke instellingen niet worden aangemerkt als bestuursorgaan.
Het motief voor de overdracht van nalevingsinformatie is er binnen het publiekrechtelijke model doorgaans primair in gelegen dat de overheid de informatie ten grondslag wil leggen aan de beslissing om tot afgifte van een begunstigende beschikking over te gaan. Bijkomende motieven kunnen erin zijn gelegen
om een beeld te krijgen van het nalevingsgedrag binnen de sector ten behoeve
van een verdere aanscherping van wetgeving of beleid, ten behoeve van de prioritering van toezicht of opsporing of ten behoeve van de sanctionering.
De meest voor de hand liggende regeling van de verplichting tot informatieoverdracht binnen het publiekrechtelijke model is een juridische regeling in de
vorm van een wettelijke (erkennings)regeling. Het is echter niet uitgesloten dat
de verplichting tot informatieoverdracht wordt vastgelegd in de vorm van een
privaatrechtelijke overeenkomst tussen de overheid en de privaatrechtelijke instellingen.
De eerste casestudy, die ziet op het toezicht op luchtvaartuigen, kan, evenals
de daarbij besproken referentiecasus die ziet op APK-keuringen van motorvoertuigen, worden geschaard onder het publiekrechtelijke model. In zowel in de casestudy luchtvaart als de referentiecasus APK is er sprake van privaatrechtelijke
instellingen in de vorm van erkende bedrijven die wettelijk voorgeschreven keuringen verrichten aan respectievelijk luchtvaartuigen en motorvoertuigen. De
erkende bedrijven kunnen worden gezien als een soort “verlengde arm” van de
overheid, waarbij de erkende onderhoudsbedrijven voor de APK-keuring zelfs
kunnen worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 sub b
Awb, omdat zij zelf de bevoegdheid hebben om een voertuig goed of af te keuren. In de casus luchtvaart werden in het verleden de inspectierapporten van de
erkende bedrijven ten grondslag gelegd aan de beslissing van de minister van
Verkeer en Waterstaat om al dan niet tot verlenging van het Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) over te gaan. Sinds 2008 hebben de erkende bedrijven echter
de bevoegdheid om zelf een zogenaamd Airworthiness Review Certificate
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(ARC) af te geven. Het ARC is een wettelijk vereist certificaat dat kan worden
vergeleken met een vergunning. Vanaf 2008 kunnen de erkende bedrijven in de
luchtvaart derhalve eveneens (voor wat betreft de afgifte van het ARC) als bestuursorgaan worden aangemerkt. De afstemming door de overheid van haar
activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten die worden verricht
door privaatrechtelijke instellingen is in zowel de casestudy luchtvaart als in de
referentiecasus APK geregeld in de vorm van een ministeriële erkenningsregeling. De casestudy luchtvaart en de referentiecasus APK kenmerken zich derhalve door een sterke samenhang tussen de door de privaatrechtelijke instellingen
verrichte keuringen en het wettelijke kader en passen derhalve goed in het publiekrechtelijke model.
3.2

Het gemengde model: privaatrechtelijke instelling als “kwartiermaker”

In deze paragraaf wordt het gemengde model besproken. Evenals bij het publiekrechtelijke model kan in het gemengde model de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging worden geschaard onder de toelatingsvariant. Dit betekent dat het kwaliteitsborgingssysteem deel uitmaakt van een wettelijke regeling. Ook binnen het gemengde model kunnen de privaatrechtelijke
instellingen worden aangemerkt als een bestuursorgaan, zoals gedefinieerd in
artikel 1:1 lid 1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht, indien zij over de bevoegdheid beschikken om zelf beschikkingen af te geven.
Het motief voor de overdracht van informatie binnen het gemengde model is
er in de meeste gevallen in gelegen dat de overheid deze informatie ten grondslag wil leggen aan de beslissing om al dan niet tot afgifte van een begunstigende
beschikking (vergunning) over te gaan. Bijkomende motieven kunnen erin zijn
gelegen om een beeld te krijgen van het nalevingsgedrag binnen de sector ten
behoeve van een verdere aanscherping van de wetgeving of beleid, ten behoeve
van de prioritering van toezicht of opsporing of ten behoeve van de sanctionering. Ook hierin verschilt het gemengde model derhalve niet van het publiekrechtelijke model.
Het verschil tussen het gemengde model en het publiekrechtelijke model is
erin gelegen dat binnen het gemengde model sprake is van een van oorsprong
privaatrechtelijk normenkader dat van invloed is geweest op het wettelijke kader.
De privaatrechtelijke instellingen hebben in het gemengde model derhalve een
grotere invloed op het wettelijke kader. Tevens is van belang dat in het gemengde model vaak privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden samengaan. De privaatrechtelijke instellingen verrichten van oudsher alleen privaatrechtelijke taken. Pas later zijn ook publiekrechtelijke taken aan de privaatrechtelijke instellingen uitbesteed. De privaatrechtelijke instellingen zijn in het ge39
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mengde model meer dan alleen een “verlengde arm” van de overheid. In zekere
zin kunnen zij worden beschouwd als “kwartiermakers” voor de overheid. De
privaatrechtelijke instellingen hebben in het gemengde model al een privaatrechtelijk normenkader opgezet, voordat de overheid regelgeving heeft vastgesteld. De overheid kan bij het ontwerpen van regelgeving aansluiting zoeken bij
dit privaatrechtelijke normenkader en het ligt daarom ook voor de hand dat privaatrechtelijke instellingen bepaalde taken, zoals het verrichten van keuringen,
in opdracht van de overheid uitvoeren.
De meest voor de hand liggende regeling van de verplichting tot informatieoverdracht binnen het gemengde model is een regeling in de vorm van een overeenkomst tussen de overheid en de privaatrechtelijke instellingen. Het flexibele
karakter van een contractuele regeling sluit goed aan bij het van oorsprong zelfstandige karakter van de privaatrechtelijke instellingen. Het is echter niet uitgesloten dat de afstemming in het gemengde model wettelijk wordt geregeld.
De tweede casestudy, die ziet op het toezicht op zeeschepen, kan worden geschaard onder het gemengde model. In de casestudy zeevaart wordt de rol van
de klassenbureaus bij het toezicht van zeeschepen besproken. Het verschil tussen de casestudy zeevaart en de casestudy luchtvaart is erin gelegen dat er in de
scheepvaart een van oorsprong privaatrechtelijk normenkader van toepassing is
dat sterk zijn stempel heeft gedrukt op de publiekrechtelijke regelgeving. Klassenbureaus zijn grote internationale privaatrechtelijke instellingen die van
oudsher schepen keuren ten behoeve van verzekeraars. Daartoe hebben de klassenbureaus in het verleden een privaatrechtelijk normenkader opgebouwd dat
wordt aangeduid met de term klassenregels. Op basis van deze klassenregels
worden door de klassenbureaus zogenaamde klassencertificaten verstrekt. De
klassenregels hebben de basis gevormd van het internationale en nationale regelgevingskader ten aanzien van de zeescheepvaart. Door veel landen, waaronder ook Nederland, zijn wettelijk verplichte onderzoeken aan zeeschepen uitbesteed aan klassenbureaus. Voorheen ontving de overheid van de klassenbureaus
een rapportage over de door hen verrichte onderzoeken. Bij de afgifte of verlenging van vergunningen werd voor een belangrijk deel op deze rapportages vertrouwd. In 2006 is aan de klassenbureaus de bevoegdheid gemandateerd om zelf
een groot deel van de wettelijk verplichte vergunningen af te geven of te verlengen. De samenwerking tussen de overheid en de klassenbureaus is contractueel
vastgelegd. Bij de casestudy zeevaart bestaat derhalve een sterke verwevenheid
tussen het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke normenkader en tussen de
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden. Om deze reden past de
casestudy zeevaart goed in het gemengde model. Bij de casestudy zeevaart is een
referentiecasus opgenomen die ziet op de keuring door privaatrechtelijke instellingen van kermisattracties. In de referentiecasus bestaat er bij mijn weten geen
van oorsprong privaatrechtelijk normenkader. In zoverre past de referentieca40
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sus minder goed binnen het gemengde model. Voor het overige zijn er echter
wel veel overeenkomsten tussen de casestudy zeevaart en de referentiecasus.
Het gemengde model ligt dicht tegen het publiekrechtelijk model aan. Het is
daarom niet altijd mogelijk om de twee modellen scherp uit elkaar te houden. De
referentiecasus kan zowel onder het publiekrechtelijke als onder het gemengde
model worden ingedeeld.
3.3

Het privaatrechtelijke model: privaatrechtelijke instelling als “extra oog”

In deze paragraaf wordt het privaatrechtelijke model besproken. In het privaatrechtelijke model kan de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging worden geschaard onder de toezichtsondersteuningsvariant. Dit
betekent dat deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem niet wettelijk verplicht is gesteld. De deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem vormt echter
wel een indicatie dat een bedrijf zich inzet om de wettelijke regels na te leven,
aangezien het kwaliteitsborgingssysteem in meer of mindere mate met de toepasselijke wet- en regelgeving overeenstemt of hiernaar verwijst. De samenhang
tussen het kwaliteitsborgingssysteem en het wettelijk kader is binnen het privaatrechtelijke model echter minder expliciet dan binnen de andere twee modellen. Binnen het privaatrechtelijke model kunnen de privaatrechtelijke instellingen bovendien niet worden aangemerkt als een bestuursorgaan, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 lid 1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht, omdat de
deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem niet wettelijk verplicht is gesteld en
de privaatrechtelijke instellingen om die reden ook niet zijn bekleed met openbaar gezag. Aan de deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem zijn dan ook
geen rechtsgevolgen verbonden.
Het motief van de overheid voor de overdracht van informatie binnen het
privaatrechtelijke model is er vooral in gelegen om op basis van deze informatie
te komen tot een prioritering van haar eigen handhavingstaken. De privaatrechtelijke instellingen kunnen binnen het privaatrechtelijke model derhalve worden
beschouwd als een soort “extra oog” voor de toezichthouder.
De meest voor de hand liggende regeling van de verplichting tot informatieoverdracht binnen het privaatrechtelijke model is een regeling in de vorm van
een privaatrechtelijke overeenkomst of een convenant, omdat deze vorm van
regeling de meeste flexibiliteit biedt. Afstemming in de vorm van een wettelijke
regeling is echter niet uitgesloten.
De derde casestudy, die ziet op het toezicht op diervoederbedrijven, kan naar
mijn mening worden geschaard onder het privaatrechtelijke model. De casestudy diervoederbedrijven ziet op de mogelijkheden voor de overheid om haar activiteiten in het kader van de handhaving af te stemmen op activiteiten die worden
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verricht door privaatrechtelijke instellingen die een rol spelen bij de kwaliteitsborging van diervoeder en diervoederbedrijven. De Kaderwet diervoeders biedt
in artikel 21 de mogelijkheid om bij het toezicht rekening te houden met door de
minister erkende kwaliteitsborgingssystemen voor de diervoedersector. Vooralsnog is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar de mogelijkheden
voor de afstemming van de handhaving op activiteiten die worden verricht in
het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging worden wel geinventariseerd. Binnen de diervoedersector in Nederland bestaat een vrijwillig
privaatrechtelijk systeem van certificering (GMP+ certificering). In het certificatieschema voor GMP+ wordt als voorwaarde gesteld dat wordt voldaan aan de
wettelijke eisen. Door het ministerie van LNV worden de mogelijkheden onderzocht om bij de vormgeving van het toezicht door de VWA gebruik te maken
van door certificerende instellingen voor GMP+ opgestelde auditrapporten.
Daarnaast lopen er nog een aantal andere initiatieven, waarbij wordt onderzocht
in hoeverre de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving kan afstemmen op activiteiten die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke
systemen van kwaliteitsborging. Bij de casestudy diervoederbedrijven is de verwevenheid tussen het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke domein minder sterk aanwezig dan bij de overige casestudies. Om deze reden past de casestudy diervoederbedrijven mijns inziens goed in het privaatrechtelijke model.
Ook de referentiecasus, die ziet op de rol van privaatrechtelijke instellingen bij
het toezicht op de pluimveesector, past binnen het privaatrechtelijke model.

4

Methode en verantwoording

In deze paragraaf wordt de bij de uitwerking van de casestudies gehanteerde methode beschreven en wordt een verantwoording gegeven van de hierbij gevolgde
werkwijze. Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat ervoor is gekozen om drie casestudies volledig uit te werken. De drie casestudies passen elk in één van de drie
in de voorgaande paragraaf beschreven modellen. Iedere casestudy gaat bovendien vergezeld van een referentiecasus die in hetzelfde model past. Op deze manier is ernaar gestreefd om een beeld te schetsen van de verschillende manieren
waarop de overheid in de praktijk haar handhavingsactiviteiten afstemt op controles of maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. De casestudies geven bovendien een indicatie van de kansen en risico’s die zich kunnen voordoen bij de afstemming van handhavingsactiviteiten.
In hoofdstuk 1 is reeds opgemerkt dat op basis van drie volledig uitgewerkte casestudies en drie globaal beschreven referentiecasus geen algemeen geldende
conclusies kunnen worden geformuleerd. Dat is ook niet de intentie. De casestudies vormen echter wel een hulpmiddel bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, omdat de casestudies inzicht geven in de wijze waarop in de prak42
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tijk afstemming van handhavingsactiviteiten kan plaatsvinden. Door middel van
de casestudies kan worden geanalyseerd welke kansen en risico’s zich kunnen
voordoen bij het afdwingen van overdracht van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie, bij het waarborgen van de betrouwbaarheid van deze informatie en bij het gebruik van deze informatie ten behoeve van
toezicht, opsporing of sanctionering.
De uitwerking van de casestudies heeft in een tweetal fasen plaatsgevonden.
In de eerste fase zijn de regelgeving en de beschikbare beleidsdocumenten bestudeerd, bijvoorbeeld beleidsdocumenten die betrekking hebben op de toezichtsarrangementen in de betreffende sector. Bovendien heb ik in de eerste fase
oriënterende gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de betreffende sector met als doel om de voor mijn onderzoek interessante vraagpunten boven
water te krijgen en informatie te verkrijgen over personen die in aanmerking
komen voor een interview. De oriënterende gesprekken waren er tevens op gericht om te beoordelen of de casus voldoende interessante vraagpunten bevat
voor mijn onderzoek. In de tweede fase zijn interviews afgenomen met verschillende personen binnen de betreffende sector die ervaring hebben met de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten in het
kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Tijdens deze interviews is gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten
hebben vooral gediend als “kapstok” voor het interview. Tijdens de interviews is
naar aanleiding van de antwoorden op de vragen zoveel mogelijk doorgevraagd
naar de ervaringen met en achtergronden van de afstemming van activiteiten in
het kader van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke
systemen van kwaliteitsborging. Hierbij zijn zowel personen die ervaring hebben met de afstemming in de praktijk, als personen die kennis hebben van de
achtergronden van het systeem van afstemming, aan het woord gekomen. In de
bijlage bij deze dissertatie is voor de drie casestudies vermeld welke personen
zijn geïnterviewd. De casestudies zijn opgebouwd volgens een raamwerk, waarbij ernaar is gestreefd om de casestudies zo veel mogelijk op uniforme wijze uit
te werken. Hierdoor is het mogelijk geworden om in een afsluitend hoofdstuk de
casestudies met elkaar te vergelijken. In de volgende deelparagrafen wordt het
bij de casestudies gehanteerde raamwerk en de daarbij gevolgde methode beschreven.
4.1

De inleiding

In de inleiding op de casestudies wordt beknopt antwoord gegeven op de volgende vragen: over welk domein van toezicht gaat de casestudy? Welke actoren
spelen een rol bij het toezicht? Wat is de rol van de privaatrechtelijke instellingen? Daarnaast worden in de inleiding de motieven voor het gekozen of nog in
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ontwikkeling zijnde toezichtsarrangement uiteengezet. De belangrijkste vraag
hierbij is: wat is het motief voor de overheid om in de betreffende casus bepaalde
activiteiten in het kader van het toezicht af te stemmen op activiteiten die worden verricht door onafhankelijke derde partijen en welke veronderstellingen liggen aan deze afstemming ten grondslag? De inleiding op de casestudies is geschreven op basis van de bestudeerde literatuur en beleidsstukken. Soms is ook
informatie uit de oriënterende gesprekken of de interviews in de inleiding verwerkt.
4.2

Het juridische kader

Na de inleiding volgt het juridische kader van de casestudies. In dit deel wordt
zowel het nationale als het internationale juridische normenkader geschetst. Een
belangrijke vraag hierbij is hoe in de nationale en internationale wet- en regelgeving de (mogelijkheid tot) afstemming van bepaalde activiteiten in het kader van
de handhaving op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen is geregeld. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de verplichting
tot informatieoverdracht juridisch is geregeld. Maar ook de juridische voorwaarden die zijn gesteld aan de onafhankelijkheid van de privaatrechtelijke instelling zijn van belang. Tenslotte is geanalyseerd hoe het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen is geregeld en welke sanctiebevoegdheden er bestaan
wanneer de privaatrechtelijke instellingen hun verplichtingen niet nakomen.
Het juridische kader van de case-studies is geschreven op basis van de nationale
en internationale regelgeving, waarbij vanzelfsprekend ook de totstandkomingsgeschiedenis en de toelichting op de regelgeving is bestudeerd. Daarnaast
zijn relevante beleidsdocumenten bestudeerd.
4.3

De praktijk

Na de beschrijving van het juridische kader, volgt het praktijkdeel van de casestudies. In het praktijkdeel wordt de praktijk van de afstemming van activiteiten
in het kader van de handhaving op activiteiten in het kader van privaatrechtelijke
systemen van kwaliteitsborging geanalyseerd. Hierbij staat niet het regelgevingskader centraal, maar de praktische invulling ervan. De praktijk wordt belicht vanuit de verschillende actoren die een rol spelen op het betreffende beleidsterrein. In het praktijkdeel wordt onder meer een antwoord gegeven op de
volgende vragen: hoe heeft de inspectiedienst het toezicht in de praktijk vorm
gegeven? Hoe geven de privaatrechtelijke instellingen in de praktijk uitvoering
aan hun taken? Wat zijn de risico’s voor de onafhankelijkheid van de privaatrechtelijke instellingen? Op welke manier stemt de overheidstoezichthouder
haar activiteiten af op de activiteiten van privaatrechtelijke instellingen? In hoe44
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verre vindt er overleg plaats tussen de verschillende actoren? De belangrijkste
vragen zijn echter: hoe wordt de verplichting tot informatieoverdracht door de
partijen ervaren en nagekomen? Bestaan hieromtrent verschillen van mening of
interpretatie tussen de privaatrechtelijke instellingen en de inspectiedienst? Zo
ja, hoe wordt hiermee omgegaan? Voor welke doeleinden wordt de overgedragen informatie door de inspectiedienst gebruikt?
Omdat het praktijkdeel niet (of in ieder geval niet volledig) kan worden gebaseerd op beleidsdocumenten, zijn voor de uitwerking van dit deel interviews afgenomen met verschillende personen binnen de betreffende sector die ervaring
hebben met de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op
activiteiten in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging of
met de achtergronden hiervan. Voor deze interviews zijn op een zo uniform
mogelijke wijze vragenlijsten opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de
vraagpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de oriënterende gesprekken en
de bestudering van het juridische kader. De doelstelling van de interviews was
het verkrijgen van een beter inzicht in de wijze waarop de samenwerking tussen
de overheid en privaatrechtelijke instellingen in de praktijk gestalte heeft gekregen, de achtergronden van het gekozen model van afstemming en de mogelijke
knelpunten die zich daarbij voordoen.
4.4

Kansen en risico’s

In het laatste deel van de casestudies zijn de kansen en risico’s ten aanzien van de
samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen geïnventariseerd. De kansen en risico’s zijn zo veel mogelijk toegespitst op de overdracht
van informatie door privaatrechtelijke instellingen aan de overheid en het gebruik van deze informatie door de overheid. Daarnaast is nagegaan of de motieven en veronderstellingen die aan de uitbesteding van bepaalde taken aan privaatrechtelijke instellingen ten grondslag liggen ook daadwerkelijk zijn of kunnen worden gerealiseerd. De beschrijving van de kansen en risico’s is gebaseerd
op de gegevens uit zowel het juridische kader als het praktijkdeel van de casestudy.
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Hoofdstuk 4

Privaatrechtelijk kader
1

Inleiding

Om tot de beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, wordt in dit
deel van het onderzoek het juridische kader geschetst. Het onderzoeksdomein
omvat drie rechtsgebieden. In dit hoofdstuk wordt het voor het onderzoek relevante privaatrechtelijke kader geschetst. Het privaatrecht is van belang, aangezien in een systeem van kwaliteitsborging de verhouding tussen een privaatrechtelijke instelling en haar cliënten wordt beheerst door het privaatrecht.
Binnen deze privaatrechtelijke context wordt door privaatrechtelijke instelling
nalevingsinformatie vergaard. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is het van belang om de bevoegdheden en waarborgen te beschrijven die
gelden binnen een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging.48 De onderzoeksvragen zien op de mogelijkheden voor overdracht en gebruik van in
het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van
toezicht, opsporing of sanctionering, met andere woorden op de mogelijkheden voor het gebruik van deze informatie in het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke domein. Een beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen die
gelden in het bestuursrechtelijke domein respectievelijk het strafrechtelijke
domein is opgenomen in de hoofdstukken 5 en 6. De beschrijving van de juridische kaders in de hoofdstukken 4, 5 en 6 maakt een vergelijking van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in de verschillende domeinen mogelijk.
Deze vergelijking is opgenomen in hoofdstuk 7.
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Hierbij dient te worden aangetekend dat de verhouding tussen een privaatrechtelijke instelling en haar cliënten in het publiekrechtelijke model (en in mindere mate ook in het
gemengde model) wordt beïnvloed door het publiekrecht, omdat de privaatrechtelijke instellingen binnen dit model kunnen worden gezien als een soort “verlengde arm” van de
overheid. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen moeten worden aangemerkt als bestuursorgaan, is de verhouding tussen de privaatrechtelijke instellingen en haar cliënten
niet privaatrechtelijk, maar bestuursrechtelijk van aard. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen niet kunnen worden aangemerkt als bestuursorgaan, blijft de verhouding tussen
de privaatrechtelijke instelling en haar cliënten in beginsel privaatrechtelijk van aard, met
dien verstande dat de verhouding wel kan worden beïnvloed door het publiekrecht.
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1.1

De privaatrechtelijke context

In het kader van systemen van kwaliteitsborging, zoals certificering, vergaren
privaatrechtelijke instellingen informatie die inzicht in het nalevingsgedrag van
bedrijven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan auditrapporten die
worden opgesteld door certificerende instellingen. Deze informatie wordt vergaard binnen een privaatrechtelijke context. De overeenkomst tussen een privaatrechtelijke instelling en de deelnemers aan een kwaliteitsborgingssysteem
kan worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht, meer in het bijzonder de opdracht tot dienstverlening die is geregeld in artikel 7:400 BW.49 De
deelnemers aan het kwaliteitsborgingssysteem zijn opdrachtgever. De privaatrechtelijke instellingen zijn opdrachtnemer, waarbij de opdracht het uitvoeren
van controles binnen het kader van het kwaliteitsborgingssysteem omvat.
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is de verhouding tussen de
privaatrechtelijke instelling en haar cliënten van belang. Deze verhouding is namelijk van invloed op de mogelijkheden voor het afdwingen van overdracht van
de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie en op de
mogelijkheden voor het gebruik van deze informatie in een bestuursrechtelijke
of strafrechtelijke context. De privaatrechtelijke context waarbinnen de informatie wordt vergaard kan van invloed zijn op de aard of de betrouwbaarheid van
de informatie. Bovendien gelden in een privaatrechtelijke context andere waarborgen dan in een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke context. Door het
transponeren van informatie die is vergaard in een privaatrechtelijke context
naar een publiekrechtelijke context kunnen waarborgen ter bescherming van de
onder toezicht gestelden of verdachten in gevaar komen, omdat bij het verzamelen van de informatie in de privaatrechtelijke context geen rekening is gehouden
met bestuursrechtelijke of strafrechtelijke waarborgen. Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de bevoegdheden waarover een privaatrechtelijke
instelling beschikt ten opzichte van haar cliënten en om inzicht te hebben in de
waarborgen die gelden in de verhouding tussen privaatrechtelijke instellingen en
hun cliënten. De bevoegdheden en waarborgen die gelden in de relatie tussen
een privaatrechtelijke instelling en haar cliënten vloeien voort uit de overeenkomst van opdracht. Bij de beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen in
dit hoofdstuk is, evenals in hoofdstuk 2, het systeem van certificering als uitgangspunt genomen.
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Een overeenkomst van opdracht wordt in artikel 7:400 BW gedefinieerd als: “de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever,
verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in
iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van
zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken”.
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1.2

Plan van aanpak

In paragraaf 2 worden de belangrijkste controlebevoegdheden waarover een
privaatrechtelijke instelling beschikt ten aanzien van de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging beschreven. In paragraaf 3 worden de belangrijkste
waarborgen besproken die gelden in de relatie tussen een privaatrechtelijke instelling en de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging. In paragraaf 4
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste sancties die door een privaatrechtelijke instelling kunnen worden opgelegd ten aanzien van de deelnemers
aan een systeem van kwaliteitsborging. In paragraaf 5 wordt tenslotte aandacht
besteed aan de waarborgen die in acht moeten worden genomen bij het opleggen van sancties in het privaatrechtelijke domein. In paragraaf 6 wordt het
hoofdstuk afgesloten met een samenvatting.
2

Controlebevoegdheden in het kader van certificering

In deze paragraaf worden de bevoegdheden50 tot controle waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt ten aanzien van de deelnemers aan een systeem
van kwaliteitsborging beschreven. Hierbij is zoals gezegd het systeem van certificering als uitgangspunt genomen. In een systeem van certificering zijn de controlebevoegdheden in het algemeen gedetailleerd vastgelegd in het certificatieschema, waarnaar in de overeenkomst van opdracht wordt verwezen. In andere
privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging gelden vaak vergelijkbare bevoegdheden, zij het dat deze niet altijd gedetailleerd zijn vastgelegd en meestal
minder uitgebreid zijn. Alvorens over te gaan tot een bespreking van de controlebevoegdheden in het kader van certificering wordt in deze paragraaf eerst een
korte beschrijving gegeven van het proces van certificering. Vervolgens wordt
ingezoomd op de bevoegdheid tot het verrichten van documentonderzoek en de
bevoegdheid tot het verrichten van praktijkonderzoek. Voor de beschrijving van
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Het is in het privaatrechtelijke domein minder vanzelfsprekend om de term bevoegdheden te gebruiken. De bevoegdheden waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt
vloeien namelijk voort uit de overeenkomst van opdracht en hebben dientengevolge een
wederkerig karakter. Hierin verschillen deze bevoegdheden van de bevoegdheden in het
publiekrechtelijke domein (hoofdstukken 5 en 6). De bevoegdheden in het publiekrechtelijke domein hebben namelijk een wettelijke basis en een eenzijdig karakter. In deze dissertatie wordt ook voor het privaatrechtelijke domein de term bevoegdheden gebruikt.
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de bevoegdheid tot het verrichten van document- en praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van een viertal voorbeelden van certificatieschema’s.51
2.1

Het proces van certificering

Certificering is in hoofdstuk 2 gedefinieerd als “een vorm van dienstverlening,
waarbij een onafhankelijke, deskundige en betrouwbare instelling periodiek controleert of een product, systeem of persoon voldoet aan vooraf gestelde normen en het bewijs daarvan afgeeft in de vorm van een certificaat”. Bij certificering controleert een
certificerende instelling, in opdracht van een marktpartij, periodiek of aan bepaalde vooraf vastgestelde normen wordt voldaan. Wanneer aan de gestelde
normen wordt voldaan, wordt door de certificerende instelling een certificaat
afgegeven of verlengd. Bij het niet voldoen aan de gestelde normen kan het certificaat worden geschorst of ingetrokken. De stappen waaruit het proces van certificering is opgebouwd worden in de dissertatie van Evers als volgt omschreven:
1. de certificerende instelling ontvangt een aanvraag, op basis waarvan
de instelling beoordeelt of zij in staat is de gewenste certificatieactiviteit uit te voeren;
2. de certificerende instelling voert een documentonderzoek uit om vast
te stellen of op papier wordt voldaan aan de gestelde eisen;
3. de certificerende instelling voert een praktijkonderzoek uit, hetgeen
afhankelijk van de vorm van certificering verschillende laboratoriumtesten, inspecties, audits en/of examens behelst;
4. er wordt een rapportage gemaakt van de bevindingen;
5. de certificerende instelling neemt een beslissing om al dan niet te certificeren;
6. na het verlenen van het certificaat worden gedurende de looptijd daarvan periodieke herbeoordelingen uitgevoerd.52
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Het betreft het Kiwa-Reglement voor systeemcertificatie:2004, het Certificatie-reglement
IKB 2004(+) Varkens, het Reglement voor certificatie en attestering 2006 van Intron en
het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht. Deze reglementen zijn te raadplegen
via de websites van de certificerende instellingen: www.kiwa.nl, www.dgbbv.nl,
www.intron.nl en www.skal.nl. Er is gekozen voor deze vier voorbeelden, omdat hierin de
bevoegdheden gedetailleerd zijn uitgewerkt. De voorbeelden zijn eveneens gebruikt voor
de beschrijving van de sancties die kunnen worden opgelegd door een certificerende instelling in paragraaf 4.
G.J.M. Evers, Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten
dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften (diss.), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002, p. 21-23.
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De door Evers beschreven stappen in het proces van certificering zijn gebaseerd
op de veronderstelling dat aan dit proces een overeenkomst van opdracht tussen
de certificerende instelling en de aanvrager van een certificaat voorafgaat. De
certificerende instellingen worden door de certificaathouders voor hun dienstverlening betaald en werken doorgaans in onderlinge concurrentie. Dit betekent
dat voor een bepaalde vorm van certificering doorgaans meerdere certificerende
instellingen certificaten afgeven en dat de deelnemers kunnen kiezen met welke
certificerende instelling zij in zee gaan. Wanneer de certificaathouder niet tevreden is met de door de certificerende instelling verleende diensten of wanneer
zich een conflict voordoet tussen de certificaathouder en de certificerende instelling, kan de certificaathouder er bovendien in de meeste gevallen voor kiezen
om zich te laten certificeren door een andere certificerende instelling.53 Certificering betreft derhalve een commerciële vorm van dienstverlening die in concurrentie wordt verricht en waarbij de certificaathouders er in veel gevallen54
zelf voor kiezen om zich te laten certificeren.
Aan de hand van de door Evers beschreven stappen in het proces van certificering kunnen globaal de controlebevoegdheden worden bepaald waarover een
certificerende instelling beschikt in haar relatie tot de certificaathouders. De belangrijkste controlebevoegdheden waarover een certificerende instelling beschikt zijn de bevoegdheid tot het uitvoeren van documentonderzoek en de bevoegdheid tot het uitvoeren van praktijkonderzoek. Deze document- en praktijkonderzoeken worden in eerste instantie uitgevoerd om te beoordelen of het
certificaat kan worden verleend. Na de verlening van het certificaat worden de
onderzoeken periodiek herhaald om te controleren of de certificaathouder aan
de gestelde eisen blijft voldoen. De document- en praktijkonderzoeken kunnen
daarom worden gekwalificeerd als conformiteitsbeoordelingen.
2.2

De bevoegdheid tot het verrichten van documentonderzoek

De bevoegdheid van de certificerende instelling tot het verrichten van documentonderzoek vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht en het daarin van
toepassing verklaarde certificatieschema. Ten behoeve van het documentonderzoek dient de aanvrager of certificaathouder de certificerende instelling gegevens en bescheiden te verschaffen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld
53

54

In de overeenkomst van opdracht zijn vaak voorwaarden vastgelegd voor het “overstappen” naar een andere certificerende instelling. Zo wordt meestal verplicht gesteld dat het
dossier wordt overgedragen en dat door de nieuwe certificerende instelling alsnog de onderzoeken worden verricht die nodig zijn om vast te stellen of aan de normen wordt
voldaan.
Dit geldt vanzelfsprekend niet voor certificering onder de toelatingsvariant. Zie hierover
hoofdstuk 2.
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of op papier wordt voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij kan worden gedacht
aan tekeningen, diploma’s of de beschrijving van kwaliteitssystemen. In het certificatieschema is de verplichting opgenomen voor de (aspirant) certificaathouder om alle relevante documenten aan de certificerende instelling ter beschikking te stellen. Het documentonderzoek wordt op kosten van de aanvrager of
certificaathouder verricht. Van de bevindingen tijdens het documentonderzoek
wordt doorgaans een rapportage opgemaakt en de resultaten van het onderzoek
worden besproken met de aanvrager of certificaathouder. In veel gevallen wordt
het documentonderzoek overigens gecombineerd met het in paragraaf 2.3 beschreven praktijkonderzoek. De rapportage bevat in dat geval zowel de bevindingen van het praktijkonderzoek als de bevindingen van het documentonderzoek.
2.3

De bevoegdheid tot het verrichten van praktijkonderzoek

In aanvulling op het documentonderzoek dient de certificerende instelling in de
gelegenheid te worden gesteld om praktijkonderzoeken uit te voeren, waarbij
wordt beoordeeld of het object van certificatie voldoet aan de eisen in het certificatieschema. De bevoegdheid van de certificerende instelling tot het verrichten
van praktijkonderzoek vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht en het
daarin van toepassing verklaarde certificatieschema. De wijze van uitvoering
van het praktijkonderzoek is afhankelijk van de vorm van certificering en kan
onder meer bestaan uit laboratoriumtesten, inspecties, monsternames, audits,
interviews, examens of een combinatie van deze onderzoeksvormen. In de overeenkomst van opdracht of in het certificatieschema is de frequentie vastgelegd
waarmee de onderzoeken worden verricht.55 In het certificatieschema is ook
vastgelegd of de onderzoeken aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden.
Veel certificatieschema’s bevatten een combinatie van aangekondigde en onaangekondigde onderzoeken. Vaak is in het certificatieschema de verplichting opgenomen voor de (aspirant) certificaathouder om medewerking te verlenen aan
de praktijkonderzoeken en om de auditors van de certificerende instelling toegang te verlenen tot het bedrijf. Het praktijkonderzoek wordt op kosten van de
aanvrager of certificaathouder verricht. Van de bevindingen tijdens het praktijkonderzoek wordt een rapportage opgemaakt en de resultaten worden besproken met de aanvrager of certificaathouder.
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G.J.M. Evers, Blind vertrouwen?, p. 80-82.
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2.4

Doorberekening van kosten

Bij certificering is het gebruikelijk dat de kosten voor de (periodieke) controles
die worden verricht, worden verhaald op de deelnemers aan het systeem. De
grondslag voor de doorberekening van controlekosten is gelegen in de overeenkomst van opdracht, waarin de verplichting tot het vergoeden van de controlekosten wordt vastgelegd. Opvallend is dat in het systeem van certificering niet
alleen de reguliere kosten ten behoeve van de certificering in rekening worden
gebracht aan de aanvrager of certificaathouder, maar ook de kosten voor herinspecties naar aanleiding van een geconstateerde afwijking van het certificatieschema. Aan deze extra controles wordt overigens doorgaans het karakter van
sanctie toegedicht (zie paragraaf 4.2). De doorberekening van de kosten voor
extra controles aan de certificaathouder dragen bij aan het bestraffende effect
van deze vorm van sanctionering.
2.5

Samenvatting

Certificerende instellingen beschikken over de bevoegdheid tot het verrichten
van conformiteitsonderzoeken in de vorm van document- en praktijkonderzoeken. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht en het
daarin van toepassing verklaarde certificatieschema. Bij het documentonderzoek wordt gecontroleerd of op papier wordt voldaan aan de gestelde eisen. Bij
het praktijkonderzoek wordt gecontroleerd of in de praktijk aan de gestelde eisen wordt voldaan. In het certificatieschema is de frequentie en de wijze van de
onderzoeken vastgelegd. De onderzoeken worden op kosten van de aanvrager
of certificaathouder verricht.
3

Waarborgen in het kader van certificering

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de waarborgen56 die privaatrechtelijke instellingen in acht moeten nemen ten aanzien van de deelnemers aan een
systeem van kwaliteitsborging. Hierbij is wederom het systeem van certificering
als uitgangspunt genomen. In een systeem van certificering zijn de waarborgen
in het algemeen gedetailleerd uitgewerkt. De waarborgen kunnen zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht en in het daarin van toepassing verklaarde certificatieschema. Wanneer de certificerende instelling is geaccrediteerd,
56

Het gebruik van de term waarborgen is in het privaatrechtelijke domein minder gebruikelijk. In het kader van dit onderzoek wordt onder waarborgen in het privaatrechtelijke
domein verstaan: de eisen waaraan een privaatrechtelijke instelling die werkzaam is op het
terrein van kwaliteitsborging moet voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan eisen van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
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zijn daarnaast waarborgen vastgelegd in internationale normen.57 Door de Raad
voor Accreditatie wordt in dat geval gecontroleerd of door de certificerende instelling aan de van toepassing zijnde normen wordt voldaan. Wanneer het systeem van certificering deel uitmaakt van een wettelijke regeling, is meestal accreditatie verplicht gesteld. Daarnaast worden in dat geval vaak aanvullende eisen gesteld, waaraan een certificerende instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning. Deze eisen kunnen zijn vastgelegd in de wet of in
een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de overheid en de erkende certificerende instellingen. De naleving van de aanvullende eisen wordt in dat geval gecontroleerd door de overheid.58 De in deze paragraaf opgenomen globale beschrijving van institutionele en procedurele waarborgen ten aanzien van certificering is gebaseerd op de dissertatie van Evers59, de accreditatienormen voor
productcertificatie (NEN-EN 450011: 1998) en de accreditatienormen voor
certificatie van managementsystemen (NEN-EN-ISO/IEC 17021: 2006).
3.1

De eis van onafhankelijkheid

De eis dat een certificerende instelling zich onafhankelijk dient op te stellen,
blijkt reeds uit de in hoofdstuk 2 geformuleerde definitie van certificering, waarin een certificerende instelling wordt aangeduid als een onafhankelijke, deskundige en betrouwbare instelling. De eis behelst dat een certificerende instelling
onafhankelijk van haar certificaathouders of derden kan beslissen omtrent het
verlenen, verlengen, schorsen of intrekken van het certificaat. Daartoe moet de
instelling over de nodige financiële stabiliteit en middelen beschikken voor de
uitvoering van haar activiteiten en dient zij vrij te zijn van elke commerciële, financiële of andere druk die deze activiteiten kan beïnvloeden. Daarnaast dienen
formele procedures voor de benoeming en het functioneren van de commissies
die zijn betrokken bij bijvoorbeeld de totstandkoming van certificatieschema’s
te zijn vastgelegd. De eis van onafhankelijkheid ziet vooral op de organisatiestructuur. De organisatiestructuur van de certificerende instelling moet de onafhankelijkheid waarborgen.
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Het betreft de normen NEN-EN 45011 voor produkten, NEN-EN 45012 voor managementsystemen, NEN-EN 17024 voor personen en ISO Guide 66 voor milieuzorgsystemen.
Het ministerie van VROM heeft recent een maatwerkovereenkomst gesloten met de RvA,
waarin aan de RvA de opdracht is gegeven om aanvullende controles te verrichten en de
contactpersoon van het ministerie van VROM hierover te informeren. De maatwerkovereenkomst is toegankelijk via de website van de RvA (www.rva.nl). Zie: ‘Maatwerkovereenkomst VROM-Raad voor Accreditatie, 20 december 2007’.
G.J.M. Evers, Blind vertrouwen?, p. 96-101.
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3.2

De eis van onpartijdigheid

Behalve onafhankelijk dient een certificerende instelling ook onpartijdig te zijn.
De eis van onpartijdigheid ziet vooral op de uitvoering van de activiteiten in het
kader van certificering. Ter waarborging van de onpartijdigheid van haar activiteiten dient de certificerende instelling ervoor te zorgen dat elke beslissing die
betrekking heeft op de certificering (bijvoorbeeld de verlening of de intrekking
van een certificaat) wordt genomen door andere personen dan degenen die de
conformiteitsbeoordeling hebben verricht. Ook zijn eisen gesteld aan het personeel ten aanzien van de relatie tussen hun activiteiten voor de certificerende
instelling en andere professionele activiteiten die zij ondernemen of in het verleden hebben ondernomen. Een belangrijke eis is tenslotte dat de certificerende
instelling zelf geen activiteiten mag verrichten op gebieden waarop zij certificeert.
3.3

De eis van zorgvuldigheid en deskundigheid

In de accreditatienormen wordt de eis gesteld dat het personeel van een certificerende instelling competent is. De certificerende instellingen dienen daartoe
zelf relevante minimumcriteria vast te stellen. Verder bevatten de accreditatienormen formele eisen met betrekking tot de informatie die aan de certificaathouder moet worden verschaft. De inhoud en uitvoering van de beoordelingsactiviteiten dienen zorgvuldig te worden vastgesteld en te worden bekend gemaakt
aan de certificaathouder. De beoordeling moet alle elementen van het certificatieschema omvatten en hierbij moet voldoende informatie worden verzameld
om een zorgvuldig besluit te nemen ten aanzien van de certificering of te nemen
maatregelen. Bovendien moeten de door de certificerende instelling uitgevoerde
periodieke herbeoordelingen worden uitgevoerd met een frequentie die voldoende is om overeenstemming met de eisen te blijven verzekeren. Na afloop
van de (her-)beoordeling worden de bevindingen aan de certificaathouder bekend gemaakt in de vorm van een rapport. Dit rapport dient onder meer een beschrijving te bevatten van de mate van overeenstemming met of afwijking van
de gestelde eisen. De certificerende instelling dient de certificaathouder in de gelegenheid te stellen tot het stellen van vragen en tot het geven van een reactie op
het rapport. In geval van afwijking van de gestelde eisen, dient het rapport bovendien een beschrijving te bevatten van de maatregelen die de certificaathouder
moet treffen om deze afwijking te herstellen. Ook moet in het rapport worden
aangegeven of er een herbeoordeling plaatsvindt, waarbij kan worden gecontroleerd of de geconstateerde afwijkingen zijn hersteld.
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3.4

De eis van non discriminatoire toegang

De eis van non discriminatoire toegang brengt met zich mee dat activiteiten en
procedures van certificerende instellingen zonder onderscheid naar certificaathouder of aanvrager dienen te worden verricht. De diensten van de certificerende instelling dienen voor een ieder open te staan. De mogelijkheid tot deelname
aan het systeem van certificering mag niet afhankelijk worden gesteld van andere voorwaarden dan de eisen die voortvloeien uit het certificatieschema. Noch in
procedures, noch in financiële voorwaarden mag onderscheid worden gemaakt
naar persoon of organisatie. Uitsluitend het object van certificering dient als onderscheidend criterium bij de toegang tot diensten van de certificerende instelling. De eis van non discriminatoire toegang strekt er onder meer toe om mededingingsbeperkingen te voorkomen.
3.5

De eis van representativiteit

De eis van representativiteit behelst dat de structuur van de certificerende instelling zodanig dient te zijn dat alle partijen, die bij de certificering een relevant belang hebben, betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid inzake de inhoud
en het functioneren van certificatieschema. Voor elk object van certificering
worden eisen vastgelegd in een certificatieschema. Ook worden in het certificatieschema de wijze van beoordeling en de beoordelingsfrequentie vastgelegd.
De inbreng van alle belanghebbende partijen bij de totstandkoming van het certificatieschema draagt bij aan het draagvlak en het vertrouwen in het certificaat
binnen de betreffende marktsector.
De eis van representativiteit krijgt gestalte in de vorm van de zogenaamde
Colleges van Deskundigen (CvD). Een CvD wordt door de certificerende instelling ingesteld voor elk terrein van certificering. In het CvD behoren alle betrokken partijen evenwichtig vertegenwoordigd te zijn. Het CvD adviseert de certificerende instelling over de aard en inhoud van het certificatieschema. Bovendien behoort het CvD betrokken te blijven bij het functioneren van het certificatieschema, zodat het CvD kan adviseren over noodzakelijke aanpassingen wanneer het in het certificatieschema neergelegde systeem van certificering tekort
schiet. Normaal gesproken zijn meerdere certificerende instellingen ten aanzien
van een bepaald object van certificering actief. Deze certificerende instellingen
dienen elk te beschikken over een College van Deskundigen. Teneinde de uniformiteit van de certificatieschema’s te bevorderen en kennis en capaciteit te
bundelen treedt vaak één CvD op voor meerdere certificerende instellingen.
Wanneer CvD’s voor meerdere certificerende instellingen optreden wordt gesproken van gemeenschappelijke CvD’s. Wanneer CvD’s voor alle certificerende instellingen voor een bepaald object van certificering optreden wordt ge58
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sproken van Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s). Deze CCvD’s maken doorgaans deel uit van stichtingen die zijn opgericht met het doel de inrichting en het functioneren van certificering van een bepaald object te beheren.
Certificerende instellingen die zich contractueel aan een dergelijke stichting
verbinden, kunnen gebruik maken van de door de stichting beheerde certificatieschema’s.60
3.6

De eis van vertrouwelijkheid

De eis van vertrouwelijkheid behelst dat de certificerende instelling adequate
voorzieningen dient te treffen om de vertrouwelijkheid van informatie die
wordt vergaard tijdens de activiteiten in het kader van certificering te garanderen. De certificerende instelling mag geen informatie ten aanzien van een specifieke certificaathouder of een specifiek product naar buiten brengen, tenzij de
certificaathouder hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Op deze eis
wordt echter een uitzondering gemaakt voor het geval bij of krachtens de wet is
bepaald dat bepaalde informatie bekend wordt gemaakt aan een derde partij.
Wanneer er een wettelijke verplichting bestaat tot informatieoverdracht dient
de certificaathouder hieromtrent te worden geïnformeerd. De eis van vertrouwelijkheid is, evenals de overige hierboven besproken eisen, vastgelegd in de internationale accreditatienormen.61 De eis van vertrouwelijkheid wordt bovendien doorgaans contractueel vastgelegd in de overeenkomsten tussen de certificerende instelling en de certificaathouders.
De eis van vertrouwelijkheid vormt geen beperking voor de overdracht van
nalevingsinformatie door certificerende instellingen aan de overheid. Het is echter wel van belang dat de verplichting tot informatieoverdracht wettelijk of contractueel is vastgelegd. Wanneer er een wettelijke verplichting bestaat tot informatieoverdracht, verdient het overigens aanbeveling om deze verplichting ook
in de contracten tussen de certificerende instelling en de certificaathouders op te
nemen. Wanneer er geen wettelijke verplichting bestaat tot informatieover-

60
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G.J.M. Evers, Blind vertrouwen?, p. 102-105.
NEN-EN 45011 voor produkten, NEN-EN 45012 voor managementsystemen, NEN-EN
17024 voor personen en ISO Guide 66 voor milieuzorgsystemen. Zo is in NEN-EN
45011 de volgende bepaling opgenomen: “4.10 Confidentiality. 4.10.1 The certification body
shall have adequate arrangements consistent with applicable laws to safeguard confidentiality of
the information obtained in the course of its certification activities at all levels of its organisation,
including committees and external bodies or individuals acting on its behalf. 4.10.2 Except as required in this standard or by law, information gained in the course of certification activities about
a particular product or supplier shall not be disclosed to a third party without the written consent
of the supplier. Where the law requires information to be disclosed to a third party, the supplier
shall be informed of the information provided as permitted by the law.”
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dracht,62 dient de verplichting tot informatieoverdracht in ieder geval te worden
opgenomen in de overeenkomsten tussen de certificerende instelling en de certificaathouders. Wanneer de verplichting tot informatieoverdracht niet wettelijk
en/of contractueel is vastgelegd, is voor de overdracht van nalevingsinformatie
aan de overheid (of aan andere derde partijen) schriftelijke toestemming van de
certificaathouder vereist.
3.7

Samenvatting

De in deze paragraaf beschreven waarborgen dragen bij aan de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie.
De eis van onafhankelijkheid en de eis van onpartijdigheid hebben ten doel dat
privaatrechtelijke instellingen zonder vooringenomenheid controles verrichten.
De eis van zorgvuldigheid en deskundigheid brengt met zich mee dat de controles alle elementen van het certificatieschema dienen te omvatten en dat voldoende informatie wordt verzameld om een zorgvuldig besluit te nemen. De eis van
representativiteit draagt bij aan het draagvlak voor het certificatieschema.
Eén van de waarborgen, namelijk de eis van vertrouwelijkheid, is van belang
voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de overheid van een privaatrechtelijke instelling de overdracht van nalevingsinformatie mag vorderen. Privaatrechtelijke instellingen mogen in beginsel geen specifieke informatie ten
aanzien van de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging naar buiten
brengen, tenzij de deelnemer hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
Op deze eis wordt echter een uitzondering gemaakt voor het geval bij of krachtens de wet is bepaald dat bepaalde informatie bekend wordt gemaakt aan een
derde partij. De eis legt derhalve geen beperkingen op aan de overdracht van nalevingsinformatie door certificerende instellingen aan de overheid, mits de verplichting tot overdracht van nalevingsinformatie wettelijk en/of contractueel is
vastgelegd.
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Ook dan is informatieoverdracht mogelijk. De verplichting tot informatieoverdracht kan
in dat geval bijvoorbeeld voortvloeien uit een overeenkomst tussen de overheid en de certificerende instelling. De casestudy in hoofdstuk 9 vormt een voorbeeld van een dergelijke
constructie.
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4

Sanctiebevoegdheden in het kader van certificering

In deze paragraaf worden de bevoegdheden tot sanctionering63 waarover een
privaatrechtelijke instelling beschikt ten aanzien van de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging beschreven. Hierbij is wederom het systeem van certificering als uitgangspunt genomen. De beschrijving van de sanctiebevoegdheden in het privaatrechtelijke domein is van belang voor de beantwoording van
de onderzoeksvragen, in het bijzonder de vierde deelvraag. Bij de beantwoording van de vierde deelvraag wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke sancties mogen cumuleren met
maatregelen in het kader van een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging. Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre door de overheid
juist van het opleggen van een sanctie kan of moet worden afgezien, omdat er
reeds maatregelen zijn getroffen door een privaatrechtelijke instelling. Voor de
beantwoording van de vierde deelvraag is een beschrijving van de sanctiebevoegdheden in het privaatrechtelijke domein derhalve van belang.
In een systeem van certificering zijn de sanctiebevoegdheden in het algemeen
gedetailleerd vastgelegd in het certificatieschema en de overeenkomst van opdracht. In andere privaatrechtelijke kwaliteitsborgingssystemen gelden vaak
vergelijkbare bevoegdheden, zij het dat deze niet altijd gedetailleerd zijn vastgelegd. De bevoegdheden tot sanctionering stellen de certificerende instelling in
staat om de conformiteit van het object van certificering aan de gestelde eisen en
daarmee het vertrouwen in het systeem van certificering te waarborgen. In de
meeste gevallen is overeengekomen dat verschillende sancties kunnen worden
opgelegd en dat kan worden gedifferentieerd aan de hand van de aard en de
ernst van de geconstateerde afwijking. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevoegdheden tot sanctionering besproken. Hierbij is gebruik gemaakt van
een viertal voorbeelden van certificatieschema’s. 64 De in deze paragraaf beschreven sancties zijn in veel certificatieschema’s terug te vinden, hoewel niet
altijd alle vormen voorkomen.
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Zie voor een toelichting op het begrip privaatrechtelijke sancties mijn preadvies voor de
Jonge VAR: S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke puntieve sancties
met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge
VAR-reeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 59-60.
Het betreft het opnieuw Kiwa-Reglement voor systeemcertificatie:2004, het Certificatiereglement IKB 2004(+) Varkens, het Reglement voor certificatie en attestering 2006 van
Intron en het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht. Deze reglementen zijn te
raadplegen via de websites van de certificerende instellingen: www.kiwa.nl, www.dgbbv.nl, www.intron.nl en www.skal.nl.
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4.1

Waarschuwing of opdracht tot herstel

In vrijwel alle certificatieschema’s wordt aan de certificerende instelling de bevoegdheid toegekend om aan een certificaathouder een opdracht tot herstel te
geven. Indien een geringe afwijking wordt geconstateerd wordt de certificaathouder in eerste instantie in de gelegenheid gesteld om de afwijking binnen een
redelijke termijn te herstellen. In sommige gevallen wordt de opdracht tot herstel gecombineerd met een schriftelijke waarschuwing. In sommige certificatieschema’s kan de certificaathouder ermee volstaan om de getroffen maatregelen
ter opheffing van de geconstateerde afwijking schriftelijk aan de certificerende
instelling te melden. De certificerende instelling controleert dan bij de volgende
(reguliere) periodieke controle of de afwijking inderdaad is hersteld. In andere
certificatieschema’s wordt de opdracht tot herstel gecombineerd met een herinspectie (zie paragraaf 4.2). De certificerende instelling last in dat geval, na afloop
van de gestelde termijn, een extra controle in, waarbij wordt gecontroleerd of de
afwijking is hersteld. De kosten voor de maatregelen ter opheffing van de geconstateerde afwijking en de kosten voor een eventuele herinspectie komen
voor rekening van de certificaathouder.
4.2

Herinspectie of verzwaard controleregime

Bij zwaardere afwijkingen, of wanneer herhaaldelijk afwijkingen worden geconstateerd die niet binnen een redelijke termijn worden hersteld, heeft de certificerende instelling in de meeste gevallen de bevoegdheid om de frequentie of intensiviteit waarmee de document- en praktijkonderzoeken worden verricht te verhogen. De kosten van deze herinspectie of van het verzwaarde controleregime
komen voor rekening van de certificaathouder. De certificaathouder is op basis
van het certificatieschema verplicht om aan de extra controles medewerking te
verlenen.
4.3

Schorsing of intrekking van het certificaat

De meest vergaande bevoegdheid waarover de certificerende instelling beschikt
is de bevoegdheid om bij ernstige of herhaalde afwijkingen het certificaat te
schorsen of in te trekken. De schorsing van het certificaat heeft tot gevolg dat de
deelnemer gedurende een bepaalde periode geen recht heeft op het gebruik van
het certificaat en het bijbehorende beeldmerk. Binnen de termijn van schorsing
van het certificaat blijft in de meeste gevallen de overeenkomst van opdracht van
kracht. Dit betekent ook dat de financiële verplichtingen van de certificaathouder ten aanzien van de certificerende instelling onverlet blijven. Binnen de termijn van schorsing van het certificaat dient de deelnemer maatregelen te treffen
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ter opheffing van de geconstateerde afwijking. De certificerende instelling controleert of de afwijking binnen de gestelde termijn is hersteld. Indien binnen de
gestelde termijn geen of onvoldoende maatregelen zijn getroffen ter opheffing
van de afwijking, zal door de certificerende instelling worden overgegaan tot intrekking van het certificaat. De intrekking van het certificaat gaat in de meeste
gevallen gepaard met de ontbinding van de overeenkomst van opdracht.
4.4

Openbaarmaking van sancties

In het privaatrechtelijke domein is het niet ongebruikelijk dat sancties, bijvoorbeeld de schorsing of intrekking van een certificaat, openbaar worden gemaakt.
De openbaarmaking geschiedt doorgaans via internet. De bevoegdheid tot
openbaarmaking vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht, waarbij wordt
verwezen naar het certificatieschema. De openbaarmaking van sancties wordt in
het privaatrechtelijke domein niet altijd gezien als een sanctie. In veel gevallen
geschiedt de openbaarmaking met het oog op de waarschuwing van de markt.
De openbaarmaking geeft het signaal aan de markt dat het object van certificering niet langer voldoet aan de eisen van het certificatieschema. In sommige gevallen wordt de openbaarmaking in het certificatieschema wel expliciet als sanctie aangeduid. Hieruit kan worden opgemaakt dat de openbaarmaking er in dat
geval mede op is gericht om de certificaathouder te straffen. Het effect van de
openbaarmaking is hoe dan ook belastend. De publicatie van opgelegde sancties
zal het imago van het betrokken bedrijf doorgaans geen goed doen.
4.5

Samenvatting

Wanneer bij de document- of praktijkonderzoeken een afwijking van de eisen
van het certificatieschema wordt geconstateerd, beschikt een certificerende instelling over verschillende bevoegdheden om sancties op te leggen. Deze bevoegdheden vloeien voort uit de overeenkomst van opdracht en het daarin van
toepassing verklaarde certificatieschema. De meest gangbare sancties in de sfeer
van certificering zijn de waarschuwing of opdracht tot herstel, een herinspectie
of verzwaard controleregime voor rekening van de certificaathouder, de schorsing of intrekking van het certificaat en de openbaarmaking van sancties.

5.

Waarborgen in het kader van de sanctionering

In paragraaf 3 is reeds een beschrijving gegeven van de waarborgen die privaatrechtelijke instellingen in acht moeten nemen ten aanzien van de deelnemers
aan een kwaliteitsborgingssysteem. Afgezien van de eis van zorgvuldigheid hebben deze eisen echter niet specifiek betrekking op de oplegging van sancties. In
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deze paragraaf worden de inhoudelijke en procedurele waarborgen ten aanzien
van sanctionering door privaatrechtelijke instellingen geïnventariseerd.
5.1

Materiële waarborgen ten aanzien van sanctionering

De oplegging van sancties door een certificerende instelling vindt plaats binnen
de privaatrechtelijke context van de overeenkomst van opdracht en het daarin
van toepassing verklaarde certificatieschema. In het certificatieschema is in de
meeste gevallen gedetailleerd vastgelegd in welke gevallen en onder welke
voorwaarden een bepaalde sanctie mag worden opgelegd. Alleen wanneer minder vergaande sancties, zoals de opdracht tot herstel of een verzwaard controleregime, geen resultaat hebben opgeleverd, wordt tot de schorsing of intrekking
van het certificaat overgegaan. In zoverre zit in de regeling van sancties in het
kader van certificering dus min of meer een evenredigheidsbeginsel ingebakken.
Daarnaast bevatten sommige certificatieschema’s de verplichting om de betrokkene te horen voordat een sanctie wordt opgelegd. Het certificatieschema bevat
verder echter doorgaans geen nadere uitwerking van waarborgen in het kader
van de sanctionering.
5.2

Procedurele waarborgen ten aanzien van sanctionering

Ook de rechtsbescherming tegen sancties die zijn opgelegd door een certificerende instelling vindt plaats binnen een privaatrechtelijke context.65 Op basis
van internationale normen dient een (geaccrediteerde) certificerende instelling
te beschikken over procedures van beroep, klachten en de behandeling van geschillen. De behandeling van klachten en geschillen geschiedt in de meeste gevallen in eerste instantie intern, dit wil zeggen dat de certificerende instelling zelf
de klacht of het geschil behandelt. De behandeling dient vanzelfsprekend te
worden uitgevoerd door personen die geen betrokkenheid hebben (of hebben
gehad) bij de certificaathouder of klager. Soms wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke klacht- of geschilcommissies. Indien de klacht- of geschilprocedure
niet leidt tot een voor partijen bevredigende oplossing, kan gebruik worden gemaakt van een beroepsprocedure. De behandeling van het beroep dient te geschieden door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan. Dit orgaan wordt in de
meeste gevallen aangeduid als Commissie van Beroep. Het beroep heeft in veel
gevallen (maar niet altijd! – dit is afhankelijk van hetgeen is vastgelegd in het cer65
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tificatieschema) schorsende werking. De beroepsprocedure resulteert in een
bindende uitspraak van de Commissie van Beroep.66 De beroepsprocedure kan
in veel gevallen worden aangemerkt als arbitrage (art. 1020 Rv).67 Wanneer arbitrage mogelijk is, verklaart de burgerlijke rechter zich onbevoegd, tenzij het
gaat om een kort geding (art. 1022 Rv). Het is echter wel mogelijk om de burgerlijke rechter te verzoeken de uitspraak van de Commissie van Beroep te vernietigen of herroepen (art. 1064 Rv).
6

Samenvatting

In dit hoofdstuk is het voor het onderzoek relevante privaatrechtelijke juridische
kader geschetst. Voor de beschrijving van het privaatrechtelijke juridische kader
is het systeem van certificering als uitgangspunt genomen. In andere systemen
van kwaliteitsborging gelden vaak vergelijkbare bevoegdheden en waarborgen,
zij het dat niet altijd alle bevoegdheden en waarborgen van toepassing zijn.
De belangrijkste bevoegdheid van certificerende instellingen betreft het verrichten van conformiteitsbeoordelingen in de vorm van document- en praktijkonderzoeken op basis waarvan wordt beoordeeld of het object van certificering
(nog) voldoet aan de gestelde eisen. De bevoegdheid om conformiteitsbeoordelingen te verrichten vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht. Naast de bevoegdheid om conformiteitsbeoordelingen te verrichten, beschikt de certificerende instelling over de bevoegdheid om sancties op te leggen wanneer het object van certificering niet voldoet aan de gestelde eisen. Ook deze bevoegdheid
vloeit voort uit de overeenkomst van opdracht. Een certificerende instelling
moet bij haar activiteiten een aantal waarborgen in acht nemen. Deze waarborgen vloeien voort uit de overeenkomst van opdracht en soms ook uit internationale normen.
Onderstaande matrix bevat een overzicht van de belangrijkste bevoegdheden
en waarborgen in het privaatrechtelijke domein. In hoofdstuk 7 worden de bevoegdheden en waarborgen in het privaatrechtelijke domein vergeleken met de
bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke respectievelijk het
strafrechtelijke domein. Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording
van de vraag in hoeverre de overheid door middel van het vorderen van infor66
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Vgl. G.J.M. Evers, Blind vertrouwen?, p. 100.
Arbitrage is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artt. 1020 t/m
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matieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie haar activiteiten in het kader van toezicht, opsporing
en sanctionering mag afstemmen op controles en maatregelen in het privaatrechtelijke domein.
bevoegdheden

waarborgen

controle

verrichten van conformiteitsbeoordelingen (document- en
praktijkonderzoek)

eis van onafhankelijkheid
eis van onpartijdigheid
eis van zorgvuldigheid en deskundigheid
eis van non discriminatoire toegang
eis van representativiteit
eis van vertrouwelijkheid

sanctionering

waarschuwing of opdracht tot
herstel
herinspectie of verzwaard
controleregime
schorsing of intrekking van de
conformiteitsverklaring
openbaarmaking van sancties

contractueel overeengekomen
materiële waarborgen:
het evenredigheidsbeginsel zit
min of meer ingebakken in het
systeem van sanctionering
contractueel overeengekomen
procedurele waarborgen:
procedures van beroep, klachten
en de behandeling van geschillen
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Hoofdstuk 5

Bestuursrechtelijk kader
1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het voor het onderzoek relevante privaatrechtelijke
kader geschetst. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bevoegdheden en
waarborgen die gelden in het bestuursrechtelijke domein. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden en waarborgen in het kader van
toezicht en de bevoegdheden en waarborgen in het kader van sanctionering.
De beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke domein maakt een vergelijking mogelijk met de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het privaatrechtelijke domein. Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De vergelijking tussen
de verschillende domeinen is opgenomen in hoofdstuk 7.
1.1

Onderscheid tussen passieve en actieve overdracht van nalevingsinformatie

In paragraaf 2 wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve overdracht
van nalevingsinformatie. Bij passieve overdracht van nalevingsinformatie gebruikt de overheid haar toezichthoudende bevoegdheden om eenmalig of incidenteel overdracht van informatie te vorderen van een privaatrechtelijke instelling. De verplichting om informatie over te dragen ontstaat bij passieve overdracht van nalevingsinformatie pas na een concreet verzoek van een toezichthouder. In de Algemene wet bestuursrecht zijn de bevoegdheden en de voorwaarden vastgelegd voor passieve overdracht van nalevingsinformatie in het kader van het nalevingstoezicht. Bij actieve overdracht van nalevingsinformatie
wordt van een privaatrechtelijke instelling structurele overdracht van informatie
verlangd. De verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie bestaat
onafhankelijk van het gebruik van toezichthoudende bevoegdheden. De verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie kan zijn neergelegd in
een wet of in een overeenkomst tussen de overheid en een privaatrechtelijke instelling.
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1.2

Plan van aanpak

In dit hoofdstuk wordt aan beide vormen van overdracht van nalevingsinformatie aandacht besteed. De nadruk ligt echter op de bevoegdheden en waarborgen in het kader van passieve overdracht van nalevingsinformatie. In paragraaf 2 worden de bevoegdheden besproken waarover een toezichthouder beschikt om van derden overdracht van informatie te vorderen in het kader van
het toezicht. In paragraaf 3 worden de belangrijkste waarborgen besproken
die in acht moeten worden genomen bij de uitoefening van toezicht. In paragraaf 4 worden de bestuursrechtelijke bevoegdheden in het kader van sanctionering besproken. In paragraaf 5 worden tenslotte de waarborgen in het kader
van sanctionering besproken. Paragraaf 6 bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies.

2

Bevoegdheden in het kader van toezicht

In deze paragraaf worden de bestuursrechtelijke bevoegdheden in het kader van
de uitoefening van nalevingstoezicht besproken voor zover deze van belang zijn
voor de overdracht van nalevingsinformatie. Deze bevoegdheden zijn vooral
van belang in het kader van de passieve overdracht van informatie. Onderzocht
wordt in hoeverre een toezichthouder van de in de Algemene wet bestuursrecht
geregelde bevoegdheden gebruik kan maken teneinde van een derde (een privaatrechtelijke instelling) overdracht van nalevingsinformatie te vorderen.
Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt het kader
voor de bestuursrechtelijke normering van toezicht. De bepalingen van hoofdstuk 5 zijn bij de invoering van de derde tranche aan de Awb toegevoegd. Het
hoofdstuk bevat bevoegdheden voor toezichthouders, maar ook algemene regels die bij de uitoefening van toezicht in acht moeten worden genomen. Toezichthouders moeten zijn aangewezen door middel van bijzondere wetgeving
(art. 5:11 Awb). De bij bijzondere wet aangewezen toezichthouders kunnen
vervolgens gebruik maken van de in hoofdstuk 5 geregelde bevoegdheden, tenzij
hierop in de bijzondere wet een beperking is aangebracht. Daarnaast is het mogelijk dat in de bijzondere wet aan de toezichthouder aanvullende bevoegdheden
worden toegekend.
In deze paragraaf wordt eerst kort een algemeen overzicht gegeven van de
bevoegdheden waarover een toezichthouder kan beschikken op grond van
hoofdstuk 5 Awb. Vervolgens wordt ingezoomd op de bevoegdheden die een
toezichthouder in staat stellen om overdracht van informatie te verlangen. Aan
de hand van jurisprudentie en wetsgeschiedenis wordt geanalyseerd in hoeverre
deze bevoegdheden zich ook uitstrekken tot derden, zoals bijvoorbeeld werknemers of accountants. Op basis van deze analyse wordt beoordeeld in hoeverre
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het aannemelijk is dat de bestuursrechtelijke bevoegdheden om overdracht van
informatie te vorderen zich ook kunnen uitstrekken tot derden in de vorm van
onafhankelijke privaatrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld certificerende instellingen). Aan het slot van deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden
voor de overheid om van een privaatrechtelijke instelling actieve overdracht van
nalevingsinformatie te verlangen met het doel om hiervan gebruik te maken ten
behoeve van toezicht of sanctionering.
2.1

Algemeen overzicht van bevoegdheden in het kader van toezicht

Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur,
elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming
van de bewoner (art. 5:15, eerste lid, Awb). Voor de bevoegdheid om een woning binnen te treden zonder de toestemming van de bewoner moet een grondslag bestaan in een bijzondere wet. Bij het binnentreden van een woning moet
bovendien de Algemene wet op het binnentreden in acht worden genomen. In
de Algemene wet bestuursrecht wordt de toegang tot onder meer bedrijven en
bedrijfsterreinen verzekerd. Indien nodig kan een toezichthouder zich toegang
verschaffen met behulp van de sterke arm. De bevoegdheid tot het betreden van
plaatsen omvat niet de bevoegdheid tot het ‘doorzoeken’ van die plaatsen. Het
derde lid van artikel 5:15 Awb maakt het mogelijk dat een toezichthouder zich
door personen die daartoe door hem zijn aangewezen laat vergezellen, bijvoorbeeld door een technisch deskundige.68
In paragraaf 2.2 wordt de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen en
tot het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden besproken (art.
5:16 en 5:17 Awb). Artikel 5:18 Awb bevat daarnaast de bevoegdheid tot monsterneming. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen (art. 5:18, eerste lid, Awb).
Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen (art. 5:18, tweede lid, Awb). Op
verzoek van de belanghebbende neemt de toezichthouder een tweede monster
om contra-expertise mogelijk te maken (art. 5:18, derde lid, Awb). Indien het
onderzoek of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden is de toezichthouder bevoegd om zaken voor korte tijd mee te nemen (art. 5:18, vierde lid,
Awb).
Een toezichthouder is bevoegd om vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft (art. 5:19, eerste lid, Awb).
Hij is tevens bevoegd om vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel
zaken worden vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak
heeft op hun lading te onderzoeken (art. 5:19, tweede lid, Awb) en om van de
68
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69

HULP BIJ DE HANDHAVING

bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak
heeft (art. 5:19, derde lid, Awb). Om de uitoefening van deze bevoegdheden
mogelijk te maken is een toezichthouder bevoegd om de bestuurder van een
voertuig of de schipper van een vaartuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel
stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt (art. 5:19, vierde
lid, Awb).
2.2

De inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht

Toezichthouders hebben de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen en
tot het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:16 en
5:17 Awb). Met betrekking tot zakelijke gegevens en bescheiden kan worden
gedacht aan onderhoudsrapporten, meetgegevens, transportbegeleidingsdocumenten en andere gegevens die nodig zijn om te kunnen controleren of de geldende regels worden nageleefd.69 Bedrijven leggen hun administratie steeds vaker vast in elektronische bestanden in plaats van in papieren documenten. Ook
van deze elektronische bestanden kan op grond van artikel 5:17 Awb inzage
worden gevorderd. De verplichting voor de normadressaat tot het verstrekken
van inlichtingen of inzage in zakelijke gegevens en bescheiden ontstaat pas na
een vordering hiertoe door de toezichthouder en wordt derhalve ook wel een
passieve verplichting genoemd.70
De bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen of inzage in zakelijke gegevens en bescheiden kan worden geëffectueerd door middel van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb. De medewerkingsplicht neemt een bijzondere
plaats in het systeem van toezicht in. Op grond van artikel 5:20 Awb is een ieder
verplicht om aan de toezichthouder desgevraagd alle medewerking te verlenen,
mits deze medewerking redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taak
van de toezichthouder. Personen die weigeren mee te werken riskeren strafvervolging. Het niet voldoen aan de medewerkingsplicht kan namelijk worden gekwalificeerd als het opzettelijk niet voldoen aan een ambtelijk bevel, hetgeen een
strafbaar feit vormt op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Soms kan
de medewerkingsplicht ook bestuursrechtelijk worden afgedwongen. In de bijzondere wet is dan geregeld dat het niet voldoen aan de medewerkingsplicht bestuursrechtelijk kan worden gesanctioneerd, bijvoorbeeld door het opleggen
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van een bestuurlijke boete.71 Het tweede lid van artikel 5:20 Awb biedt de voorziening om te weigeren om antwoord te geven voor zover men is onderworpen
aan een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift.72
De medewerkingsplicht geldt, voor zover het gaat om het afleggen van verklaringen, niet ten aanzien van verdachten en personen jegens wie de overheid
een handeling heeft verricht waaruit deze kon afleiden dat tegen hem een ‘criminal charge’ is ingesteld.73 Dit vloeit voort uit het nemoteneturbeginsel. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de verhouding tussen de medewerkingsplicht en
het nemoteneturbeginsel.
2.3

Het vorderen van inlichtingen en medewerking van derden

Aangezien ‘een ieder’ verplicht is tot medewerking lijkt er in beginsel geen wettelijke belemmering te bestaan ten aanzien van de kring van personen tot wie
een vordering tot medewerking kan worden gericht. De mogelijkheden voor het
vorderen van medewerking ten aanzien van derden worden echter begrensd
door het in artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel voor toezicht.
Dit evenredigheidsbeginsel geeft een specifieke invulling aan het in artikel 3:4,
tweede lid, Awb neergelegde algemene evenredigheidsbeginsel. Het beginsel
houdt in dat een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik kan maken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Met
inachtneming van deze norm moet de toezichthouder op grond van zijn ervaring en deskundigheid naar bevind van zaken handelen. Het optreden van een
toezichthouder dient daarbij steeds te voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.74
Conform de wetsgeschiedenis mag een toezichthoudende bevoegdheid
slechts worden uitgeoefend jegens personen die betrokken zijn bij activiteiten
waarop moet worden toegezien ingevolge de wettelijke regeling op grond waarvan de toezichthouder met toezicht is belast.75 De wetgever biedt geen duidelijk
aanknopingspunt voor de invulling van dit criterium van betrokkenheid. Dit zal
daarom van geval tot geval moeten worden beoordeeld. De wetgever geeft aan
dat het toezicht zich in de praktijk meestal zal richten tot de personen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteiten waarop wordt toegezien. Niet uitgesloten is echter dat van derden medewerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld van
degene die een aan onderzoek te onderwerpen voorwerp onder zich heeft, maar
71
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daarvan niet de eigenaar is. In de regel zal echter naar het oordeel van de wetgever voor een vergaande bevoegdheidsuitoefening jegens derden geen plaats
zijn.76
Aangezien de wetgever geen nadere invulling heeft gegeven aan het criterium van betrokkenheid kan op basis van de wetsgeschiedenis niet met zekerheid
worden geconcludeerd welke categorieën derden onder de reikwijdte van de
medewerkingsplicht vallen. In een beperkt aantal gevallen is een nadere invulling aan het criterium van betrokkenheid gegeven door de rechter, doch er is
geen jurisprudentie met betrekking tot de vraag in hoeverre de medewerkingsplicht zich uitstrekt tot onafhankelijke privaatrechtelijke instellingen zoals certificerende instellingen. In de volgende deelparagrafen wordt een aantal uitspraken besproken waarin een rechterlijk oordeel is gegeven over de vraag in hoeverre de medewerkingsplicht zich uitstrekt tot werknemers of tot accountants.
Aan de hand van de bespreking van deze uitspraken kan vervolgens worden beredeneerd in hoeverre de medewerkingsplicht zich kan uitstrekken tot (andere)
onafhankelijke privaatrechtelijke instellingen.
2.4

Het vorderen van medewerking van werknemers

Bij het toezicht ten aanzien van bedrijven of inrichtingen doet zich de vraag voor
of de toezichthouder een verzoek tot medewerking tot iedere willekeurige
werknemer binnen een bedrijf mag richten. Doorgaans zal het verzoek tot medewerking tot de directie of tot de wettelijke vertegenwoordigers worden gericht. Deze kunnen indien gewenst aan een werknemer opdragen om de vragen
te beantwoorden. Zo kan bijvoorbeeld een milieucoördinator of een andere
door het bedrijf aangewezen medewerker worden gevraagd om bepaalde procedures uit te leggen.77 Het is echter denkbaar dat de toezichthouder zonder tussenkomst van de directie of de wettelijke vertegenwoordigers ook andere werknemers om inlichtingen wil vragen.
In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden in het kader van de Mededingingswet (Mw) is de
vraag aan de orde geweest in hoeverre de medewerkingsplicht zich uitstrekt tot
werknemers van een rechtspersoon.78 In casu had een op grond van artikel 50
lid 1 Mw aangewezen ambtenaar van de Nederlandse Mededingsautoriteit
(NMa) door middel van een faxbericht aan Texaco BV verzocht om enkele vragen te mogen stellen aan bepaalde, nader genoemde, werknemers in het kader
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van een onderzoek naar een mogelijke overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet (verboden mededingingsafspraken). Texaco BV heeft aan de NMa
laten weten dat zij geen gehoor zal geven aan het verzoek, omdat de medewerkingsplicht zich naar haar mening beperkt tot de wettelijke vertegenwoordigers
van een onderneming. Dit standpunt heeft zij bij latere vorderingen tot medewerking herhaald. De aanhoudende weigering van Texaco BV om gehoor te geven aan het verzoek van de NMa om bepaalde werknemers om inlichtingen te
vragen heeft uiteindelijk geresulteerd in het opleggen van een boete wegens het
handelen in strijd met artikel 5:20 Awb.79 Het besluit van de NMa om deze boete op te leggen is (na bezwaar) voorgelegd aan de rechtbank, die hierbij uitspraak
heeft gedaan over de vraag in hoeverre de medewerkingsplicht zich in het kader
van de Mededingingswet uitstrekt tot werknemers van een onderneming.
Volgens de rechtbank heeft de wetgever de medewerkingsplicht niet willen
beperken tot een specifieke groep personen en is het ook niet aannemelijk dat
deze plicht zich in het kader van de Mededingingswet beperkt tot de wettelijke
vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Ook het evenredigheidsbeginsel
staat er naar het oordeel van de rechtbank niet aan in de weg dat in beginsel een
ruimere kring van personen door de toezichthouder kan worden gehoord, mits
is voldaan aan het criterium van betrokkenheid. De medewerkingsplicht mag
naar het oordeel van de rechtbank worden gericht tot alle werknemers die betrokken zijn geweest bij de gedragingen waarop het onderzoek was gericht en
welke mogelijk een overtreding van de Mededingingswet opleveren. De NMa
heeft derhalve naar het oordeel van de rechtbank niet onevenredig gehandeld
door inlichtingen te vorderen van werknemers die daadwerkelijk betrokken zijn
geweest bij de gedragingen waarop het onderzoek was gericht.
Overigens dient te worden opgemerkt dat de NMa de inlichtingenvordering
in dit geval heeft gericht tot de rechtspersoon en niet tot de individuele werknemers. Op deze wijze is, wanneer aan de vordering geen gehoor wordt gegeven,
niet de werknemer, maar de onderneming in overtreding. Bovendien komt het
zwijgrecht ‘aan de zijde van de onderneming’ (artikel 53 Mw) naar het oordeel
van de rechtbank ook aan de werknemer toe. De werknemer komt op deze manier niet klem te zitten, hetgeen anders kan zijn wanneer de vordering rechtstreeks tot de werknemer wordt gericht.80
De uitspraak van de rechtbank Rotterdam bevestigt dat de medewerkingsplicht in het kader van de Mededingingswet in ieder geval kan worden gericht
tot alle werknemers van een bedrijf die betrokken zijn of zijn geweest bij de ge-
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De bevoegdheid van de NMa tot het opleggen van een bestuurlijke boete is gebaseerd op
artikel 69 van de Mededingingswet.
Zie noot OJ.
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dragingen waarop toezicht wordt gehouden.81 Hierbij dient te worden aangetekend dat het bij het toezicht in het kader van de Mededingingswet om een bijzondere vorm van toezicht gaat, waarbij de onderneming centraal staat. Het is
niet geheel uitgesloten dat het bijzondere karakter van de Mededingingswet van
invloed is geweest op de (ruimhartige) interpretatie van het evenredigheidsbeginsel en dat hiermee in het kader van andere vormen van regelgeving door de
rechter terughoudender zal worden omgegaan. De vraag in hoeverre het criterium van betrokkenheid zich ook uitstrekt tot derden, die geen werknemer zijn
van de normadressaat, wordt in deze uitspraak niet beantwoord.
2.5

Het vorderen van medewerking van accountants

Wat betreft het vorderen van medewerking van accountants biedt een tweetal
uitspraken die wederom betrekking hebben op de medewerkingsplicht in het
kader van de Mededingingswet meer aanknopingspunten. Deze uitspraken zien
op een vordering van het Commissariaat voor de Media aan de maatschap Ernst
& Young registeraccountants tot inzage van de onder hen berustende controledossiers betreffende de Regionale Omroep West. Het Commissariaat voor de
Media (hierna: Commissariaat) is op grond van artikel 134 Mediawet belast met
het financiële toezicht op regionale omroepinstellingen. De Stichting Regionale
Omroep West (hierna: RTV West) is een regionale omroepinstelling die aan dit
toezicht is onderworpen. De maatschap Ernst & Young registeraccountants
(hierna: Ernst & Young) heeft de jaarrekeningen van RTV West over 2001 en
2002 gecontroleerd en goedgekeurd. Naar aanleiding van in 2003 gebleken financiële problemen bij RTV West heeft het Commissariaat besloten om een nader onderzoek in te stellen naar de jaarrekeningen van RTV West over 2001 en
2002. Hiertoe heeft het Commissariaat aan Ernst & Young verzocht om medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (en kopieën daarvan) te verstrekken. Ernst en Young weigerde echter om deze medewerking te verlenen en handelde daarom naar het
oordeel van het Commissariaat in strijd met de medewerkingsplicht van artikel
5:20 Awb.
Het Commissariaat vorderde daarom in kort geding Ernst & Young en de
voor Ernst & Young werkzame registeraccountant te veroordelen om aan het
Commissariaat inzage te geven in de onder hen berustende controledossiers betreffende RTV West en toe te staan dat daarvan kopieën worden gemaakt. 82 De
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De uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 augustus 2003 (zaak Texaco) wordt
bevestigd door een latere uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 11 juli 2006 die eveneens betrekking had op het vorderen van inlichtingen van medewerkers van een bedrijf
in het kader van de Mededingingswet (AB 2007, 35).
Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhave 13 april 2004, AB 2004, 300, m. nt. OJ.
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voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn beoordeling van
de vordering een beperkte interpretatie gegeven van het in de wetsgeschiedenis
van artikel 5:13 Awb aangehaalde criterium van betrokkenheid. De voorzieningenrechter oordeelt dat de medewerkingsplicht zich in het bijzonder richt tot
betrokkenen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en in het onderhavige
geval tot betrokkenen in de zin van de Mediawet. Tot deze betrokkenen behoren
naar het oordeel van de voorzieningenrechter uitsluitend de instellingen jegens
wie ingevolge de Mediawet door het Commissariaat toezicht wordt gehouden.
Derhalve dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder “een ieder”
ingevolge artikel 5:20 Awb in samenhang met de Mediawet te worden verstaan
“een ieder op wie toezicht wordt gehouden door het Commissariaat”. De accountant die voor een dergelijke betrokkene werkzaamheden verricht, valt daar
naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder. De vordering wordt
derhalve afgewezen. Deze uitleg van het criterium van betrokkenheid impliceert
dat de medewerkingsplicht zich beperkt tot de normadressaat. Naar mijn oordeel heeft de voorzieningenrechter hier een wel erg beperkte uitleg van het criterium van betrokkenheid gegeven, die niet in overeenstemming lijkt te zijn met
de wetsgeschiedenis.
Het Commissariaat heeft zich niet neergelegd bij het vonnis van de voorzieningenrechter en heeft hoger beroep ingesteld. Het hof Den Haag heeft in hoger
beroep geoordeeld dat de grief dat de voorzieningenrechter een te beperkte uitleg heeft gegeven aan artikel 5:20 Awb gegrond is.83 Zowel uit de woorden “een
ieder” in artikel 5:20 lid 1 Awb als uit de samenhang met lid 2 van artikel 5:20
Awb, waarin een voorziening is opgenomen voor medewerking door personen
die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht hebben, leidt het hof af dat de toezichthouder niet alleen degenen op wie
hij toezicht houdt tot medewerking kan verplichten, maar ook derden die voor
dat toezicht op een ander dan zichzelf informatie kunnen verschaffen. Dit
spoort naar het oordeel van het hof ook met de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt
dat de wetgever heeft gewenst dat de medewerkingsplicht “derdenwerking”
heeft. Een beperkte uitleg, zoals door de voorzieningenrechter is gegeven, zou
naar het oordeel van het hof de door de wetgever gewenste bevoegdheid van
toezichthouders om de informatie te bemachtigen die redelijkerwijs nodig is
voor de uitoefening van de toezichthoudende taak te zeer beperken. Indien voor
een behoorlijk toezicht noodzakelijk is dat informatie beschikbaar komt die niet
(of niet meer) bij degene op wie toezicht wordt gehouden aanwezig is, dient de
toezichthouder die informatie ook bij een derde te kunnen verkrijgen. Het evenredigheidsbeginsel bij toezicht (art. 5:13 Awb) biedt volgens het hof voldoende
waarborg dat ook rekening wordt gehouden met het gerechtvaardigde belang
83

Hof ’s-Gravenhage (kort geding) 30 december 2004, AB 2006, 301, m. nt. OJ.
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dat een derde bij weigering van medewerking zou kunnen hebben. Omdat de
door Ernst & Young opgestelde controledossiers informatie kunnen bevatten
die niet in de administratie van RTV West is terug te vinden en die voor het toezicht van belang is, is het hof van oordeel dat het Commissariaat de bevoegdheid
had om inzage te verlangen in de controledossiers. De vordering om medewerking te verlenen is naar het oordeel van het hof niet in strijd met de bepalingen in
de Awb of met beginselen van behoorlijk bestuur. Om deze reden vernietigt het
hof het vonnis van de voorzieningenrechter.
Het vonnis van het hof lijkt mij in overeenstemming met de wetsgeschiedenis van artikel 5:20 Awb en artikel 5:13 Awb (paragraaf 2.2). De reikwijdte van
artikel 5:20 Awb moet niet te beperkt worden uitgelegd. Wanneer derden beschikken over informatie die niet ter beschikking kan worden gesteld door de
onder toezicht gestelde zelf en die voor het toezicht van belang is, heeft de toezichthouder de bevoegdheid om met gebruikmaking van de medewerkingsplicht
van artikel 5:20 Awb inzage in deze gegevens te vorderen. Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken naar de vragen die centraal staan in dit onderzoek,
impliceert dit dat een toezichthouder met gebruikmaking van de medewerkingsplicht van een onafhankelijke privaatrechtelijke instelling inzage kan vorderen in gegevens die niet opvraagbaar zijn bij de onder toezicht gestelde en die
van belang zijn voor het toezicht. Hierbij kan worden gedacht aan auditrapporten die worden beheerd door een certificerende instelling en die informatie bevatten over het nalevingsgedrag van certificaathouders.
2.6

De reikwijdte van artikel 5:20 lid 2 Awb

Opmerkelijk is dat in de in paragraaf 2.5 besproken casus noch de maatschap
Ernst & Young registeraccountants noch de voor Ernst & Young werkzame registeraccountant hebben aangevoerd dat medewerking kon worden geweigerd
op grond van artikel 5:20, tweede lid, Awb. Het tweede lid van artikel 5:20 Awb
biedt de voorziening om te weigeren om inlichtingen te verschaffen voor zover
men is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift. De bepaling is als volgt geformuleerd: “Zij die uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding,
kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.”
De reikwijdte van artikel 5:20, tweede lid, Awb blijkt niet duidelijk uit de
wetsgeschiedenis.84 Aangenomen wordt dat verschoningsgerechtigden85 in ie-
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der geval onder de reikwijdte van artikel 5:20 Awb vallen.86 Het verschoningsrecht behelst het recht om zich te onthouden van een getuigenis voor de rechter
en vormt derhalve een uitzondering op de getuigplicht.87 Het verschoningsrecht
heeft tot doel om de onbelemmerde toegang van een hulpzoekende tot een professionele hulpverlener te beschermen. Met name de vertrouwensrelatie tussen
de professionele hulpverlener en de hulpzoekende moet worden beschermd.88
De formulering van artikel 5:20, tweede lid, Awb lijkt op de formulering van de
wettelijke bepalingen ten aanzien van het verschoningrecht.89 Het ligt dan ook
voor de hand dat de wetgever bij het formuleren van artikel 5:20, tweede lid,
Awb aansluiting heeft willen zoeken bij de bepalingen ten aanzien van het verschoningsrecht.
De registeraccountant wordt niet erkend als verschoningsgerechtigde.90 Jansen is van mening dat de registeraccountant onder omstandigheden wel ontheven kan worden geacht van de medewerkingsplicht. Hij stelt dat aan het belang
van de waarheidsvinding door de rechter een groter gewicht toekomt dan aan
het belang van de waarheidsvinding door het bestuursorgaan en dat om die reden moet worden aangenomen dat de kring van geheimhouders op grond van
artikel 5:20, tweede lid, Awb ruimer is dan die van de verschoningsgerechtigden.91 Ik deel deze mening niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever de kring van personen die zich kunnen beroepen op artikel 5:20, tweede lid,
Awb, ruimer heeft willen trekken dan de kring van personen die zich kunnen be84
85
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Kamerstukken II 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 148.
Hiertoe behoren in ieder geval advocaten en procureurs, notarissen, artsen en geestelijken.
Maar ook curatoren in een faillissement, medewerkers van de reclassering, juridisch
medewerkers van rechtshulpbureaus en belastingambtenaren worden in de rechtspraak
als verschoningsgerechtigde erkend. Ook aan journalisten komt een beperkt verschoningsrecht toe. Vgl. F.J. Fernhout, Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken (diss.),
Maastricht: Gianni 2004.
Jansen, Het handhavingsonderzoek, p. 38.
Uitgebreid over het verschoningsrecht: M.A. Wisselink, Beroepsgeheim, ambtsgeheim en
verschoningsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
Ibid, p. 21.
In artikel 165, tweede lid sub b, Rv wordt het verschoningsrecht toegekend aan: “zij die tot
geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent
hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd.” In artikel 218 Sv wordt het verschoningsrecht toegekend aan: “zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot
geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan
hen als zoodanig is toevertrouwd.” In artikel 8:33, derde lid, Awb wordt verwezen naar artikel 165, tweede lid (sub b), Rv. Opvallend is dat in deze bepalingen niet worden genoemd “degenen die uit hoofde van wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding.” Dit geschiedt wel in artikel 5:20, tweede lid, Awb.
Wisselink, Beroepsgeheim, ambtsgeheim en verschoningsrecht, pp. 94-107.
Jansen, Het handhavingsonderzoek, p. 38.
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roepen op het verschoningsrecht.92 Naar mijn mening ligt dit ook niet voor de
hand. Van de verplichting om te getuigen is slechts een beperkte groep personen
vrijgesteld. Het belang dat wordt gediend met de beperking van de kring van
verschoningsgerechtigden is inderdaad het belang van de waarheidsvinding
door de rechter. Het belang van de waarheidsvinding door het bestuursorgaan
lijkt me hieraan niet ondergeschikt. De verplichting tot het afleggen van een getuigenis voor de rechter lijkt mij bovendien voor betrokkenen ingrijpender dan
de verplichting om medewerking te verlenen aan het toezicht. Ik acht het niet
logisch dat iemand gehoor zou dienen te geven aan de verplichting om te getuigen, terwijl dezelfde persoon in dezelfde hoedanigheid zich zou kunnen onttrekken aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het toezicht. De
reikwijdte van artikel 5:20, tweede lid, Awb beperkt zich derhalve naar mijn mening tot de in de rechtspraak erkende verschoningsgerechtigden. Registeraccountants vallen daarom naar mijn mening niet binnen de reikwijdte van artikel
5:20, tweede lid, Awb. Andere privaatrechtelijke instellingen, zoals certificerende instellingen, vallen evenmin binnen de reikwijdte van artikel 5:20, tweede lid,
Awb.
Ten overvloede merk ik nog op dat vanzelfsprekend niet iedere contractuele
geheimhoudingsplicht met zich brengt dat op grond van artikel 5:20, tweede lid,
Awb kan worden geweigerd medewerking te verlenen aan het toezicht. Zo bevatten de Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants 1994 (GBR-1994)
een geheimhoudingsverplichting. De regeling bepaalt echter ook dat de registeraccountant aan vertrouwelijke gegevens bekendheid moet geven voor zover
dit voor de vervulling van zijn taak is vereist, dan wel wettelijk is verplicht (art.
10). De geheimhoudingsplicht is derhalve niet absoluut. Maar ook als een contractuele geheimhoudingsplicht wel absoluut zou zijn geformuleerd, betekent
dit naar mijn mening niet dat de betrokkene zich met een beroep op artikel 5:20,
tweede lid, Awb aan de medewerkingsplicht zou kunnen onttrekken. In dat geval zou de medewerkingsverplichting van artikel 5:20 Awb namelijk voor iedere
contractuele geheimhoudingsplicht moeten wijken en dat lijkt mij niet in overeenstemming met de intentie van de wetgever.93
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In de wetsgeschiedenis wordt slechts vermeld dat bij de formulering van artikel 5:20,
tweede lid, Awb, aansluiting is gezocht bij de geheimhoudingsverplichting van art. 2:5
Awb (Kamerstukken II 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 148).
Vgl. Wisselink, Beroepsgeheim, ambtsgeheim en verschoningsrecht, p. 177. Wisselink concludeert dat een geheimhoudingsverplichting krachtens ambt of (vrij) beroep niet per definitie een verschoningsrecht met zich meebrengt. Basisnorm daarvoor is voor de Hoge
Raad het verlenen van existentiële hulp, in beginsel in het kader van een vertrouwensrelatie.
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2.7

Casus DCMR Milieudienst Rijnmond: projectadministratie van adviesbureaus

De problematiek van artikel 5:20 (tweede lid) Awb blijkt in de praktijk ook op
andere terreinen een rol te spelen. Een interessant voorbeeld doet zich voor bij
de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR).94 DCMR verzorgt in opdracht van 16 gemeenten en de provincie Zuid-Holland de vergunningverlening
en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) moet het voornemen tot bodemsanering worden gemeld aan het bevoegd gezag95 (art. 28 Wbb).
Het bevoegd gezag wordt door de melding in de gelegenheid gesteld om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van de Wet bodembescherming en aanverwante regelgeving. Er is echter gebleken dat niet alle bodemsaneringen aan DCMR worden gemeld. DCMR wil inzicht krijgen in deze illegale
bodemsaneringen. Om deze reden worden door DCMR gegevens opgevraagd
uit de projectadministratie van adviesbureaus. Aan de adviesbureaus wordt gevraagd om een lijst samen te stellen van locaties waar het bureau werkzaamheden heeft verricht in het kader van bodemsaneringen.96 De doelstelling van het
opvragen van deze informatie is het in kaart brengen van de grondstromen door
te beoordelen of er sprake is geweest van bodemsanering, of de bodemsanering
conform de Wbb is uitgevoerd, of de vrijgekomen grond legaal is verwerkt en of
er sprake is geweest van de aanvoer van grond. DCMR wil zo onbekend grondverzet en illegaal verwerkte grond achterhalen.
Het opvragen van de genoemde gegevens uit de projectadministratie is bij de
adviesbureaus op grote weerstand gestuit. De adviesbureaus beroepen zich
hierbij op een contractueel overeengekomen geheimhoudingsverplichting. 97
Tevens beroepen zij zich erop dat zij geheimhouders zijn in de zin van artikel
94
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Bron: PowerPoint presentatie Jens van den Bos (DCMR) voor het Platform Bodemtoezicht te Arnhem op 19 april 2007 (www.platformtoezichtbodembeheer.nl). Ten behoeve van de uitwerking van deze paragraaf heeft de heer van den Bos in september 2007
een telefonische toelichting gegeven op de casus.. Tevens is het advies dat de landsadvocaat ten aanzien van deze kwestie in opdracht van DCMR heeft uitgebracht toegezonden.
Dit zijn gedeputeerde staten van de betrokken provincie (art. 28 Wbb).
Meer concreet werd aan de adviesbureaus gevraagd een overzicht te geven van de locaties
waarvoor het adviesbureau één of meer van de hierna genoemde werkzaamheden heeft
verricht: het uitvoeren van saneringsonderzoeken, het opstellen van saneringsplannen, de
milieukundige begeleiding van bodemsaneringen, het opstellen van evaluatieverslagen en
(indien mogelijk) het uitvoeren van onderzoeken waarbij een ernstig geval van verontreiniging is vastgesteld.
Veel adviesbureaus zijn aangesloten bij de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus
(ONRI). Ook in dit verband beroepen zij zich op een in de statuten vastgelegde geheimhoudingsverplichting.
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5:20 lid 2 Awb en om die reden kunnen weigeren medewerking te verlenen aan
het toezicht. Tenslotte voeren de adviesbureaus aan dat de gevraagde gegevens
niet hun eigendom zijn en dat de gegevens ook elders beschikbaar zijn. DCMR
heeft ten aanzien van de door de adviesbureaus aangevoerde bezwaren advies
ingewonnen bij de landsadvocaat. Het advies van de landsadvocaat komt overeen met hetgeen in deze paragraaf ten aanzien van de inlichtingenplicht en de
medewerkingsplicht is uiteen gezet. Artikel 5:20 Awb brengt naar het oordeel
van de landsadvocaat, behoudens de grenzen van het evenredigheidsbeginsel
van artikel 5:13 Awb, geen beperkingen met zich mee ten aanzien van de kring
van personen van wie op basis van artikel 5:16 Awb inlichtingen kunnen worden gevorderd. Adviesbureaus kunnen bovendien niet worden aangemerkt als
geheimhouders in de zin van artikel 5:20, tweede lid, Awb. Zij kunnen derhalve
naar het oordeel van de landsadvocaat worden verplicht om de gevraagde gegevens uit de projectadministratie aan DCMR over te leggen. De eigendom van de
gegevens is hierbij naar het oordeel van de landsadvocaat niet van belang.98 Het
aspect dat bepaalde gegevens ook elders verkrijgbaar zijn, kan naar het oordeel
van de landsadvocaat wel van belang zijn.99 Maar aangezien DCMR in casu juist
de locaties wil achterhalen ten aanzien waarvan geen melding in het kader van
artikel 28 Wbb heeft plaatsgevonden, is het voor DCMR in deze gevallen niet
mogelijk om de gegevens op te vragen bij de eigenaar van de grond dan wel de
opdrachtgever van een saneringsonderzoek.
2.8

Het vorderen van actieve overdracht van informatie

Op basis van de voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd dat de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht die het mogelijk maken om in het kader van het toezicht overdracht van nalevingsinformatie te vorderen mede de
bevoegdheid impliceren om overdracht van nalevingsinformatie te vorderen van
derden. In deze paragraaf worden de bestuursrechtelijke voorwaarden geïnventariseerd voor de actieve overdracht van nalevingsinformatie, waarbij van een
derde uit eigen beweging (dus niet naar aanleiding van een concrete vordering)
regelmatige en structurele overdracht van bepaalde nalevingsinformatie wordt
verlangd.
Actieve overdracht van nalevingsinformatie is niet geregeld in de Algemene
wet bestuursrecht. De leden van de PvdA-fractie hebben bij de totstandkoming
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Dit is conform de wetsgeschiedenis, waarin wordt aangegeven dat het niet is uitgesloten
dat van derden medewerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld van degene die een aan onderzoek
te onderwerpen voorwerp onder zich heeft, maar daarvan niet de eigenaar is [cursivering auteur] (Kamerstukken II 1994-1995, 23 700, nr. 5, p. 79). Zie ook paragraaf 2.3.
Ik neem aan dat de landsadvocaat dit stelt in verband met het in artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel.
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van de derde tranche wel de vraag aan de orde gesteld of het wenselijk is om in
hoofdstuk 5 de bevoegdheid op te nemen om burgers te verplichten om uit eigen beweging aan het bestuursorgaan of aan de tot het bestuursorgaan behorende toezichthouders bepaalde bij besluit of wettelijk voorschrift aangeduide
gegevens te verstrekken. 100 De regering achtte een dergelijke algemene bevoegdheid echter te vergaand. Daarbij werd voorop gesteld dat de bijzondere
wetgever ook zonder een daartoe strekkende bepaling in de Algemene wet bestuursrecht burgers kan verplichten om bepaalde gegevens te verstrekken ten
behoeve van een efficiënte uitoefening van het nalevingstoezicht. Als voorbeeld
werd de Meststoffenwet aangehaald, die het mogelijk maakt dat in een vergunning tot verhandelen van dierlijke meststoffen het voorschrift wordt opgenomen dat men de naleving van het verbod om bepaalde quota te overschrijden
met bepaalde bewijsstukken staaft.101
Hoewel de mogelijkheid om actieve overdracht van informatie te vorderen
dus niet expliciet is vastgelegd in de Awb, werpt deze wet geen belemmeringen
op om een dergelijke verplichting te regelen bij bijzondere wet. Daarnaast is het
mogelijk om de verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie te
regelen op een andere wijze, bijvoorbeeld in de vorm van overeenkomst. De
verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie kan naar mijn mening ook worden opgelegd ten aanzien van derden. Aangezien het mogelijk is
om met gebruikmaking van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb in een
concreet geval van derden passieve overdracht van nalevingsinformatie te vorderen, staat er mijns inziens ook geen bepaling of rechtsbeginsel aan in de weg
staat om bij bijzondere wet of op andere wijze van derden actieve overdracht
van nalevingsinformatie te verlangen. Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre een dergelijke verplichting redelijk is, kan het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb een rol spelen. In paragraaf 2.9 wordt beschreven in hoeverre de
Wet bescherming persoonsgegevens grenzen stelt aan de actieve overdracht van
nalevingsinformatie. Voorbeelden van terreinen van toezicht, waarbij in de
praktijk daadwerkelijk is overgegaan tot het opleggen van een verplichting tot
actieve overdracht van nalevingsinformatie aan derden, komen in het kader van
de bespreking van de case-studies in deel III van deze dissertatie aan de orde.
2.9

De Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat naar mijn mening niet in
de weg aan de oplegging van een verplichting tot actieve overdracht van nale-
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Deze verplichting wordt in de nota naar aanleiding van het verslag ook wel aangeduid als
meldingsplicht.
Kamerstukken II 1994-1995, 23 700, nr. 5, p. 59
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vingsinformatie aan privaatrechtelijke instellingen. Een persoonsgegeven wordt
in artikel 1 sub a Wbp namelijk gedefinieerd als: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit onderzoek ziet echter op
de overdracht van nalevingsinformatie met betrekking tot bedrijven (hoofdstuk
1). Deze informatie valt derhalve niet onder het toepassingsbereik van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Hierbij teken ik aan dat de Wet bescherming persoonsgegevens – zou deze
wel van toepassing zijn – naar mijn mening ruimte biedt voor het opleggen van
een verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie. In artikel 8
Wbp worden de voorwaarden gedefinieerd waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan:
“elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens” (art. 1 sub b Wbp). Actieve overdracht van nalevingsinformatie met betrekking tot personen valt derhalve onder het toepassingsbereik van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Actieve overdracht van nalevingsinformatie met betrekking tot personen is
in de eerste plaats mogelijk indien de betrokkene – dit is degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (art. 1 sub f Wbp) – voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend (art. 8 sub a Wbp). Actieve overdracht van nalevingsinformatie met betrekking tot personen is tevens mogelijk
indien de overdracht noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
waaraan de verantwoordelijke – dit is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of
ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (art.
1 sub d Wbp) – is onderworpen (art. 8 sub c Wbp). Tenslotte is actieve overdracht van nalevingsinformatie met betrekking tot personen mogelijk indien de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het betreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt (art. 8 sub e Wbp).102
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Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is
met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (art. 9 Wbp). Artikel 43 Wbp biedt echter
ruimte om artikel 9 buiten toepassing te laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang
van het nalevingstoezicht (art. 43 sub d Wbp).
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2.10 De bevoegdheid om toezicht af te stemmen op privaatrechtelijke controles
De Algemene wet bestuursrecht bevat geen normen voor de frequentie van toezicht. De in de voorgaande paragrafen beschreven bevoegdheden van de toezichthouder zijn geformuleerd als discretionaire bevoegdheden hetgeen impliceert dat toezichthouders (binnen de grenzen van het evenredigheidsbeginsel
van artikel 5:13 Awb) vrij worden gelaten in de beantwoording van de vraag of,
in welke vorm en met welke frequentie zij gebruik wensen te maken van hun
toezichthoudende bevoegdheden. De bevoegdheden van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht laten ruimte voor differentiatie en prioritering van
toezicht. Bij de prioritering van toezicht kan door toezichthouders gebruik worden gemaakt van de resultaten van controles die worden verricht in het kader
van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Zo kan er meer toezicht
worden gehouden bij bedrijven die binnen een privaatrechtelijk systeem van
kwaliteitsborging slecht presteren en minder toezicht bij bedrijven die binnen
het systeem de regels goed naleven. Er kan dus worden gesteld dat toezichthouders over de bevoegdheid beschikken om de frequentie en/of de vorm van het
toezicht af te stemmen op controles die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging.
Er zijn echter grenzen aan de beleidsvrijheid die aan een toezichthouder toekomt bij de inrichting van zijn toezichthoudende activiteiten. In de rechtspraak
over aansprakelijkheid voor falend toezicht wordt de maatstaf van een ‘redelijk
handelend toezichthouder’ gehanteerd.103 Wanneer een toezichthouder duidelijke en concrete aanwijzingen heeft dat er een overtreding plaatsvindt van een
wettelijk voorschrift, mag er van hem worden verwacht dat hij van zijn bevoegdheden gebruik maakt. Wanneer een toezichthouder in een dergelijk geval
nalaat om van zijn bevoegdheden gebruik te maken, kan worden gesproken van
specifiek toezichtsfalen.104 Michiels stelt bovendien dat er wordt gehandeld in
strijd met de wettelijke opdracht om toezicht te houden, wanneer er op een bepaald beleidsterrein helemaal geen toezicht wordt uitgeoefend.105 In dat geval
kan worden gesproken van algemeen toezichtsfalen.106 Hoewel door sommige
auteurs wordt gesteld dat de beginselplicht tot handhaving grenzen stelt aan de
103
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A.A. van Rossum, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overheidstoezicht’, in: Toezicht
(Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2005-I), Deventer: Kluwer 2005, pp. 2542.
Rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 december 2003, NJ 2004, 230.
F.C.M.A. Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 2006, p.
11.
Rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 december 2003, NJ 2004, 230 en Rechtbank ’sGravenhage, 13 december 2006, NJ 2007, 197.
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beleidsvrijheid die aan een toezichthouder toekomt bij de inrichting van zijn
toezichthoudende activiteiten,107 ziet de jurisprudentie ten aanzien van de beginselplicht tot handhaving uitsluitend op het opleggen van sancties, meer in het
bijzonder het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder
dwangsom.108 De in de rechtspraak geformuleerde beginselplicht tot handhaving stelt derhalve geen grenzen aan de beleidsvrijheid die aan een toezichthouder toekomt bij de inrichting van zijn toezichthoudende activiteiten.109
Voor de beantwoording van de vragen die centraal staan in dit onderzoek
impliceren de grenzen aan de beleidsvrijheid die aan een toezichthouder toekomt bij de inrichting van zijn toezichthoudende activiteiten naar mijn mening
dat een toezichthouder verplicht is om gebruik te maken van zijn toezichthoudende bevoegdheden, wanneer uit door een privaatrechtelijke instelling overgedragen nalevingsinformatie blijkt dat een bedrijf wettelijke voorschriften overtreedt, met name wanneer het ernstige overtredingen betreft. De grenzen aan de
beleidsvrijheid van de toezichthouder impliceren naar mijn mening ook dat,
wanneer er een wettelijke opdracht is om toezicht te houden, het toezicht niet
volledig kan worden overgelaten aan privaatrechtelijke instellingen. De toezichthouder dient steekproefsgewijs eigen controles te verrichten en dient zich
er bovendien van te vergewissen dat de privaatrechtelijke instellingen, aan wie
bepaalde taken in het kader van toezicht zijn uitbesteed, deze taken ook naar behoren vervullen. Wanneer de toezichthouder dit zou nalaten, kan naar mijn mening worden gesproken van algemeen toezichtsfalen.
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C.L.G.F.H. Albers, ‘Overheidsaansprakelijkheidvoor gebrekkig toezicht en ontoereikende
handhaving. De geest uit de fles?’, NTBR 2005, 80, pp. 487-489.
De beginselplicht tot handhaving wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State als volgt geformuleerd: “Gelet op het algemeen belang dat is gediend met
handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan
dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen
indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die
concrete situatie behoort te worden afgezien.” Zie bijvoorbeeld de uitspraak: ABRvS 22
augustus 2007, AB 2008, 72. Voor meer voorbeelden zie: A.R. Neerhof, ‘Over onrechtmatigheid van toezichts- of handhavingsfalen, mensenrechten en aansprakelijkheid’,
Overheid en aansprakelijkheid (6) 2007, pp. 189-190.
Zie ook F.C.M.A. Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer
2006, p. 11.
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2.11 Doorberekening van kosten
De doorberekening van kosten die worden gemaakt in het kader van toezicht is
niet gebruikelijk. Doorgaans wordt door de overheid de beleidslijn van het rapport ‘Maat houden’ aangehouden.110 In dit rapport wordt onderscheid gemaakt
tussen de doorberekening van kosten in het kader van preventieve en repressieve handhaving111 (hierna aangeduid als nalevingstoezicht) en de doorberekening van kosten in het kader van toelating of posttoelating (hierna aangeduid als
uitvoeringstoezicht).112 Het rapport ‘Maat houden’ stelt dat kostenverhaal in het
kader van nalevingstoezicht niet wenselijk is. Kostenverhaal in het kader van
uitvoeringstoezicht is daarentegen wel geoorloofd en ook wenselijk. De achterliggende gedachte bij dit onderscheid is dat de uitoefening van nalevingstoezicht
plaatsvindt in het algemeen belang, terwijl de uitoefening van uitvoeringstoezicht plaatsvindt ten behoeve van de aanvrager of erkenninghouder. Daarom is
als uitgangspunt geformuleerd dat de kosten in het kader van uitvoeringstoezicht in beginsel moeten worden doorberekend, terwijl de kosten in het kader
van nalevingstoezicht in beginsel juist niet moeten worden doorberekend.
Doorberekening van kosten dient overigens in alle gevallen een wettelijke
grondslag te hebben.
Om verschillende redenen kunnen er naar mijn mening vraagtekens worden
geplaatst bij het in het rapport ‘Maat houden’ aangehouden onderscheid tussen
de doorberekening van kosten in het kader van uitvoeringstoezicht en de doorberekening van kosten in het kader van nalevingstoezicht. Uitvoeringstoezicht
en nalevingstoezicht lopen in de praktijk vaak in elkaar over of vinden gelijktij-
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Rapport van de MDW-wergroep Doorberekening van handhavingskosten, ‘Maat houden’, Den Haag 1996.
In het rapport wordt onder preventieve handhaving verstaan de activiteiten van toezicht
die steekproefsgewijs plaatsvinden en/of niet aangekondigd zijn en gericht zijn op de
naleving en het voorkomen van overtredingen. Onder repressieve handhaving wordt verstaan de activiteiten die gebaseerd zijn op een redelijk vermoeden van een strafbaar feit of
het overtreden van een bestuursrechtelijke norm en die worden gevolgd door het opmaken van een proces-verbaal of het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie.
In het rapport wordt onder toelating verstaan het door de overheid toetsen of bedrijven
en burgers voldoen aan de gestelde eisen, het eventueel geven van extra voorschriften
en het verlenen van toestemming (bijvoorbeeld door middel van een vergunning) voordat zij tot het starten en verrichten van bepaalde handelingen over mogen gaan. Onder
posttoelating wordt verstaan een periodieke verlenging van de toelating of een vooraf
aangekondigde en vastgelegde controle of nog steeds aan de toelatingseisen wordt voldaan.
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dig plaats.113 Ook de achterliggende gedachte bij het rapport ‘Maat houden’ dat
nalevingstoezicht altijd plaatsvindt in het algemeen belang, terwijl uitvoeringstoezicht plaatsvindt in het individueel belang, gaat naar mijn mening niet altijd
op. In de eerste plaats is dit zo omdat ook met de uitoefening van uitvoeringstoezicht in veel gevallen uiteindelijk een algemeen belang is gediend. Een voorbeeld is de bekende APK-keuring voor voertuigen. Hiermee is het algemene belang van de verkeersveiligheid gediend. In de tweede plaats is dit het geval omdat
de uitoefening van nalevingstoezicht niet altijd in het algemeen belang plaatsvindt en het bovendien, ook al zou dit wel het geval zijn, niet hoeft te betekenen
dat de kosten voor deze vorm van toezicht niet (deels) voor rekening van de onder toezicht gestelden zouden kunnen komen. Dit geldt des te meer wanneer er
sprake is van frequente overtreders die aan een verzwaard controleregime
moeten worden onderworpen. Bij certificering moeten ‘overtreders’ zelf opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met extra controles (zie hoofdstuk 4).
Ik zie niet in waarom dit in het publiekrechtelijke domein niet ook mogelijk zou
kunnen zijn.
2.12 Conclusie
In deze paragraaf is onderzocht onder welke juridische voorwaarden een toezichthouder de bevoegdheid heeft om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen. De Algemene wet bestuursrecht
biedt, zowel wat betreft haar bewoordingen als wat betreft haar totstandkoming,
slechts in beperkte mate concrete aanknopingspunten voor een antwoord op de
vraag in hoeverre een toezichthouder informatie mag verlangen van een privaatrechtelijke instelling. Hoewel de medewerkingsplicht zich op grond van artikel
5:20 Awb in beginsel uitstrekt tot “een ieder”, moet hierop met het oog op het in
artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel een beperking worden
aangebracht. Deze beperking heeft gestalte gekregen in de vorm van het criterium van betrokkenheid, hetgeen betekent dat een toezichthoudende bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend jegens personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij activiteiten waarop moet worden toegezien ingevolge de wettelijke regeling op grond waarvan de toezichthouder met toezicht is belast. De
113
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Ook de rechter heeft moeite met het onderscheid tussen (post-)toelating en nalevingstoezicht. Zie ABRvS 28 december 2005, nr. 200501811/1 en ABRvS 29 maart 2006, nr.
200504264/1. Ook Michiels bekritiseert het onderscheid dat wordt aangehouden in het
rapport ‘Maat houden’. Zie F.C.M.A. Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 2006, pp. 24-27 en F.C.M.A. Michiels, ‘Doorberekening en verhaal van handhavingskosten’, in: A.B. Blomberg e.a. (red.), Van Utrecht via Brussel naar
Maastricht. Opstellen over de betekenis van het Europees recht voor het omgevingsrecht en het
algemeen bestuursrecht, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, pp.185-202.

BESTUURSRECHTELIJK KADER

wetgever sluit hierbij niet uit dat de reikwijdte van de medewerkingsplicht zich
ook tot derden kan uitstrekken. Een ruime interpretatie van de reikwijdte van de
medewerkingsplicht wordt ook gehanteerd door het hof Den Haag in het in paragraaf 2.5 beschreven arrest over een vordering tot medewerking die was gericht tot een accountantskantoor.114 Wanneer derden beschikken over informatie die niet ter beschikking kan worden gesteld door de onder toezicht gestelde
zelf en die voor het toezicht van belang is, heeft de toezichthouder volgens het
hof de bevoegdheid om met gebruikmaking van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb inzage in deze gegevens te vorderen.
Wanneer deze redenering wordt doorgetrokken naar de vragen die centraal
staan in dit onderzoek, impliceert dit dat een toezichthouder van een privaatrechtelijke instelling, met gebruikmaking van de medewerkingsplicht, inzage
kan vorderen in gegevens. In het in paragraaf 2.5 beschreven arrest wordt wel de
voorwaarde gesteld dat de gegevens niet ter beschikking kunnen worden gesteld
door de onder toezicht gestelde zelf. Deze voorwaarde vormt een beperking ten
aanzien van de mogelijkheden voor passieve overdracht van nalevingsinformatie door derden. Jurisprudentie waarin de vraag aan de orde is in hoeverre de
medewerkingsplicht zich uitstrekt tot bijvoorbeeld een certificerende instelling
moet nog worden afgewacht, maar kan naar mijn mening met het oog op het
hierboven besproken arrest met vertrouwen tegemoet worden gezien.
In deze paragraaf is tevens onderzocht in hoeverre een toezichthouder de
bevoegdheid heeft om de frequentie of de wijze van toezicht af te stemmen op
controles in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. De
bevoegdheden in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht bieden ruimte om de frequentie en/of de vorm van het toezicht af te stemmen op controles
die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Er zijn echter grenzen aan de beleidsvrijheid die aan een toezichthouder toekomt bij de inrichting van zijn toezichthoudende activiteiten. Zo is een
toezichthouder naar mijn mening verplicht om gebruik te maken van zijn toezichthoudende bevoegdheden, wanneer uit door een privaatrechtelijke instelling
overgedragen nalevingsinformatie blijkt dat een bedrijf wettelijke voorschriften
overtreedt, met name wanneer het een ernstige overtreding betreft. De grenzen
aan de beleidsvrijheid van de toezichthouder impliceren mijns inziens ook dat,
wanneer er een wettelijke opdracht is om toezicht te houden, het toezicht niet
volledig kan worden overgelaten aan privaatrechtelijke instellingen. De toezichthouder dient steekproefsgewijs eigen controles te verrichten en dient zich
er bovendien van te vergewissen dat de privaatrechtelijke instellingen, aan wie
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bepaalde taken in het kader van toezicht zijn uitbesteed, deze taken ook naar behoren vervullen.

3

Waarborgen in het kader van toezicht

In deze paragraaf worden de bestuursrechtelijke waarborgen besproken die gelden bij de uitoefening van nalevingstoezicht. Hierbij ligt de nadruk op de betekenis van de waarborgen voor de overdracht van nalevingsinformatie.
Hoofdstuk 5 van de Awb vormt, zoals gezegd, het kader voor de bestuursrechtelijke normering van toezicht. In hoofdstuk 5 zijn echter slechts in beperkte
mate waarborgen ten aanzien van het toezicht opgenomen. Hierbij kan worden
gedacht aan de legitimatieplicht van artikel 5:12 Awb. De belangrijkste waarborg wordt gevormd door het in artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel voor toezicht dat in paragraaf 2 al zijdelings aan de orde is gekomen.
Daarnaast kunnen echter ook meer algemeen geformuleerde waarborgen, zoals
het verbod van vooringenomenheid (art. 2:4 Awb), het verbod van détournement de pouvoir (art. 3:3 Awb) en het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb)
een rol spelen bij het toezicht. Met de inwerkingtreding van de vierde tranche
van de Awb worden bovendien in verband met de regeling van de bestuurlijke
boete van oorsprong strafrechtelijke waarborgen, zoals het zwijgrecht en het nebis-in-idembeginsel, aan de Awb toegevoegd.
In deze paragraaf worden de waarborgen besproken die van belang zijn voor
het vorderen van nalevingsinformatie. Achtereenvolgens komen het evenredigheidsbeginsel bij toezicht, het verbod van vooringenomenheid, het verbod van
détournement de pouvoir en het zorgvuldigheidsbeginsel aan de orde.
3.1

Het evenredigheidsbeginsel bij toezicht (art. 5:13 Awb)

In paragraaf 2.2 is reeds ter sprake gekomen dat het in artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel een specifieke invulling geeft aan het in artikel 3:4,
tweede lid, Awb neergelegde algemene evenredigheidsbeginsel. Het beginsel
behelst dat een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik kan maken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (art.
5:13 Awb). Met inachtneming van deze norm moet de toezichthouder op grond
van zijn ervaring en deskundigheid naar bevind van zaken handelen. Het optreden van een toezichthouder moet daarbij steeds voldoen aan de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit.115 Het toezicht moet dus op de voor betrokkenen minst belastende wijze plaatsvinden. Het evenredigheidsbeginsel bij toe-
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zicht ziet behalve op de uitvoeringsmodaliteit ook op het object van toezicht en
op de kring van personen jegens wie toezicht mag worden uitgeoefend.116
In paragraaf 2 is reeds aan de orde gekomen dat het evenredigheidsbeginsel
beperkingen stelt aan de kring van personen jegens wie toezicht mag worden
uitgeoefend. Deze beperking is van belang voor dit onderzoek. Op basis van de
analyse van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie in paragraaf 2 kan echter
worden geconcludeerd dat het evenredigheidsbeginsel niet uitsluit dat van privaatrechtelijke instellingen overdracht van nalevingsinformatie wordt gevorderd. Het evenredigheidsbeginsel stelt hieraan echter wel grenzen. Zo impliceert het evenredigheidsbeginsel mijns inziens dat het alleen mogelijk is om nalevingsinformatie te vorderen van derden wanneer de informatie niet gemakkelijk door de onder toezicht gestelde zelf kan worden aangeleverd. Wanneer de
informatie door de onder toezicht gestelde kan worden geleverd, moet de toezichthouder zijn vordering eerst tot hem richten. Het vorderen van de informatie bij derden, is in dat geval disproportioneel. Verder brengt het evenredigheidsbeginsel met zich mee dat het alleen mogelijk is om van derden overdracht
van informatie te vorderen, wanneer deze informatie ook redelijkerwijs kan bijdragen aan de vervulling van de toezichthoudende taak van de toezichthouder.
Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gesteld dat de informatie kan bijdragen
aan het toezicht, kan het vorderen van deze informatie van derden worden aangemerkt als disproportioneel.
3.2

Het verbod van vooringenomenheid (art. 2:4 Awb)

Bestuursorganen moeten hun taak vervullen zonder vooringenomenheid en
moeten ertegen waken dat personen die een persoonlijk belang hebben bij een
besluit de besluitvorming beïnvloeden (art. 2:4 Awb). Deze eis wordt ook wel
omschreven als het verbod van vooringenomenheid.117 Het verbod van vooringenomenheid geldt ook ten aanzien van de uitoefening van toezichthoudende
bevoegdheden. Het verbod van vooringenomenheid impliceert dat een toezichthouder niet al bij voorbaat zijn oordeel paraat heeft en dat hij evenmin een
persoonlijk belang of een persoonlijke betrokkenheid heeft bij het toezicht. Iedere schijn van vooringenomenheid van de toezichthouder dient te worden
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O.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek. Dienen het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd?, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1999, p. 167-174.
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt & R.M. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch 2005, pp. 285-286. Zie ook A.R. Neerhof, ‘De reikwijdte van het
verbod van vooringenomenheid’, JB Plus (6) 2004-1, pp. 38-55.
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vermeden. Door de rechter wordt overigens in het algemeen niet snel strijd met
het verbod van vooringenomenheid aangenomen.118
Op grond van artikel 2:4, tweede lid, Awb dient het bestuurorgaan ertegen te
waken dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen
die een persoonlijk belang bij een besluit hebben de besluitvorming beïnvloeden.
Wanneer de overheid nalevingsinformatie, die is vergaard door een privaatrechtelijke instelling, gebruikt ten behoeve van de sanctionering, kan worden gesteld
dat de privaatrechtelijke instelling invloed uitoefent op de besluitvorming. De
voor de privaatrechtelijke instelling werkzame personen mogen in dat geval
geen persoonlijk belang hebben bij de besluitvorming. Dit geldt vanzelfsprekend ook wanneer de privaatrechtelijke instelling zelf kan worden aangemerkt
als bestuursorgaan. De combinatie van de uitoefening van openbaar gezag en
het verrichten van marktactiviteiten, kan in dat geval een risico vormen voor de
onafhankelijkheid van de besluitvorming.
Het verbod van vooringenomenheid van artikel 2:4 Awb vormt mijns inziens
echter in beginsel geen belemmering voor de afstemming van handhavingsactiviteiten op controles van privaatrechtelijke instellingen. De privaatrechtelijke
instellingen worden juist geraadpleegd vanwege hun positie als onafhankelijke
derde. Aan geaccrediteerde certificerende instellingen zijn bovendien op basis
van internationale normen eisen gesteld ten aanzien van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.119 De borging van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
de privaatrechtelijke instelling is met het oog op het verbod van vooringenomenheid van groot belang.
Wanneer het verbod van vooringenomenheid ruim wordt geïnterpreteerd,120 kan het mogelijk in de knel komen, wanneer toezichthouders intensief
samenwerken met privaatrechtelijke instellingen. Door de intensieve samenwerking tussen toezichthouder en privaatrechtelijke instelling kan er een vertrouwensband tussen de toezichthouder of de toezichthoudende instantie en de
privaatrechtelijke instellingen ontstaan. Deze vertrouwensband is weliswaar
wenselijk en misschien zelfs wel onontbeerlijk voor een zinvolle samenwerking,
maar kan tevens een bedreiging vormen voor de onafhankelijke en onbevangen
opstelling van de toezichthouder. Dit risico speelt vooral bij actieve overdracht
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Zie bijvoorbeeld: ABRvS 20 september 2006, AB 2007, 46; ABRvS 7 augustus 2002, AB
2003, 3; ABRvS 10 augustus 2000, AB 2000, 424 en CBb 12 juni 1997, AB 1997, 339.
Zie hierover hoofdstuk 4, paragrafen 3.1 en 3.2.
Een dergelijke ruime interpretatie van het verbod van vooringenomenheid door de rechter ligt, met het oog op de hiervoor aangehaalde jurisprudentie, niet voor de hand. In de
wetsgeschiedenis is echter aangegeven dat de in artikel 2:4, tweede lid Awb gebruikte uitdrukking “waakt ertegen”, aangeeft dat het bestuursorgaan steeds alert dient te zijn en in
voorkomende gevallen ook op eigen initiatief de nodige (voorzorgs)maatregelen moet
treffen (Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 55).
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van nalevingsinformatie. Wanneer aan privaatrechtelijke instellingen de verplichting tot actieve overdracht van informatie is opgelegd, of deze verplichting
contractueel overeen is gekomen, bestaat het risico dat de toezichthouder er te
zeer ‘blind’ op gaat vertrouwen dat de door de privaatrechtelijke instellingen
overgedragen informatie in alle gevallen volledig, betrouwbaar en juist is.121 Het
verbod van vooringenomenheid brengt naar mijn mening met zich mee dat toezichthouders, ook in geval van structurele en intensieve samenwerking met privaatrechtelijke instellingen, hun taken zonder vooringenomenheid moeten blijven vervullen. Dit impliceert dat ze een eigen verantwoordelijkheid behouden
om de betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid van de door deze privaatrechtelijke instellingen overgedragen informatie te toetsen (zie ook paragraaf 3.4).
3.3

Het verbod van détournement de pouvoir (art. 3:3 Awb)

Een door de wet gegeven bevoegdheid mag uitsluitend worden gebruikt voor
het doel waartoe de wetgever deze bevoegdheid heeft toegekend (art. 3:3 Awb).
Deze eis wordt omschreven als het verbod van détournement de pouvoir. Dit
verbod impliceert dat overheidsbevoegdheden uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van het specifieke belang waarvoor de bevoegdheden zijn
verleend.122 Het verbod van détournement de pouvoir geldt ook ten aanzien van
de uitoefening van bevoegdheden in het kader van het toezicht. Het verbod
brengt met zich mee dat bevoegdheden die door de wetgever zijn toegekend met
het oog op de uitoefening van nalevingstoezicht, bijvoorbeeld de bevoegdheden
die zijn neergelegd in hoofdstuk 5 van de Awb, door de toezichthouder niet voor
een ander doel mogen worden ingezet. Het verbod van détournement de pouvoir impliceert niet dat onder omstandigheden bevoegdheden in het kader van
het toezicht niet mede mogen worden ingezet ten behoeve van de opsporing.
Het bestaan van een verdenking staat volgens de Hoge Raad niet in de weg aan
het uitoefenen van controlebevoegdheden, mits bij de aanwending daarvan tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht
worden genomen.123 Bij deze waarborgen moet bijvoorbeeld worden gedacht
aan de cautieplicht van artikel 29, tweede lid, Sv.
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Op dit risico is reeds eerder gewezen met betrekking tot de toepassing van certificatie ten
dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften. Zie G.J.M. Evers, Blind vertrouwen? Een onderzoek naar de toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2002, p. 209 .
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt & R.M. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch 2005, pp. 326-327.
HR 26 april 1988, NJ 1989, 390, HR 13 mei 1997, NJ 1998, 481 en HR 21 november
2006, NJ 2006, 653. Zie ook M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, Het vooronderzoek in
strafzaken, Gouda: Gouda Quint 2001, p. 282.
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Het verbod van détournement de pouvoir is ook van betekenis wanneer een
toezichthouder van een derde passieve overdracht van informatie vordert. De
bevoegdheid van de toezichthouder om deze informatie te verlangen is gebaseerd op de artikelen 5:16, 5:17 en 5:20 van de Awb. De bevoegdheid mag derhalve uitsluitend worden gebruikt met het oog op het verkrijgen van informatie
die van belang kan zijn voor het nalevingstoezicht. Wanneer de toezichthouder
de informatie voor andere doeleinden wil gebruiken, kunnen hiertoe niet de bevoegdheden van hoofdstuk 5 van de Awb worden ingezet. Voor het verlangen
van actieve overdracht van nalevingsinformatie bestaan minder belemmeringen,
aangezien deze vorm van overdracht niet uitsluitend behoeft plaats te vinden in
het kader van het nalevingstoezicht. De doeleinden waarvoor de informatie mag
worden gebruikt, kunnen expliciet worden vastgelegd in de wettelijke regeling
waarin de verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie wordt
vastgelegd. Ook is het mogelijk om de verplichting tot actieve overdracht van
nalevingsinformatie contractueel vast te leggen. Ook dan verdient het echter
aanbeveling om de doeleinden waarvoor de informatie mag worden gebruikt in
de overeenkomst vast te leggen.
3.4

Het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb)

Een bestuursorgaan heeft de verplichting om bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te
vergaren (art. 3:2 Awb). Dit vereiste, dat kan worden geschaard onder het formele zorgvuldigheidsbeginsel, impliceert een actieve onderzoeksplicht voor bestuursorganen. 124 Het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding geldt ook
voor sanctiebesluiten. In zoverre strekt het vereiste zich uit tot het toezicht, omdat de relevante feiten ten behoeve van de oplegging van een sanctiebesluit worden vergaard door middel van de uitoefening van bevoegdheden in het kader
van het nalevingstoezicht. De toezichthouder dient tijdens het toezicht de noodzakelijke kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen te vergaren.
Het formele zorgvuldigheidsbeginsel is van betekenis wanneer een toezichthouder van een derde (actieve of passieve) overdracht van informatie vordert.
Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat een toezichthouder of een
bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om een sanctie op te leggen niet klakkeloos mag vertrouwen op informatie die is vergaard door derden, bijvoorbeeld
een certificerende instelling. De vraag is echter hoever de onderzoeksplicht van
het bestuursorgaan reikt. Moet een bestuursorgaan dat op basis van informatie
124
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H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt & R.M. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch 2005, pp. 289-290. De hoorplicht in het kader van beschikkingen
die is vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Awb (artt. 4:7 en 4:8 Awb) vormt een uitwerking
van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zie ook Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p.62.

BESTUURSRECHTELIJK KADER

die is overgedragen door een derde een sanctie wil opleggen in alle gevallen zelf
aanvullend onderzoek verrichten om de (belastende) feiten te staven of vormt de
door de derde aangeleverde informatie onder bepaalde voorwaarden een voldoende grondslag voor het sanctiebesluit? Bij deze voorwaarden kan worden
gedacht aan een stelsel waarin stelselmatig toezicht wordt gehouden op de privaatrechtelijke instelling die informatie aanlevert, waardoor de betrouwbaarheid
van de informatie kan worden gegarandeerd. Bij mijn weten zijn er (vooralsnog)
geen voorbeelden uit de jurisprudentie bekend, waarin deze vraag aan de orde is
geweest.
Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt naar mijn mening met zich mee dat het
bestuursorgaan in beginsel zelf aanvullend onderzoek moet verrichten alvorens
tot het opleggen van een sanctie over te gaan. Een alternatief zou kunnen zijn
dat het bestuursorgaan zorgdraagt voor een adequaat stelsel van toezicht op de
privaatrechtelijke instelling, om zodoende de betrouwbaarheid van de door de
privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie te waarborgen. Een adequaat
stelsel van toezicht op privaatrechtelijke instellingen, waarmee wordt samengewerkt, verdient in het algemeen aanbeveling. Wanneer de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie echter ten grondslag wordt gelegd aan een sanctie, is het van extra groot belang dat het bestuursorgaan kan
aantonen dat de volledigheid en juistheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde gegevens op adequate wijze is geverifieerd. Dit kan naar mijn
mening alleen geschieden door het verrichten van aanvullend eigen onderzoek.
3.5

Conclusie

In deze paragraaf zijn de bestuursrechtelijke waarborgen die gelden bij de uitoefening van nalevingstoezicht besproken voor zover deze van belang zijn
voor de overdracht van nalevingsinformatie. Deze beschrijving maakt een
vergelijking mogelijk van de waarborgen die gelden in de verschillende domeinen. Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording van de vraag
in hoeverre de overheid van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie gebruik mag maken ten behoeve van toezicht of sanctionering (deelvragen 3 en 4). Deze vergelijking is opgenomen in hoofdstuk 7. In
deze paragraaf worden de belangrijkste bestuursrechtelijke waarborgen samengevat.
De belangrijkste waarborg wordt gevormd door het in artikel 5:13 Awb gecodificeerde evenredigheidsbeginsel voor toezicht. Het evenredigheidsbeginsel
sluit niet uit dat van derden overdracht van informatie wordt gevorderd, maar
het beginsel stelt hieraan wel grenzen. Zo impliceert het evenredigheidsbeginsel
naar mijn mening dat het vorderen van informatie van derden alleen mogelijk is
wanneer de informatie niet door de onder toezicht gestelde zelf kan worden ge93
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leverd en dat het voorts alleen mogelijk is om van derden overdracht van informatie te vorderen als deze informatie redelijkerwijs kan bijdragen aan het toezicht. Het in artikel 2:4 Awb neergelegde verbod van vooringenomenheid kan
mogelijk in de knel komen wanneer door een toezichthouder intensief wordt
samengewerkt met privaatrechtelijke instellingen. Dit risico speelt vooral bij actieve overdracht van informatie. Het verbod van détournement de pouvoir is
daarentegen vooral van betekenis bij de passieve overdracht van informatie. De
bevoegdheid om inlichtingen te vorderen mag uitsluitend worden gebruikt met
het oog op het verkrijgen van informatie die van belang kan zijn voor het toezicht. Wanneer de toezichthouder de informatie voor andere doeleinden wil gebruiken, kunnen hiertoe niet de bevoegdheden van hoofdstuk 5 van de Awb
worden ingezet. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel is van belang in het kader
van zowel actieve als passieve overdracht van informatie. Het beginsel brengt
met zich mee dat niet zonder meer mag worden vertrouwd op informatie die is
vergaard door derden. Wanneer de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten grondslag wordt gelegd aan een sanctie, dient
het bestuursorgaan de volledigheid en juistheid van deze informatie door middel
van eigen aanvullend onderzoek te verifiëren.
Samenvattend kan worden gesteld dat de in deze paragraaf beschreven bestuursrechtelijke waarborgen voorwaarden stellen aan de overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de overheid. De waarborgen maken de overdracht echter niet onmogelijk. De vraag in hoeverre de
waarborgen een belemmering vormen voor het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van toezicht, opsporing en sanctionering wordt beantwoord in hoofdstuk 7.

4

Bevoegdheden in het kader van sanctionering

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevoegdheden besproken in het kader van de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein. Met bevoegdheden
in het kader van de sanctionering wordt gedoeld op de bestuurlijke sancties die
kunnen worden opgelegd aan een overtreder. Een bestuurlijke sanctie wordt in
het wetsvoorstel vierde tranche Awb gedefinieerd als een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak
(art. 5.0.2, eerste lid sub a). Kenmerkend voor sancties in het bestuursrechtelijke
domein is dat de sancties worden opgelegd door een bestuursorgaan. In het
strafrecht was het lange tijd gebruikelijk dat sancties uitsluitend door de rechter
konden worden opgelegd.125 Er bestaan verschillende soorten bestuurlijke sanc125
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Het opleggen van sancties door een bestuursorgaan is inmiddels ook in het strafrechtelijke
domein in opkomst. Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 4.
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ties, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. Het onderscheid tussen beide vormen schuilt in de strekking van
de sanctie. Een herstelsanctie is gericht op het zo veel mogelijk ongedaan maken
van de overtreding.126 De meest bekende herstelsancties zijn de toepassing van
bestuursdwang en de last onder dwangsom. Een bestraffende sanctie is erop gericht om de overtreder leed toe te brengen.127 De meest bekende bestraffende
sanctie is de bestuurlijke boete.
De Algemene wet bestuursrecht kent thans al een regeling van de sancties
bestuursdwang en last onder dwangsom. Met de invoering van de vierde tranche
Awb zal de Algemene wet bestuursrecht worden aangevuld met een aantal algemene bepalingen ten aanzien van de sanctionering en met een regeling van de
bestuurlijke boete. Naast de in de Awb dan wel het wetsvoorstel vierde tranche
Awb geregelde sancties, bestaat de sanctie van de intrekking van een begunstigende beschikking. Deze sancties is voor de praktijk niet onbelangrijk. Daarnaast is de openbaarmaking als sanctie in opkomst (meestal aangeduid als ‘naming and shaming’).128 In deze paragraaf worden achtereenvolgens de sancties
bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, intrekking van een
begunstigende beschikking en openbaarmaking besproken. In bijzondere wetgeving zijn, naast de genoemde sancties, tal van andere sancties opgenomen, bijvoorbeeld het aanbrengen van een wielklem. Deze vormen van sanctionering
zijn voor dit onderzoek echter niet relevant en worden derhalve niet in deze paragraaf beschreven.129
4.1

Bestuursdwang

Onder bestuursdwang wordt verstaan: het door feitelijk handelen door of
vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten (art. 5:21 Awb). De bevoegdheid tot het toepassen van
bestuursdwang bestaat slechts indien zij bij of krachtens de wet is toegekend
(art. 5:22 Awb). De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang wordt in
beginsel op schrift gesteld. De beslissing tot toepassing van bestuursdwang is
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Zie ook de definitie in artikel 5.0.2, eerste lid sub b, wetsvoorstel vierde tranche Awb.
Zie ook de definitie in artikel 5.0.2, eerste lid sub c, wetsvoorstel vierde tranche Awb.
Zie F.C.M.A. Michiels, Te kijk gezet. Een verkennend onderzoek naar de juridische
mogelijkheden en beperkingen van instrumentele openbaarmaking van inspectiegegevens, met name door middel van ‘naming and shaming’, in het bijzonder voor enkele beleidsterreinen van Verkeer en Waterstaat, Den Haag: Ministerie van Verkeer en
Waterstaat 2007 en D.R. Doorenbos, Naming & shaming, Deventer: Kluwer 2007.
Bijzondere sancties komen wel aan de orde in het kader van de bespreking van de casestudies in deel III van deze dissertatie.
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een beschikking (art. 5:24, eerste lid, Awb). In de beschikking wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreder de tenuitvoerlegging kan voorkomen
door zelf maatregelen te treffen (art. 5:24, vierde lid, Awb). Deze termijn
wordt ook wel aangeduid als de begunstigingstermijn.130 Het bestuursorgaan
omschrijft de te nemen maatregelen. De begunstigingstermijn kan komen te
vervallen indien de vereiste spoed zich daartegen verzet (art. 5:24, vijfde lid,
Awb). Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het bestuursorgaan de beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet vooraf op schrift kan stellen,
zorgt het bestuursorgaan na de toepassing van bestuursdwang alsnog zo
spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en openbaarmaking (art. 5:24, zesde lid, Awb). Door het toepassen van bestuursdwang kan het bestuursorgaan
derhalve door middel van feitelijk handelen een einde maken aan een overtreding. De kosten die verbonden zijn aan de toepassing van bestuursdwang
kunnen bovendien op de overtreder worden verhaald (art. 5:25 Awb) en kunnen worden ingevorderd bij dwangbevel (art. 5:26 Awb).131
4.2

Last onder dwangsom

Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen kan in plaats
daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen (art. 5:32, eerste
lid, Awb). Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te
maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te
voorkomen (art. 5:32, tweede lid, Awb). De dwangsom kan bestaan uit een
bedrag ineens, een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd of
een bedrag per overtreding van de last. Het bestuursorgaan dient tevens een
maximumbedrag vast te stellen waarboven geen dwangsommen meer worden
verbeurd. Het vastgestelde bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de
zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging (art. 5:32, vierde lid, Awb). In de beschikking tot oplegging van
een last onder dwangsom wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreder
de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd (art. 5:32,
vijfde lid, Awb). Wanneer de last niet binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd, kan het bestuursorgaan het verschuldigde bedrag bij dwangbevel in130
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De beschikking tot toepassing van bestuursdwang wordt – indien van toepassing –, behalve aan de overtreder, ook bekend gemaakt aan de rechthebbenden op het gebruik van de
zaak ten aanzien waarvan bestuursdwang zal worden toegepast (art. 5:24, derde lid, Awb).
De begunstigingstermijn geldt ook ten aanzien van de rechthebbenden van de zaak,
aangezien deze het vaak in hun macht hebben om een einde te maken aan de overtreding
en hierbij ook vaak belang hebben.
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt & R.M. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch 2005, pp. 444-452.
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vorderen (art. 5:33, eerste lid, Awb). Het opleggen van een last onder dwangsom vormt een alternatief voor de toepassing van bestuursdwang. De sancties
mogen nooit tegelijkertijd worden opgelegd (art. 5:31 en 5:36 Awb).132
4.3

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete wordt in het wetsvoorstel vierde tranche Awb gedefinieerd als een bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom (art. 5.4.1.1). In tegenstelling tot bestuursdwang en de last onder dwangsom, die het karakter van een herstelsanctie hebben, heeft de bestuurlijke boete een duidelijk leedtoevoegend karakter. De bestuurlijke boete heeft in de jaren ’80 haar intrede gedaan als bestuurlijke sanctie
in een aantal bijzondere wetten. Met de inwerkingtreding van de vierde tranche
zal zijn voorzien in een algemene regeling van deze sanctie. Het wetsvoorstel
vierde tranche Awb bevat zowel inhoudelijke als procedurele normen ten aanzien van de bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete mag niet worden opgelegd
als de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten (art. 5.4.1.2).
Deze voorwaarde hangt samen met het bestraffende karakter van de bestuurlijke boete. Het bestraffende karakter van de bestuurlijke boete is de reden voor
het feit dat het ne-bis-in-idembeginsel een plaats heeft gekregen in het wetsvoorstel vierde tranche Awb (art. 5.4.1.4 en 5.4.1.5). De betekenis van het nebis-in-idembeginsel voor de bestuurlijke boete wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5. De wet bepaalt de maximum boete die wegens een bepaalde overtreding
kan worden opgelegd. De hoogte van de bestuurlijke boete dient in een evenredige verhouding te staan tot de ernst van de overtreding en de mate waarin deze
aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (art.
5.4.1.7). Indien voor de overtreding een bestuurlijke boete van meer dan € 340
kan worden opgelegd, moet van de overtreding een rapport of een procesverbaal worden opgemaakt en moet de overtreder in de gelegenheid worden gesteld om over het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn
zienswijze naar voren te brengen (art. 5.4.2.6 jo. art. 5.4.2.1 en art. 5.4.2.3). De
bepalingen in het wetsvoorstel vierde tranche Awb ten aanzien van de bestuurlijke boete kunnen bij wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard op
andere bestraffende sancties (art. 5.4.2.7).133
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Ibid, pp. 452-457.
Ibid, pp. 463-465.
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4.4

Intrekking van een begunstigende beschikking

De intrekking van een begunstigende beschikking kan worden aangemerkt als
een bestuurlijke sanctie wanneer zij plaatsvindt als reactie op een overtreding
van een wettelijk voorschrift. De intrekking kan geschieden voor bepaalde of
onbepaalde tijd. Het besluit tot intrekking van een begunstigende beschikking
worden aangemerkt als een beschikking. Derhalve zijn alle normen die voor beschikkingen in het algemeen gelden van toepassing op het besluit tot intrekking.134 Het rechtsgevolg van de intrekking van een begunstigende beschikking,
bijvoorbeeld een vergunning, is dat de juridische grondslag voor de vergunde
activiteiten komt te vervallen. Door het verstrekken van een vergunning wordt
iets toegestaan wat anders verboden zou zijn en dat betekent dat door intrekking
van de vergunning de voorheen vergunde activiteiten opnieuw voor bepaalde
danwel onbepaalde tijd verboden zijn.135
Bij de intrekking van een begunstigende beschikking moet onderscheid worden gemaakt tussen een reparatoire intrekking en een punitieve intrekking. Het
onderscheid is gelegen in de objectieve strekking van de sanctie, dit wil zeggen
het oogmerk dat de oplegger van de sanctie geacht wordt te hebben.136 Een intrekking is reparatoir wanneer zij slechts is gericht op herstel, dus op het zo veel
mogelijk ongedaan maken van de overtreding. Een intrekking is punitief wanneer deze erop is gericht om de overtreder leed toe te voegen en verder gaat dan
voor herstel van de rechtmatige toestand nodig is.137 De intrekking van een begunstigende beschikking kan ook een gemengd karakter hebben. Wanneer een
intrekking zowel is gericht op herstel van de rechtmatige toestand als op leedtoevoeging, is van belang welke objectieve strekking van de sanctie prevaleert.
Wanneer hieromtrent geen duidelijkheid bestaat, moet er voor de te bieden
waarborgen van worden uitgegaan dat het besluit tot intrekking van een begunstigende beschikking een punitief karakter heeft.138 Het onderscheid tussen een
reparatoire en een punitieve intrekking is van belang, omdat bij een punitieve
intrekking de extra waarborgen die voorvloeien uit de artikelen 6, leden 2 en 3,
134
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Ibid,, p. 379.
Ibid, p. 190.
F.C.M.A. Michiels en B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, pp. 12-13.
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en 7 EVRM en de artikelen 14 en 15 IVBPR in acht moeten worden genomen.
Een punitieve intrekking wordt bovendien door de rechter indringender getoetst aan het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, Awb.139
4.5

Openbaarmaking als sanctie

De afgelopen jaren is in het bestuursrecht de openbaarmaking als sanctie in opkomst.140 Deze sanctie wordt ook wel aangeduid met de term naming & shaming.
Openbaarmaking als sanctie is niet geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Wel zijn er een aantal bijzondere wetten die een regeling bevatten ten aanzien
van de openbaarmaking als sanctie, bijvoorbeeld de Mededingingswet en de
Wet op het financieel toezicht. Het komt echter ook voor dat een bestuursorgaan gebruik maakt van het instrument openbaarmaking als sanctie zonder dat
daartoe een wettelijke grondslag bestaat.141 Een openbaarmaking wordt alleen
gekwalificeerd als sanctie als deze plaatsvindt in reactie op een overtreding en als
de openbaar gemaakte informatie specifiek is. Wanneer de openbaarmaking uitsluitend tot doel heeft om het publiek te informeren of waarschuwen is er geen
sprake van een sanctie.142 De openbaarmaking kan betrekking hebben op controlegegevens, op een geconstateerde overtreding, maar ook op de in reactie op
de overtreding opgelegde sanctie. Tevens is het mogelijk dat de openbaarmaking
een combinatie van deze gegevens betreft. De vraag of de openbaarmaking als
sanctie een punitief of een reparatoir karakter heeft is (evenals bij de intrekking
van een begunstigende beschikking) afhankelijk van de strekking van de sanctie.
Wanneer de openbaarmaking ertoe strekt om de overtreder leed toe te brengen,
moet de openbaarmaking worden gekwalificeerd als een punitieve sanctie.
Wanneer de openbaarmaking er in de eerste plaats toe strekt om de overtreding
te beëindigen of herhaling te voorkomen, wordt de openbaarmaking gekwalificeerd als een reparatoire sanctie.143 Indien de openbaarmaking kan worden ge-
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ABRvS 4 juni 1996, RAwb 1996, 110 (Keuringsplaats Scheerwolde).
Voor voorbeelden verwijs ik naar D.R. Doorenbos, Naming & Shaming (oratie Nijmegen),
Deventer: Kluwer 2007, pp. 57-99 en F.C.M.A. Michiels, Te kijk gezet. Een verkennend onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van instrumentele openbaarmaking
van inspectiegegevens, met name door middel van ‘naming and shaming, in het bijzonder voor enkele beleidsterreinen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag: Hoofddirectie
Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007, pp. 37-43.
Michiels, Te kijk gezet, pp. 26-27.
Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: Kluwer 2006, p. 36-41.
F.C.M.A. Michiels en B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, pp. 38-42.
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kwalificeerd als een besluit144 gelden in ieder geval de waarborgen van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de belanghebbende gebruik kan maken van de mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen. Vanwege het
onomkeerbare karakter van de openbaarmaking is vooral de mogelijkheid om
een voorlopige voorziening te vragen van groot belang. Indien de openbaarmaking kan worden gekwalificeerd als een punitieve sanctie gelden de aanvullende
waarborgen van artikel 6, tweede en derde lid, EVRM. Met name het vermoeden van onschuld is in dit kader van belang.145
4.6

Conclusie

De belangrijkste bestuurlijke sancties zijn de toepassing van bestuursdwang, de
oplegging van een last onder dwangsom, de bestuurlijke boete, de intrekking van
een begunstigende beschikking en de openbaarmaking als sanctie. Kenmerkend
voor bestuurlijke sancties is dat zij door een bestuursorgaan worden opgelegd
en niet door de rechter. Vanzelfsprekend kan het sanctiebesluit wel aan de rechter worden voorgelegd. Bij bestuurlijke sancties wordt onderscheid gemaakt
tussen herstelsancties of reparatoire sancties en bestraffende of punitieve sancties. Bij een bestraffende of punitieve sanctie moeten de waarborgen in acht
worden genomen die voorvloeien uit de artikelen 6 en 7 EVRM en de artikelen
14 en 15 IVBPR. Deze waarborgen worden besproken in paragraaf 5. De toepassing van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom moeten worden gekwalificeerd als herstelsancties. De bestuurlijke boete is duidelijk
een bestraffende sanctie. De intrekking van een begunstigende beschikking en
de openbaarmaking als sanctie kunnen zowel een reparatoir als een punitief karakter hebben. Of een dergelijke sanctie moet worden gekwalificeerd als reparatoir of punitief is afhankelijk van de objectieve strekking van de sanctie in het
concrete geval.
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Michiels beargumenteert aan de hand van een analyse van recente jurisprudentie dat het
waarschijnlijk is dat de openbaarmaking als sanctie in veel gevallen als een besluit zal
worden gekwalificeerd. F.C.M.A. Michiels, Te kijk gezet, pp. 55-60.
Doorenbos is van mening dat de openbaarmaking als sanctie in (vrijwel) alle gevallen
moet worden gekwalificeerd als een ‘criminal charge’. Het vermoeden van onschuld impliceert naar zijn mening dat openbaarmaking (van een sanctie) pas mag plaatsvinden nadat het sanctiebesluit onherroepelijk is geworden (Doorenbos, Naming & Shaming, p. 8694). Michiels is genuanceerder en beargumenteert dat ook door middel van andere waarborgen, zoals een wettelijk verplichte wachttijd, het geven van de gelegenheid tot correctie
van de gegevens en de schorsende werking van het verzoek om een voorlopige voorziening, aan het door artikel 6, tweede lid, EVRM vereiste vermoeden van onschuld kan
worden voldaan (Michiels, Te kijk gezet, pp.72-73).
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5

Waarborgen in het kader van sanctionering

In deze paragraaf worden de belangrijkste waarborgen in het kader van de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein besproken. In paragraaf 5.1 wordt
aandacht besteed aan de waarborgen in het kader van de sanctionering die voorvloeien uit beginselen. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan het EVRM en
het IVBPR. In het wetsvoorstel vierde tranche zijn een aantal specifieke waarborgen opgenomen ten aanzien van de sanctionering. Deze waarborgen worden
besproken in paragraaf 5.2. Paragraaf 5.3 bevat een samenvatting van de belangrijkste waarborgen in het kader van de sanctionering.
5.1

Waarborgen voortvloeiend uit beginselen

Waarborgen in het kader van de sanctionering vinden hun oorsprong in fundamentele rechtsbeginselen. Deze belangrijkste waarborgen in het kader van de
sanctionering worden in deze paragraaf toegelicht.
Het evenredigheidsbeginsel als sanctienorm brengt met zich mee dat er evenredigheid dient te bestaan tussen de ernst van de verweten overtreding en de
zwaarte van de opgelegde sanctie. Dit beginsel geldt voor alle sanctiebesluiten,
maar is mijns inzien van extra groot belang bij de gelijktijdige oplegging van
meerdere sancties vanwege dezelfde overtreding. De sancties tezamen dienen in
dat geval in een evenredige verhouding te staan tot de ernst van de verweten
overtreding. Het evenredigheidsbeginsel vloeit voort uit artikel 6 EVRM. Het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat de rechter
bij de beoordeling van een “criminal charge” bevoegd moet zijn om de evenredigheid van de sanctie integraal te beoordelen.146 Ook het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap toetst sancties in het kader van de uitvoering van het
gemeenschapsrecht aan het evenredigheidsbeginsel. 147 In het nationale bestuursrecht is het evenredigheidsbeginsel gecodificeerd in artikel 3:4, tweede lid,
Awb, dat behelst dat een bestuursorgaan bij alle besluiten beoordeelt of er evenredigheid bestaat tussen de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het besluit en de met het besluit te dienen doelen. In het wetsvoorstel
vierde tranche Awb wordt het evenredigheidsbeginsel specifiek voor het besluit
tot oplegging van een bestuurlijke boete gecodificeerd in artikel 5.4.1.7, tweede
lid. Uit deze bepaling en de bijbehorende toelichting blijkt dat de mate waarin de
overtreding aan de overtreder kan worden verweten alsook in voorkomende ge-
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EHRM 23 juni 1981, NJ 1982, 602 (Le Compte, Van Leuven, De Meyere) en EHRM 10
februari 1983, NJ 1987, 315 (Albert en Le Compte).
HvJ 29 november 1956, zaak 8/55, Jur. 329 (Fédéchar); HvJEG 21 juni 1979, zaak
240/78, Jur. 2137 (Atalanta).

101

HULP BIJ DE HANDHAVING

vallen de draagkracht van de overtreder in de evenredigheidsbeoordeling kunnen worden betrokken.148 De rechter toetst besluiten tot oplegging van een bestraffende sanctie op een andere manier aan het evenredigheidsbeginsel dan andere besluiten. De reden hiervoor is gelegen in de op artikel 6 EVRM gebaseerde bijzondere waarborgen die worden gesteld ten aanzien van een “criminal
charge” (het vereiste van “full jurisdiction”). In het algemeen vergt artikel 3:4,
tweede lid, Awb een terughoudende toetsing. Bestraffende sancties moeten echter integraal aan het evenredigheidsbeginsel worden getoetst.149
Terwijl het evenredigheidsbeginsel vooral van belang is bij de gelijktijdige
oplegging van sancties, is het ne-bis-in-idembeginsel van belang bij het volgtijdelijk, dit wil zeggen in verschillende procedures, opleggen van straffen vanwege
dezelfde overtreding.150 Het ne-bis-in-idembeginsel vindt zijn oorsprong in het
strafrecht en is neergelegd in artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht. Internationaal is het beginsel neergelegd in artikel 14, zevende lid, IVBPR en artikel 4
van het Zevende Protocol bij het EVRM, doch hierbij zijn door Nederland de
nodige voorbehouden gemaakt.151 Naar huidige opvattingen wordt echter aangenomen dat ook in het bestuursrecht behoort te gelden dat niemand tweemaal,
dit wil zeggen in twee verschillende procedures, mag worden gestraft voor dezelfde overtreding.152 Het wetsvoorstel vierde tranche Awb bevat dan ook een
voorstel voor codificatie van het ne-bis-in-idembeginsel met betrekking tot de
bestuurlijke boete. Het ne-bis-in-idembeginsel behelst een materiële en een
formele component. De materiële component ziet erop dat niemand tweemaal
mag worden bestraft voor hetzelfde feit (nemo debet bis in idem inpuniri).153 De
formele (processuele) component ziet erop dat niemand tweemaal in een sanctieprocedure mag worden betrokken (nemo debet bis vexari).154 De werking van
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, pp. 140-142.
ABRS 9 mei 1996, JB 1996, 158 (Maxis-Praxis) en ABRvS 4 juni 1996, RAwb 1996, 110
(Keuringsplaats Scheerwolde).
Het gelijktijdig, dit wil zeggen in dezelfde procedure, opleggen van straffen is niet in strijd
met het ne-bis-in-idembeginsel en is binnen het strafrecht zelfs gebruikelijk in de vorm
van hoofd- en nevenstraffen.
Bij artikel 14, zevende lid, IVBPR heeft Nederland het voorbehoud gemaakt dat deze
bepaling geen verdere bescherming biedt dan artikel 68 WvSr. Het 7e Protocol bij het
EVRM is vooralsnog niet door Nederland geratificeerd.
Ook het EHRM legt het ne-bis-in-idembeginsel ruim uit. Zie EHRM 23 oktober 1995,
A328-C (Gradinger v. Austria), EHRM 19 december 2000, 34186/96 (Freunberger v.
Austria) en EHRM 29 mei 2001, 37950/97 (Franz Fischer v. Austria).
Een combinatie van hoofd- en nevenstraffen is wel mogelijk (zie voetnoet 79).
J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2003, p. 530 en G.A.M. Strijards, ‘De internationale erkenning van strafgewijsden’, in: Naar eer en geweten. Liber amicorum J.
Remmeling, Arnhem: Gouda Quint bv 1987, pp. 590-591.

102

BESTUURSRECHTELIJK KADER

het ne-bis-in-idembeginsel is beperkt tot bestraffende sancties. Voor reparatoire
sancties geldt het ne-bis-in-idembeginsel niet.
Het legaliteitsbeginsel kan worden beschouwd als een van de belangrijkste beginselen van onze rechtsstaat. Met het oog op het ingrijpende karakter van sancties, speelt het legaliteitsbeginsel juist in het kader van de sanctionering een belangrijke rol. Het legaliteitsbeginsel is ook vastgelegd in artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR. Aan het legaliteitsbeginsel kunnen verschillende aspecten worden
onderscheiden. In de eerste plaats dient de bevoegdheid om een sanctie op te
leggen uitdrukkelijk bij of krachtens de wet te zijn toegekend. In de tweede
plaats kan een sanctie slechts worden opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een wettelijke voorschrift zijn omschreven. Uit het legaliteitsbeginsel volgt bovendien dat een voorschrift, dat door een bestuurlijke sanctie wordt gehandhaafd, voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn.
Dit aspect van het legaliteitsbeginsel wordt ook wel aangeduid als het lexcertabeginsel. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens leidt het lexcertabeginsel af uit artikel 7 EVRM.155
Het zwijgrecht vormt een belangrijk onderdeel van het nemoteneturbeginsel.
Het nemoteneturbeginsel behelst dat niemand kan worden gedwongen om mee
te werken aan zijn eigen veroordeling. Het nemoteneturbeginsel is een belangrijk beginsel dat zijn oorsprong vindt in het strafrecht. Het zwijgrecht is vastgelegd in artikel 14, derde lid sub g, IVBPR. Sedert het Funke-arrest156 is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel dat het zwijgrecht eveneens
besloten ligt in het “fair trial”-beginsel van artikel 6, eerste lid, EVRM. Ook het
Hof van Justitie EG erkent het zwijgrecht.157 Het nemoteneturbeginsel reikt niet
zo ver dat iemand op geen enkele wijze kan worden gedwongen aan zijn eigen
veroordeling mee te werken.158 De reikwijdte van het nemoteneturbeginsel en
de verhouding van het beginsel tot de bestuursrechtelijke medewerkings- en inlichtingenplicht komen aan de orde in paragraaf 3.1 van hoofdstuk 6 (in paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk is dit thema reeds kort aangestipt).
5.2

Waarborgen in de vierde tranche Awb

In het wetsvoorstel vierde tranche Awb zijn een aantal specifieke waarborgen
opgenomen ten aanzien van de sanctionering.159 In de eerste plaats zijn bepalin155
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, pp. 85-86.
EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 (Funke).
HvJ EG 18 oktober 1989, NJ 1991, 687 (Orkem).
Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, pp. 94-95.
In de Algemene wet bestuursrecht zijn reeds waarborgen gecodificeerd ten aanzien van de
toepassing van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom, zoals de
begunstigingstermijn (art. 5:24, vierde lid, Awb).
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gen opgenomen ten aanzien van de cumulatie van sancties. Van cumulatie van
sancties wordt gesproken wanneer voor dezelfde gedraging meerdere sancties
worden opgelegd.
Artikel 5.0.6 van het wetsvoorstel vierde tranche Awb bevat het verbod om
een herstelsanctie op te leggen zolang een andere wegens dezelfde overtreding
opgelegde herstelsanctie van kracht is. Dit verbod is thans neergelegd in de artikelen 5:31 en 5:36 Awb voor de sancties bestuursdwang en last onder dwangsom. Artikel 5.0.6 verbiedt de gelijktijdige oplegging van herstelsancties. Het
wetsvoorstel vierde tranche Awb bevat geen bepaling ten aanzien van de cumulatie van een herstelsanctie met een bestraffende sanctie. Deze vorm van cumulatie is naar het oordeel van de wetgever geoorloofd, omdat beide typen sancties
naar doel en strekking verschillen.160
In de artikelen 5.4.1.4 en 5.4.1.5 is het ne-bis-in-idembeginsel gecodificeerd
voor de bestuurlijke boete. Artikel 5.4.1.4 bevat het verbod om voor dezelfde
overtreding herhaald een bestuurlijke boete op te leggen. Artikel 5.4.1.5 bevat
een vergelijkbaar verbod voor het opleggen van een bestuurlijke boete indien
wegens dezelfde overtreding reeds een strafvervolging is ingesteld. Deze artikelen bevatten het bestuursrechtelijke equivalent van het in artikel 68 van het
Wetboek van Strafrecht neergelegde ne-bis-in-idembeginsel (zie hoofdstuk 6).
De wetgever acht het opleggen van gelijksoortige punitieve sancties niet wenselijk. Zowel de bestuurlijke boete als de strafrechtelijke boete zijn er naar het
oordeel van de wetgever op gericht om de overtreder te bestraffen door middel
van een geldboete. Wanneer de overtreding ernstig genoeg is om een strafrechtelijke vrijheidsstraf te overwegen, zal bestuurlijke afdoening namelijk in de
meeste gevallen niet aan de orde zijn. Het na elkaar opleggen van deze sancties is
daarom door de wetgever uitgesloten.161 Aan het gelijktijdig, dit wil zeggen in
dezelfde procedure,162 opleggen van punitieve sancties zijn minder beperkingen
gesteld. Het gelijktijdig opleggen van punitieve sancties is binnen het strafrecht
zelfs gebruikelijk in de vorm van hoofd- en nevenstraffen. Zo kan het opleggen
van een geldboete in de meeste gevallen worden gecombineerd met een vrijheidsstraf (zie hoofdstuk 6). Ook in het bestuursrecht is het gelijktijdig opleggen
van sancties denkbaar. Zo wordt in de memorie van toelichting bij de vierde
tranche van de Awb gesteld dat het onder omstandigheden redelijk kan zijn dat
wegens dezelfde overtreding zowel de vergunning wordt ingetrokken als een
bestuurlijke boete wordt opgelegd, evenals in het strafrecht de ontzegging van
de rijbevoegdheid kan worden gecombineerd met een geldboete. Het gelijktijdig
160
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, pp. 88-89.
Ibid, pp. 136-139.
Dit hangt samen met de formele component van het ne-bis-in-idembeginsel. Deze component ziet erop dat niemand tweemaal in een sanctieprocedure mag worden betrokken
(nemo debet bis vexari).
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opleggen van sancties is naar het oordeel van de wetgever toelaatbaar, zolang dit
in dezelfde procedure gebeurt en het ongelijksoortige sancties betreft. De ongelijksoortigheid lijkt, gezien de gegeven voorbeelden, te worden beoordeeld aan
de hand van de aard van de sancties.163
Naast de in de hiervoor beschreven waarborgen in het kader van de cumulatie van sancties, bevat het wetsvoorstel vierde tranche Awb nog een aantal andere waarborgen in verband met de regeling van de bestuurlijke boete. In artikel
5.0.4 is het legaliteitsbeginsel vastgelegd. Het artikel bepaalt dat de bevoegdheid
tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie slechts bestaat voor zover zij bij of
krachtens de wet is verleend en dat een bestuurlijke sanctie slechts wordt opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging
voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven. Deze bepaling kan worden
gezien als de bestuursrechtelijke pendant van het nulla-poenabeginsel in het strafrecht (art. 1 Sr). Uit het legaliteitsbeginsel vloeit tevens voort dat een voorschrift
dat door bestuurlijke sancties wordt gehandhaafd voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn. Dit vereiste wordt ook wel omschreven als het
lex-certabeginsel.164
Een belangrijke bepaling is verder artikel 5.0.11, waarin het zwijgrecht is
vastgelegd. Degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen
van een bestraffende sanctie is niet verplicht ten behoeve daarvan een verklaring
omtrent de overtreding af te leggen. Het zwijgrecht dient te worden gewaarborgd door de cautieverplichting. Voor het verhoor dient aan de betrokkene te
worden medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. Over de verhouding van het zwijgrecht tot de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb is in paragraaf 2.2 reeds het een en ander gezegd. In hoofdstuk 6 wordt in paragraaf 3.1
nader ingegaan op de verhouding tussen de medewerkingsplicht en het zwijgrecht.
5.3

Strijd met de tweewegenleer: de SKV-arresten

In deze paragraaf wordt tenslotte aandacht besteed aan de grenzen die worden
gesteld aan de cumulatie van sancties in de jurisprudentie. In dit kader zijn de
SKV-arresten van belang.165 In de SKV-arresten oordeelt de Hoge Raad over
sancties die zijn opgelegd door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, p. 88.
Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3, pp. 85-86.
De SKV-arresten worden uitvoerig besproken in: A.A. Freriks, ‘Private handhaving. Bestuursrechtelijke betekenis van (semi)private figuren in de handhaving van publieke normstelling’, in Privaat bestuur?: preadviezen (VAR-reeks 138), Den Haag, Boom juridische uitgevers 2008.
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(SKV).166 De SKV is in 1990 op verzoek van de bij de productie van kalfsvlees
betrokken sectoren opgericht met het doel om de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen. Het gaat daarbij in het bijzonder om
het tegengaan van het gebruik van groeibevorderende stoffen bij de productie
van kalfsvlees. Het SKV stelt geen nieuwe materiële verplichtingen, maar voorziet in een intensief controlesysteem ten aanzien van bedrijven die zich bij SKV
hebben aangesloten. De controles zien op de naleving van publiekrechtelijke,
door het Productschap Vee en Vlees opgestelde, normen. De SKV heeft een
Controle- en Sanctiereglement SKV 1991 (hierna: het CSR) vastgesteld. Het
CSR regelt onder meer de bevoegdheid om bij overtreding van de gestelde
normen een geldboete op te leggen.
In het eerste SKV-arrest wordt door de Hoge Raad een door de SKV opgelegde boete van f 342.000 beoordeeld.167 De vraag die in dit arrest centraal staat
is de vraag of het opleggen van de boete een doorkruising oplevert van artikel 5
Wed, aangezien de overtreding in deze zaak kon worden aangemerkt als een
economisch delict. Ingevolge artikel 5 Wed kunnen, tenzij bij wet anders is bepaald, ter zake van economische delicten geen andere voorzieningen met de
strekking van straf of tuchtmaatregel worden getroffen dan de straffen of maatregelen overeenkomstig de Wed. De wetgever heeft met artikel 5 Wed beoogd
de sanctionering van economische delicten te concentreren bij de rechterlijke
macht, met uitsluiting van het bestuur. De Hoge Raad oordeelt in dit arrest dat
de SKV, hoewel gehuld in het kleed van een privaatrechtelijke rechtspersoon,
feitelijk functioneert als verlengde arm van het Productschap Diervoeder en het
Productschap Vee en Vlees. Deze stelling wordt onderbouwd met een verwijzing naar verschillende factoren. Zo zijn de Statuten van SKV en de daarop gebaseerde Reglementen goedgekeurd door de besturen van beide productschappen, aan de SKV zijn door het ministerie van LNV subsidies verleend en beide
productschappen zijn ieder met een lid in het bestuur van de SKV vertegenwoordigd.168 Deze factoren leiden er naar het oordeel van de Hoge Raad toe dat
de SKV moet worden aangemerkt als verlengde arm van de productschappen.
De Hoge Raad stelt hiermee in feite de SKV gelijk aan de productschappen. De
gelijkstelling van de SKV aan de productschappen heeft tot gevolg dat de Hoge
Raad zijn oordeel plaatst in de sleutel van de tweewegenleer en tot de slotsom
komt dat artikel 5 Wed geen ruimte biedt voor het opleggen van een boete door
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HR 28 februari 1997, AB 1997, 314 (SKV/Buijs); HR 10 december 1999, JB 2000,20
(SKV/Van den Brink) en HR 20 december 2002, AB 2003, 344 (SKV/Van der Walle).
HR 28 februari 1997, AB 1997, 314 (SKV/Buijs).
J.A.F. Peters, ‘Zelfregulering en rechter’, JB Plus 2007, pp. 197-199.
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SKV. In het tweede en derde SKV-arrest wordt de door de Hoge Raad gevolgde
lijn uit het eerste SKV-arrest voortgezet.169
Bij de door de Hoge Raad in de SKV-arresten gevolgde lijn kunnen kanttekeningen worden geplaatst. De SKV wordt door de Hoge Raad gelijkgesteld aan
de productschappen, omdat er op een aantal punten verwevenheid bestaat tussen de SKV en de productschappen. Mijns inziens is het echter een te grote stap
om op basis van de hiervoor aangehaalde factoren de SKV in het publiekrechtelijke domein te trekken. Door de gelijkstelling van de SKV aan de productschappen is echter wel de tweewegenleer van toepassing en door de toepassing van
deze leer wordt voor de SKV de privaatrechtelijke weg afgesloten. Ik sluit me
dan ook aan bij de door Peters geformuleerde kritiek dat de Hoge Raad door de
in de SKV-arresten gevolgde lijn in feite de deur voor systemen van zelfregulering dicht gooit.170 Bij de afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen,
zal de overheid vanzelfsprekend enige mate van invloed willen houden op het
privaatrechtelijke domein. De door de Hoge Raad in de SKV-arresten gevolgde
lijn heeft echter tot gevolg dat privaatrechtelijke instellingen bij (te) sterke verwevenheid tussen het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke systeem binnen het publiekrechtelijke domein worden getrokken.
Hoewel er naar mijn mening dus zeker kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de door de Hoge Raad in de SKV-arresten gevolgde lijn, impliceren de
SKV-arresten dat privaatrechtelijke instellingen bij sterke verwevenheid tussen
het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke domein, onder omstandigheden
door de rechter kunnen worden aangemerkt als ‘verlengde arm’ van de overheid.
Deze gelijkstelling van een privaatrechtelijke instelling aan de overheid heeft tot
gevolg dat het opleggen van privaatrechtelijke sancties in strijd kan komen met
de tweewegenleer en om die reden ontoelaatbaar wordt geacht.
5.4

Conclusie

Op basis van het evenredigheidsbeginsel dient te worden beoordeeld of de zwaarte
van de sancties in een evenredige verhouding staat tot de ernst van de verweten
overtreding. Het ne-bis-in-idembeginsel geldt uitsluitend voor bestraffende sancties en beoogt te voorkomen dat iemand tweemaal wordt gestraft of aan een
sanctieprocedure wordt onderworpen. Ten aanzien van bestraffende sancties
speelt bovendien het nemoteneturbeginsel een belangrijke rol. Een belangrijk on169
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HR 10 december 1999, JB 2000,20 (SKV/Van den Brink) en HR 20 december 2002, AB
2003, 344 (SKV/Van der Walle).
Zie J.A.F. Peters, ‘Zelfregulering en rechter’, JB Plus 2007, pp. 197-199. Zie ook J.A.F. Peters, ‘Privaat bestuur? Privaat bestuur! VAR-preadviezen over de plaats en normering van
privaatrechtelijke organisaties’, NTB 2008-4/5, pp.109-122.
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derdeel van het nemoteneturbeginsel is het zwijgrecht. Degene die wordt verhoord met het oog op het opleggen van een bestraffende sanctie kan niet worden verplicht verklaringen af te leggen omtrent de overtreding. Tenslotte is het
legaliteitsbeginsel van belang. Het legaliteitsbeginsel behelst dat de bevoegdheid
tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie slechts bestaat voor zover zij bij of
krachtens de wet is verleend en dat een bestuurlijke sanctie slechts wordt opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging
voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven. In het wetsvoorstel vierde
tranche Awb zijn een aantal specifieke waarborgen ten aanzien van sancties opgenomen. Tenslotte kan op basis van de jurisprudentie, bij sterke verwevenheid
tussen het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke domein, de oplegging van
sancties in strijd komen met de tweewegenleer.

6

Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke domein uiteen gezet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
bevoegdheden en waarborgen in het kader van toezicht en de bevoegdheden en
waarborgen in het kader van sanctionering.
In paragraaf 2 zijn de belangrijkste bevoegdheden in het kader van toezicht
uiteen gezet. Uit de beschrijving en analyse van de bevoegdheden kan worden
geconcludeerd dat een toezichthouder over de bevoegdheid beschikt om nalevingsinformatie te vorderen van derden, dus ook van een privaatrechtelijke instelling. In paragraaf 3 zijn de belangrijkste waarborgen in het kader van toezicht uiteen gezet. Deze waarborgen stellen grenzen aan de mogelijkheden om
nalevingsinformatie te vorderen van privaatrechtelijke instellingen. Dit geldt
vooral voor het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb. De waarborgen
maken de overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de overheid echter niet onmogelijk.
In paragraaf 4 zijn de belangrijkste bevoegdheden in het kader van de sanctionering uiteen gezet. De belangrijkste bestuurlijke sancties zijn de toepassing
van bestuursdwang, de oplegging van een last onder dwangsom, de bestuurlijke
boete, de intrekking van een begunstigende beschikking en de openbaarmaking
als sanctie. Bij bestuurlijke sancties wordt onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. In paragraaf 5 zijn de belangrijkste waarborgen in het kader van de sanctionering uiteen gezet. Deze waarborgen stellen
grenzen aan de mogelijkheden om door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie te gebruiken ten behoeve van de bestuurlijke sanctionering. De belangrijkste waarborgen zijn het evenredigheidsbeginsel, het nebis-in-idembeginsel, het nemoteneturbeginsel en het legaliteitsbeginsel.
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Onderstaande matrix bevat een overzicht van de belangrijkste bevoegdheden
en waarborgen in het bestuursrechtelijke domein. In hoofdstuk 7 worden de bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke domein vergeleken met
de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het privaatrechtelijke domein
(hoofdstuk 4). Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording van de
vraag in hoeverre de overheid haar toezicht en sanctionering door middel van
het vorderen van informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie mag afstemmen op controles en
maatregelen in het privaatrechtelijke domein.

toezicht

sanctionering

bevoegdheden

waarborgen

betreden van plaatsen
(art. 5:15 Awb)
vorderen van inlichtingen
(art. 5:16 Awb)
vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden
(art. 5:17 Awb)
monsterneming (art. 5:18
Awb)
onderzoek aan vervoermiddelen (art. 5:19 Awb)
vorderen van medewerking
(art. 5:20 Awb)
vorderen van actieve overdracht van informatie
afstemming van toezicht op
privaatrechtelijke controles

evenredigheidsbeginsel
(art. 5:13 Awb)
verbod van vooringenomenheid
(art. 2:4 Awb)
verbod van détournement de
pouvoir (art. 3:3 Awb)
zorgvuldigheidsbeginsel
(art. 3:2 Awb)
specifieke wettelijke waarborgen
(bijvoorbeeld legitimatieplicht)

bestuursdwang (art. 5:21
Awb)
last onder dwangsom
(art. 5:32 Awb)
bestuurlijke boete
(wetsvoorstel vierde tranche
Awb)
intrekking van een begunstigende beschikking
openbaarmaking als sanctie

evenredigheidsbeginsel
(art. 3:4 Awb)
ne-bis-in-idembeginsel
(art. 14, zevende lid, IVBPR; Zevende Protocol bij het EVRM;
wetsvoorstel vierde tranche
Awb)
legaliteitsbeginsel
(art. 7 EVRM; art. 15 IVBPR;
wetsvoorstel vierde tranche
Awb)

109

HULP BIJ DE HANDHAVING

nemoteneturbeginsel (zwijgrecht)
(art. 14, derde lid sub g, IVBPR;
art. 6 EVRM; wetsvoorstel vierde tranche Awb)
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Hoofdstuk 6

Strafrechtelijk kader
1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het voor het onderzoek relevante bestuursrechtelijke
kader geschetst. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bevoegdheden en
waarborgen die gelden in het strafrechtelijke domein. Bij de beschrijving van de
bevoegdheden ligt de nadruk op bevoegdheden tot het vorderen van de overdracht van nalevingsinformatie. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre een opsporingsambtenaar de bevoegdheid heeft om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie te vorderen. De beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het strafrechtelijke domein maakt een
vergelijking mogelijk met de bevoegdheden en waarborgen die gelden in het
privaatrechtelijke domein. Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de overheid haar activiteiten in het kader van de
opsporing en de strafrechtelijke sanctionering door middel van het vorderen van
informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie mag afstemmen op controles en maatregelen in
het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Deze vergelijking is opgenomen in hoofdstuk 7.
1.1

Passieve en actieve overdracht van nalevingsinformatie

Evenals in hoofdstuk 5 wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve overdracht van nalevingsinformatie. Bij passieve overdracht van
nalevingsinformatie gebruikt de overheid haar opsporingsbevoegdheden om
eenmalig of incidenteel overdracht van informatie te vorderen van een privaatrechtelijke instelling. De verplichting om informatie over te dragen ontstaat bij
passieve overdracht pas na een concreet verzoek van een opsporingsambtenaar.
In het Wetboek van Strafvordering (Sv), maar ook in een aantal bijzondere wetten zoals bijvoorbeeld de Wet op de economische delicten (Wed), zijn de bevoegdheden en de randvoorwaarden vastgelegd voor passieve overdracht van
informatie in het kader van de opsporing. Bij actieve overdracht wordt van een
privaatrechtelijke instelling structurele overdracht van informatie verlangd. De
verplichting tot actieve overdracht bestaat onafhankelijk van het gebruik van
opsporingsbevoegdheden en kan zijn neergelegd in een wet of in een overeenkomst tussen de overheid en de privaatrechtelijke instelling.
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1.2

Plan van aanpak

Evenals in hoofdstuk 5 wordt in dit hoofdstuk aan beide vormen van overdracht
van nalevingsinformatie aandacht besteed. De nadruk ligt echter opnieuw op de
passieve overdracht van informatie. In paragraaf 2 worden de bevoegdheden
uiteen gezet, waarover de opsporingsambtenaar, de officier van justitie of de
rechter-commissaris beschikken om van derden overdracht van informatie te
vorderen in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek. In paragraaf 3
worden de belangrijkste waarborgen besproken die in acht moeten worden genomen bij de uitoefening van opsporingsactiviteiten. Hierbij ligt de nadruk op
de beschrijving van de waarborgen die van belang zijn voor de overdracht van
nalevingsinformatie. In paragraaf 4 wordt het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting.

2

Bevoegdheden in het kader van de opsporing

In deze paragraaf worden de bevoegdheden besproken waarover de opsporingsambtenaar, de officier van justitie of de rechter-commissaris beschikt om
ten behoeve van de opsporing van een privaatrechtelijke instelling overdracht
van nalevingsinformatie te vorderen. Het legaliteitsbeginsel brengt met zich
mee dat alle opsporingsactiviteiten van de overheid die ingrijpen in de rechten of
vrijheden van burgers dienen te berusten op de wet. Het legaliteitsbeginsel is in
die zin ook neergelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). De
opsporingsbevoegdheden zijn geregeld in het Wetboek van Strafvordering en in
bijzondere wetgeving, zoals de Wet op de economische delicten (Wed). De in
bijzondere wetgeving opgenomen bevoegdheden mogen uitsluitend worden
aangewend voor de in de betreffende wet strafbaar gestelde feiten.
In deze paragraaf wordt eerst kort een algemeen overzicht gegeven van de
bevoegdheden in het kader van de opsporing. Vervolgens wordt ingezoomd op
de bevoegdheden die het mogelijk maken om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie te verlangen. Tevens wordt ingegaan op
de mogelijkheden voor de overheid om van een privaatrechtelijke instelling actieve overdracht van nalevingsinformatie te verlangen met het doel om hiervan
gebruik te maken ten behoeve van de opsporing. Aan het slot van de paragraaf
wordt aandacht besteed aan de bevoegdheid om opsporingsactiviteiten af te
stemmen op privaatrechtelijke controles.
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2.1

Algemeen overzicht van bevoegdheden in het kader van de opsporing

In het Wetboek van Strafvordering zijn ten behoeve van de opsporing aan opsporingsambtenaren verschillende bevoegdheden toegekend. Sinds de inwerkingtreding van de Wet bijzondere opsporingsmethoden wordt onderscheid
gemaakt tussen dwangmiddelen en bijzondere opsporingsbevoegdheden. De
dwangmiddelen zijn geregeld in titel IV van het Wetboek van Strafvordering
(artt. 52-126f Sv). Bij dwangmiddelen kan worden gedacht aan de bevoegdheid
tot aanhouding en inverzekeringstelling. De bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn geregeld in titel IVA van het Wetboek van Strafvordering (art. 126g126z Sv). Bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn bijvoorbeeld de bevoegdheid tot stelselmatige observatie en de bevoegdheid tot infiltratie. De uitoefening van beide soorten bevoegdheden is aan in de wetsbepalingen geregelde
voorwaarden gebonden. Daarnaast zijn in de wetsbepalingen waarborgen vastgelegd die erop zijn gericht willekeurig of disproportioneel gebruik van bevoegdheden tegen te gaan.171
In de praktijk wordt ook gebruik gemaakt van opsporingsmethoden die niet
zijn gebaseerd op een wettelijke regeling. Het betreft dan opsporingsactiviteiten
die geen (of slechts een geringe) inbreuk maken op rechten en vrijheden van
burgers. Deze buitenwettelijke opsporingsactiviteiten kunnen volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad worden gebaseerd op de algemene taakstellingsbepalingen (artt. 141 en 142 Sv). Het gebruik van deze opsporingsmethoden is
echter niet onomstreden. De rechtmatigheid van buitenwettelijke opsporingsmethoden wordt getoetst aan de hand van ongeschreven beginselen (met name
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit).
Het onderzoek dat de politie verricht in de voorfase, dus voordat sprake is
van een opsporingsonderzoek in de zin van artikel 132a Sv, kan volgens de jurisprudentie worden gebaseerd op artikel 2 Politiewet 1993. Deze zogenaamde
vroegsporing is echter niet strafvorderlijk genormeerd en dient derhalve eveneens beperkt te blijven tot activiteiten die geen (of slechts een geringe) inbreuk
maken op rechten en vrijheden van burgers. Bovendien is de politie ook bij de
uitoefening van haar taak in de voorfase gebonden aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.172
Tenslotte zijn in bijzondere wetten vaak zogenaamde controlebevoegdheden
opgenomen. Een bekend voorbeeld is artikel 160 van de Wegenverkeerswet
1994 dat aan opsporingsambtenaren de bevoegdheid verleent om de bestuurder
van een motorvoertuig te doen stilhouden om te controleren of de verkeers171
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Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de bevoegdheid uitsluitend kan worden uitgeoefend na
een voorafgaande machtiging van de officier van justitie.
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Gouda: Gouda Quint 2001, p. 127-32.
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voorschriften worden nageleefd. Ook de in hoofdstuk 5 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde bevoegdheden van toezichthouders kunnen worden
aangemerkt als controlebevoegdheden. Controlebevoegdheden hebben tot doel
het mogelijk maken van toezicht op de naleving van wetgeving. Voor de uitoefening van een controlebevoegdheid is niet vereist dat er sprake is van een verdenking.173
2.2

De bevoegdheid tot het vorderen van gegevens van derden

Met ingang van 1 januari 2006 is het Wetboek van Strafvordering gewijzigd in
verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens.174
De wetswijziging strekt ertoe de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
van derden te verruimen. De bevoegdheden kunnen worden aangemerkt als bijzondere opsporingsbevoegdheden. De wetswijziging is van groot belang voor
de beantwoording van de onderzoeksvragen.
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt onderkend dat
derden (personen, instanties en bedrijven) steeds vaker over gegevens beschikken die van betekenis kunnen zijn voor de opsporing van strafbare feiten. De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt echter grenzen aan de overdracht van gegevens met betrekking tot natuurlijke personen ten behoeve van de
opsporing (art. 8 sub e juncto art. 43 sub b Wbp).175 Daarom zijn specifieke
strafvorderlijke bevoegdheden nodig om deze gegevens te kunnen vorderen.
Deze bevoegdheden zijn ook nodig om dwang te kunnen uitoefenen om de verstrekking van de gegevens af te dwingen. Het Wetboek van Strafvordering kende reeds een algemene bevoegdheid voor de rechter-commissaris om gegevens
die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk te vorderen tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en speciale bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
in het kader van het strafrechtelijk financieel onderzoek en tot het vorderen van
gegevens van bedrijven in de telecommunicatiesector. Met de wetswijziging zijn
de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van derden verruimd en wordt
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G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: Kluwer 2005, pp. 260-261.
Stb. 2005, 390 en Stb. 2005, 609.
De Wet bescherming persoonsgegevens ziet uitsluitend op gegevens betreffende natuurlijke personen. Aangezien dit onderzoek ziet op gegevens met betrekking tot bedrijven, is
de Wet bescherming persoonsgegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvragen
niet van belang (zie hoofdstuk 5, paragraaf 2.9). De grenzen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de overdracht van gegevens betreffende natuurlijke personen ten
behoeve van de opsporing vormen echter wel de achtergrond van de in deze paragraaf besproken wetswijziging.
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de beperking van de bevoegdheden tot een bepaalde sector opgeheven.176 De
wetswijziging is gebaseerd op de voorstellen uit het rapport van de Commissie
Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (de Commissie Mevis)177 en op het kabinetsstandpunt over dit rapport.178
De bevoegdheden tot het vorderen van gegevens mogen niet worden gebruikt ten aanzien van de verdachte. Hierin verschilt de regeling van de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (art. 5:17 Awb). De in de Algemene wet bestuursrecht geregelde bevoegdheid kan ook of zelfs in de eerste plaats worden gebruikt ten aanzien van
de onder toezicht gestelde (zie hoofdstuk 5). De bevoegdheden tot het vorderen
van gegevens in het Wetboek van Strafvordering mogen daarentegen nooit
worden ingezet ten aanzien van de verdachte. Dit komt doordat ten aanzien van
straffen het nemoteneturbeginsel geldt (zie paragraaf 3.1).
Bij de totstandkoming van de nieuwe regeling van het vorderen van gegevens
in het Wetboek van Strafvordering is rekening gehouden met het belang van de
derde van wie de gegevens worden gevorderd. Dit belang vergt een duidelijke
afbakening van de bevoegdheden, zodat voor de derde duidelijk is welke handelingen mogen worden gevraagd. De vordering moet daarom op schrift worden
gesteld, waarbij zo nauwkeurig mogelijk wordt aangeduid welke gegevens worden gevorderd en binnen welke termijn de gegevens moeten worden overgedragen.179 De wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt om van derden verschillende categorieën van gegevens te vorderen. Onder het begrip gegevens wordt
verstaan ‘informatie die is vastgelegd of opgeslagen op een gegevensdrager, hetzij op
schrift, hetzij in elektronische vorm’.180 De wetswijziging heeft de bevoegdheid geregeld tot het vorderen van identificerende gegevens, andere dan identificerende
gegevens, toekomstige gegevens en gevoelige gegevens. Een overzicht van de
verschillende bevoegdheden is opgenomen in een bijlage bij dit hoofdstuk (bijlage 1). Afhankelijk van de mate van ingrijpendheid van de bevoegdheden komen de bevoegdheden toe aan opsporingsambtenaren, de officier van justitie of
de officier van justitie na machtiging door de rechter-commissaris.
176
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Kamerstukken II 2003-2004, 29 441, nr. 1, pp. 1-2. De wettelijke bevoegdheden tot het
vorderen van gegevens van derden zijn verruimd. In zekere zin betekent de wetswijziging
echter ook een beperking van de bevoegdheden. Volgens het rapport van de Commissie
Mevis (zie hieronder) is na de invoering van de wettelijke bevoegdheden vrijwillige
gegevensverstrekking namelijk niet meer wenselijk.
Rapport van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (Commissie Mevis), Gegevensvergaring in strafvordering. Nieuwe
bevoegdheden tot het vorderen van gegevens ten behoeve van strafvorderlijk onderzoek,
Den Haag 2001.
Kamerstukken II 2001-2002, 28 366, nr. 1.
Kamerstukken II 2003-2004, 29 441, nr. 3, pp. 3-4.
Ibid, p. 7.
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De bevoegdheid van het openbaar ministerie om van privaatrechtelijke instellingen overdracht van gegevens te vorderen is door de wijziging van het
Wetboek van Strafvordering aanzienlijk verruimd. De nieuwe bevoegdheden
maken het mogelijk om ten behoeve van de opsporing van privaatrechtelijke instellingen overdracht van nalevingsinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van auditrapporten, af te dwingen. De overdracht van auditrapporten moet worden
aangemerkt als de overdracht van “andere dan identificerende gegevens” (zie bijlage
1). De bevoegdheid tot het vorderen van andere dan identificerende gegevens
mag ingevolge de artikelen 126nd en 126ud Sv alleen worden ingezet door de
officier van justitie in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in
artikel 67, eerste lid, Sv. Dit betekent een beperking van de bevoegdheid tot de
opsporing van zwaardere misdrijven. De bevoegdheid mag bovendien uitsluitend worden ingezet door de officier van justitie.
Voor alle bevoegdheden geldt dat medewerking verplicht is. De weigering
om gegevens te verstrekken is strafbaar op grond van artikel 184 Sr. Ten behoeve van het vorderen van gegevens zijn bovendien twee accessoire bevoegdheden
geregeld. In de eerste plaats is de bevoegdheid tot het vorderen van medewerking aan het ontsleutelen van versleutelde gegevens geregeld. Wanneer de gevorderde gegevens alleen toegankelijk zijn door middel van een code kan medewerking worden gevorderd aan de ontsleuteling van deze gegevens (artt. 126nh
en 126uh Sv). Deze bevoegdheid komt toe aan de officier van justitie. In de
tweede plaats is geregeld dat de rechter-commissaris, de officier van justitie en
de opsporingsambtenaar bevoegd zijn tot doorzoeking ter vastlegging van gegevens (art. 125i Sv). Deze bevoegdheid kan worden vergeleken met de bevoegdheid tot doorzoeking ter inbeslagneming (zie paragraaf 2.2). De bevoegdheid mag pas worden toegepast indien de bevoegdheid tot vordering van de gegevens niet effectief is gebleken.181
2.3

De bevoegdheid tot inbeslagneming

De in de artikelen 94-119a Sv geregelde bevoegdheid tot inbeslagneming speelt
een belangrijke rol bij de waarheidsvinding in strafzaken. Inbeslagneming is in
artikel 134 lid 1 Sv gedefinieerd als ‘het onder zich nemen of gaan houden van enig
voorwerp ten behoeve van de strafvordering’. De bevoegdheid tot inbeslagneming
kan worden aangemerkt als een dwangmiddel.
Vatbaar voor inbeslagneming zijn in de eerste plaats voorwerpen die kunnen
dienen om de waarheid aan het licht te brengen. Daarnaast kunnen voorwerpen
die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen in beslag
worden genomen en mag de inbeslagneming worden gebruikt ter conservering
181

Ibid, pp. 7-12.
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van de mogelijkheid om sancties op te leggen. Voor dit onderzoek is uitsluitend
het eerstgenoemde motief, namelijk het motief van de waarheidsvinding, van
belang. De bevoegdheid tot inbeslagneming omvat niet de bevoegdheid om gegevens te vorderen, aangezien een gegeven niet kan worden aangemerkt als een
voorwerp.182 Voor de inwerkingtreding van de in de vorige paragraaf beschreven wijziging van het Wetboek van Strafvordering stelde de bevoegdheid tot inbeslagneming de met opsporing belaste autoriteiten wel in staat om gegevens te
vergaren door inbeslagneming van de fysieke dragers van deze gegevens, bijvoorbeeld ordners, diskettes of computers. Van deze bevoegdheid kon echter
slechts in beperkte mate gebruik worden gemaakt, aangezien een belangrijke
drempel werd opgeworpen door het proportionaliteitsbeginsel.183 Met de verruimde bevoegdheden voor het vorderen van gegevens is het belang van de bevoegdheid tot inbeslagneming voor de vergaring van gegevens verdwenen. De
bevoegdheid is uitsluitend nog van belang voor de inbeslagneming van voorwerpen. De bevoegdheid tot inbeslagneming is voor dit onderzoek van belang,
omdat deze bevoegdheid het bijvoorbeeld mogelijk maakt om monsters te nemen.184
De bevoegdheid tot inbeslagneming komt toe aan een ieder bij staande houding of aanhouding (art. 95 Sv), aan opsporingsambtenaren bij ontdekking op
heterdaad of in geval van een verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 Sv (art. 96 Sv) en aan de rechter-commissaris tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek (art. 110 Sv). Aangezien inbeslagneming een dwangmiddel is
dat ten aanzien van voorwerpen wordt uitgeoefend, is het niet noodzakelijk dat
de voorwerpen, die voor inbeslagneming in aanmerking komen, zich bevinden
bij de verdachte. Wanneer voorwerpen die van belang kunnen zijn voor de
waarheidsvinding zich bevinden bij derden, kan eveneens tot inbeslagneming
worden overgegaan. Er is derhalve geen beperking gesteld aan de kring der personen die door inbeslagneming kunnen worden getroffen. In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67 lid 1 Sv mag iedere opsporingsambtenaar een bevel tot uitlevering ter inbeslagneming geven aan degene
die redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van een voor inbeslag182
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Kamerstukken II 1989-1990, 21 551, nr. 3, p. 5.
Rapport van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (Commissie Mevis), Gegevensvergaring in strafvordering. Nieuwe
bevoegdheden tot het vorderen van gegevens ten behoeve van strafvorderlijk onderzoek,
Den Haag 2001, p. 35-36. In de praktijk werd ook wel een tussenweg bewandeld. Na gebruikmaking van de bevoegdheid tot inbeslagneming werd het onderzoek aan de fysieke
dragers van de gegevens ter plekke verricht, waarna het beslag weer werd opgeheven. Op
deze manier bleef men gemakkelijker binnen de grenzen van het proportionaliteitsbeginsel.
Ten aanzien van de opsporing van terroristische misdrijven is de bevoegdheid tot monsterneming opgenomen in artikel 126zq WvSv.
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neming vatbaar voorwerp (art. 96a lid 1 Sv). Het niet opvolgen van dit bevel levert een misdrijf in de zin van artikel 184 of 193 van het Wetboek van Strafrecht
op. Een dergelijk bevel mag echter niet worden gegeven aan de verdachte of aan
verschoningsgerechtigden (art. 96a lid 2 en 3 Sv).
De rechter-commissaris mag ter inbeslagneming elke plaats doorzoeken (art.
110 lid 1 Sv) met inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden. De
officier van justitie mag ter inbeslagneming elke plaats, met uitzondering van
een woning zonder toestemming van de bewoner en het kantoor van een professionele verschoningsgerechtigde, doorzoeken (art. 96c Sv). De doorzoeking
is een steundwangmiddel ten behoeve van de inbeslagneming. Doorzoeking is
het stelselmatig en gericht onderzoeken van een plaats op de aanwezigheid van
voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, eventueel met gebruikmaking van
proportioneel geweld, zoals het openbreken van een kast.185 Als er een dringende noodzaak bestaat en het optreden van de officier van justitie niet kan worden
afgewacht, mag ook de hulpofficier de bevoegdheid tot huiszoeking uitoefenen,
zij het dat hiervoor (achteraf) een machtiging van de officier van justitie nodig is
(art. 96c lid 2 Sv). Doorzoeking van een woning of van een kantoor van een verschoningsgerechtigde is bij dringende noodzakelijkheid mogelijk na machtiging
vooraf door de rechter-commissaris (art. 97 Sv). De rechter-commissaris beschikt nog over een andere belangrijke accessoire bevoegdheid ter inbeslagneming. Hij mag ter inbeslagneming de uitlevering van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen bevelen (art. 105 Sv). Het doel van deze bevoegdheid is om te
voorkomen dat het veel zwaardere accessoire dwangmiddel van de doorzoeking
wordt gehanteerd. Het uitvaardigen van een uitleveringsbevel heeft echter alleen
zin als aannemelijk is dat de houder van het voorwerp het bevel zal gehoorzamen. Anders bestaat het risico dat hij het voorwerp zal verbergen of vernietigen,
waardoor de doorzoeking wordt gefrustreerd. Het niet voldoen aan een bevel
tot uitlevering levert een misdrijf op in de zin van artikel 184 of 193 van het
Wetboek van Strafrecht. Het bevel tot uitlevering mag niet worden gericht tot
de verdachte (art. 105 lid 3 Sv).186
2.4

De bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in de Wed

Naast de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens die zijn opgenomen in
het Wetboek van Strafvordering zijn in bijzondere wetgeving vaak bijzondere
bevoegdheden tot het vorderen van gegevens opgenomen. Belangrijk zijn vooral
de bevoegdheden die zijn opgenomen in de Wet op de economische delicten
(Wed). Deze bevoegdheden worden daarom in deze paragraaf besproken.
185
186

HR 28 mei 1985, NJ 1985, 822, m. nt. ThWvV.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2002, p. 436-60.
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Artikel 19 Wed regelt de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om in
het belang van de opsporing inzage te vorderen in gegevens en bescheiden, voor
zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. De Wed sluit
hiermee aan op de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
bevoegdheid.
Artikel 24a Wed bevat de verplichting voor een ieder om medewerking te
verlenen aan de opsporingsambtenaren. Deze bepaling lijkt op de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde medewerkingsplicht (art. 5:20 Awb). In
beginsel kan dus medewerking worden gevorderd van een ieder, ook van derden.
De vordering tot medewerking moet echter redelijkerwijs nodig zijn voor de
uitoefening van de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar en is in zoverre
onderworpen aan het evenredigheidsbeginsel (zie hoofdstuk 5). De medewerkingsplicht geldt niet ten aanzien van het afleggen van verklaringen (zie paragraaf 3.1). Bovendien kan de medewerkingsplicht van artikel 24a Wed alleen
worden aangewend voor de opsporing van economische delicten (art. 17
Wed).187
In de Wed wordt een ruim opsporingsbegrip gehanteerd. Het bestaan van
een aanwijzing dat een wettelijk voorschrift van artikel 1 of 1a Wed is overtreden vormt voldoende grondslag voor de uitoefening van de in de Wed geregelde
bevoegdheden.188
2.5

Het vorderen van actieve overdracht van informatie

Op basis van de voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd dat in het
Wetboek van Strafvordering en in de Wet economische delicten bevoegdheden
zijn vastgelegd om ten behoeve van de opsporing gegevens te vorderen van derden. In deze paragraaf worden de strafrechtelijke randvoorwaarden geïnventariseerd voor actieve overdracht van nalevingsinformatie. Bij actieve overdracht
van nalevingsinformatie wordt van een derde uit eigen beweging (dus niet naar
aanleiding van een concrete vordering) regelmatige en structurele overdracht
van gegevens verlangd.
Actieve overdracht van informatie ten behoeve van de opsporing is mogelijk
wanneer burgers of bedrijven vrijwillig hun medewerking willen verlenen aan de
187
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Rapport van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (Commissie Mevis), Gegevensvergaring in strafvordering. Nieuwe bevoegdheden tot het vorderen van gegevens ten behoeve van strafvorderlijk onderzoek, Den Haag
2001, p. 38.
HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633. Zie ook Kamerstukken II 1968-1969, 9608, nr. 5, p. 2.
Voor de wijziging van het in artikel 132a Wetboek van Strafvordering neergelegde opsporingsbegrip verschilde de Wed hierin van het Wetboek van Strafvordering neergelegde beperkte opsporingsbegrip.
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opsporing. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt grenzen aan de vrijwillige overdracht van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing.189 De Wet
bescherming persoonsgegevens is echter niet van toepassing op gegevens met
betrekking tot bedrijven en om die reden niet van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De Commissie Mevis achtte, mede gezien de
grenzen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de overdracht van
persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing, vrijwillige verstrekking van
gegevens niet wenselijk. Daarom zijn de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van derden in het Wetboek van Strafvordering uitgebreid.190 Actieve
overdracht van informatie ten behoeve van de opsporing is naar mijn mening
echter (ondanks de bedenkingen van de Commissie Mevis) niet uitgesloten. De
mogelijkheden voor overdracht van persoonsgegevens worden begrensd door
de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit geldt echter niet
voor de mogelijkheden voor de overdracht van bedrijfsgegevens.
2.6

De bevoegdheid om opsporing af te stemmen op privaatrechtelijke controles

Het openbaar ministerie heeft een zekere mate van vrijheid bij de invulling van
de opsporing. De in de het Wetboek van Strafvordering opgenomen bevoegdheden zijn geformuleerd als discretionaire bevoegdheden hetgeen impliceert dat
opsporingsambtenaren vrij worden gelaten in de beantwoording van de vraag of
en zo ja, in welke vorm zij gebruik wensen te maken van hun bevoegdheden.
Daarnaast speelt het opportuniteitsbeginsel een belangrijke rol. Het opportuniteitsbeginsel, dat is vastgelegd in artikel 167 en artikel 242 Sv, biedt het openbaar ministerie de ruimte om af te zien van vervolging. Aangezien het openbaar
ministerie over een beperkte opsporingscapaciteit beschikt, moeten er keuzes
189

190

Artikel 8 sub e Wbp bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit
noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt. Onder verwerking wordt in de Wbp ook
de verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling verstaan (art. 1 sub b Wbp), dus ook overdracht van nalevingsinformatie kan worden aangemerkt als verwerking van persoonsgegevens. Artikel 9, eerste lid,
Wbp bepaalt dat persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De beperking van artikel 9 kan echter buiten toepassing worden gelaten voor zover dit noodzakelijk is in het
belang van de voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (artikel 43 sub b
Wbp). Een vrijwillige verstrekking op basis van artikel 43 Wbp vergt een afweging door
de houder van de gegevens, waarbij deze moet beoordelen of de verstrekking noodzakelijk
is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Deze
afweging is voor de houder van de gegevens vaak moeilijk te maken.
Rapport Commissie Mevis, Gegevensvergaring in strafvordering, Den Haag 2001, p. 39.
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worden gemaakt. De primaire verantwoordelijkheid voor het stellen van prioriteiten in het opsporings- en vervolgingsbeleid ligt bij de minister van Justitie. De
minister schetst in landelijke beleidsplannen of in regeringsnota’s de hoofdlijnen
van het beleid. De uitwerking van dit beleid wordt neergelegd in aanwijzingen
en richtlijnen voor strafvordering van het College van procureurs-generaal.191
Het Wetboek van Strafvordering laat derhalve ruimte voor differentiatie en
prioritering van opsporing. Hierbij kan door opsporingsambtenaren gebruik
worden gemaakt van de resultaten van controles die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Zo kan een auditrapport van een privaatrechtelijke instelling voor het openbaar ministerie aanleiding vormen om gebruik te maken van haar controlebevoegdheden of om een
opsporingsonderzoek op te starten. Er kan derhalve worden gesteld dat opsporingsambtenaren over de bevoegdheid beschikken om opsporingsactiviteiten af
te stemmen op controles die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke
systemen van kwaliteitsborging.
2.7

Samenvatting

Het Wetboek van Strafvordering kent vanaf 1 januari 2006 duidelijk omschreven bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van derden. De bevoegdheid
van het openbaar ministerie om van privaatrechtelijke instellingen overdracht
van nalevingsinformatie af te dwingen is door de wijziging van het Wetboek van
Strafvordering aanzienlijk verruimd. Naast de bevoegdheden tot het vorderen
van gegevens in het Wetboek van Strafvordering zijn ook de in de Wet op de
economische delicten geregelde bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
van belang. Ten behoeve van de opsporing van economische delicten biedt de
Wed een ruim omschreven bevoegdheid tot het vorderen van nalevingsinformatie van derden, waaronder ook privaatrechtelijke instellingen. Actieve overdracht van informatie ten behoeve van de opsporing is mogelijk wanneer burgers of bedrijven vrijwillig hun medewerking willen verlenen aan de opsporing.
De vrijwillige verstrekking van nalevingsinformatie wordt begrensd door de
Wet bescherming persoonsgegevens. Het Wetboek van Strafvordering laat
ruimte voor differentiatie en prioritering van opsporing. Hierbij kan door opsporingsambtenaren gebruik worden gemaakt van de resultaten van controles
die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging.

191

Veel van deze aanwijzingen en richtlijnen zijn openbaar via de site van het openbaar ministerie (www.om.nl).
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3 Waarborgen in het kader van de opsporing
In deze paragraaf worden een aantal belangrijke waarborgen besproken die in
acht moeten worden genomen bij de uitoefening van opsporingsactiviteiten
door de overheid. Deze waarborgen worden in de literatuur ook wel aangeduid
als beginselen van behoorlijke opsporing of beginselen van behoorlijke procesorde.192 In deze paragraaf worden achtereenvolgens het legaliteitsbeginsel,
het nemoteneturbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het
proportionaliteitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir en het zorgvuldigheidsbeginsel besproken. Deze waarborgen zijn voor een deel gecodificeerd in het Wetboek van Strafvordering. De overige waarborgen vloeien voort uit internationale verdragen (met name artikel 6
EVRM en artikel 14 IVBPR) of uit het ongeschreven recht. Opvallend is overigens dat veel van de waarborgen die in deze paragraaf worden besproken gelijkenis vertonen met de waarborgen die in acht moeten worden genomen bij bestuursrechtelijk toezicht (hoofdstuk 5).
3.1

Het legaliteitsbeginsel

Een belangrijke waarborg in het kader van de opsporing is het strafvorderlijke
legaliteitsbeginsel. Dit beginsel is neergelegd in artikel 1 Sv. Artikel 1 Sv bepaalt
dat strafvordering alleen op bij de wet voorziene wijze plaatsvindt. Bevoegdheden in het kader van de opsporing dienen derhalve op grond van artikel 1 Sv altijd een grondslag te hebben in een wet in formele zin. De grondslag van het
strafvorderlijke legaliteitsbeginsel is de rechtszekerheid van de burger. Het
strafvorderlijke legaliteitsbeginsel is voor de opsporing van groot belang, omdat
het de burger beschermt tegen willekeurig optreden door opsporingsambtenaren. Opsporingsambtenaren dienen bij de uitvoering van hun activiteiten in het
kader van de opsporing binnen de in de wet aangegeven grenzen van de bevoegdheden te blijven.
3.2

Het nemoteneturbeginsel

Het nemoteneturbeginsel behelst dat niemand kan worden gedwongen om mee
te werken aan zijn eigen veroordeling.193 In hoofdstuk 5 is reeds summier aan192

193

O.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd?, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1999, p. 189-96.
L. Stevens, Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip (diss.
Tilburg UvT), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005. Zie ook J.M. Reijntjes (red.), Nemo
tenetur, Arnhem: Gouda Quint bv 1996.
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dacht besteed aan het spanningsveld tussen de bestuursrechtelijke medewerkings- en inlichtingenplicht en het uit artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR
voortvloeiende nemoteneturbeginsel. Dit spanningsveld kwam duidelijk aan de
orde in het Saunders-arrest.194 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) erkent in dit arrest het nemoteneturbeginsel, hoewel het niet expliciet
wordt genoemd in artikel 6 EVRM.195 Het EHRM spitst het nemoteneturbeginsel in de zaak Saunders toe op het zwijgrecht van de verdachte en komt tot de
conclusie dat de verklaringen die waren afgelegd ter voldoening aan een inlichtingenplicht tijdens de bestuurlijke toezichtsfase niet hadden mogen worden gebruikt ten behoeve van de oplegging van een punitieve sanctie. Omdat de jurisprudentie van het EHRM casuïstisch is, kan op basis van het Saunders-arrest en
andere arresten van het EHRM met betrekking tot het nemoteneturbeginsel196
waarschijnlijk niet worden geconcludeerd dat verklaringen die zijn afgelegd ter
voldoening aan een inlichtingenplicht tijdens de toezichtsfase nooit kunnen
worden gebruikt voor het bewijs in een latere strafzaak of in een procedure tot
oplegging van een bestraffende sanctie. De beantwoording van de vraag in hoeverre deze verklaringen kunnen dienen voor het bewijs in een latere strafzaak of
procedure tot oplegging van een bestraffende sanctie is volgens veel auteurs afhankelijk van de omstandigheden van het geval.197 Hoe het ook zij, in ieder geval
is het voor toezichthouders en opsporingsambtenaren van belang om, zodra een
betrokkene wordt verhoord met het oog op het opleggen van een bestraffende
sanctie, de inlichtingenplicht op te heffen door middel van het geven van de cautie (artikel 29, tweede lid, Sv en artikel 5.0.11 Voorontwerp vierde tranche Awb).
Bewijsmiddelen die bestaan onafhankelijk van de wil van de verdachte, zoals
lichaamsmateriaal en documenten, mochten volgens het EHRM in het Saunders-arrest wel met toepassing van de medewerkingsplicht worden verlangd. In
de zaak JB tegen Zwitserland nuanceert het EHRM deze stellingname.198 In deze zaak werd aan een belastingplichtige verzocht om alle documenten te overhandigen die betrekking hadden op de bedrijven waarin hij had geïnvesteerd.
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EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 m.nt. Kn (Saunders v. VK).
Het nemoteneturbeginsel was ook al eerder erkend in EHRM 25 februari 1993, NJ 1993,
482 m.nt. Kn (Funke v. Frankrijk).
Bijvoorbeeld EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725 m.nt. Kn (Murray v. VK) en EHRM 5
november 2002, NJ 2004, 262 m.nt. Sch (Allan v. VK).
Zie onder meer F.C.M.A. Michiels en B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007, pp. 53-54, O.J.D.M.L.
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Toen aan dit verzoek (herhaaldelijk) geen gehoor werd gegeven werden in totaal
vier bestuurlijke boetes opgelegd. Mede gelet op de vasthoudendheid van de autoriteiten om hun doel te bereiken, nam het EHRM in deze zaak schending van
artikel 6 EVRM aan. De uitspraak vormt een nuancering op het Saunders-arrest,
aangezien het EHRM in de zaak JB tegen Zwitserland het nemoteneturbeginsel
ruimer uitlegt. In de zaak JB tegen Zwitserland ging het namelijk niet om het afleggen van verklaringen, maar om een vordering tot inzage in documenten. Een
verklaring voor de ruimere uitleg van het nemoteneturbeginsel in de zaak JB tegen Zwitserland kan zijn gelegen in de aanname dat de Zwitserse autoriteiten
niet zeker wisten of de door hen verlangde informatie wel bestond. De belastingplichtige werd derhalve in feite gedwongen om uitsluitsel te geven over het
al dan niet bestaan van mogelijk belastende informatie. Het onder dwang “vissen” naar informatie (er wordt ook wel gesproken van de term “fishing expedition”) wordt door het EHRM niet toegestaan.199
Het nemoteneturbeginsel speelt ook een belangrijke rol in een arrest van de
Hoge Raad van 19 september 2006200 waarin de toelaatbaarheid van het gebruik van gegevens uit een door het bedrijf zelf verstrekte bedrijfsafvalwaterrapportage voor het bewijs in een strafzaak werd beoordeeld. De verplichting
om gegevens te verzamelen en rapporteren vloeide in dit geval voort uit de vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het gebruik van de door het bedrijf zelf verstrekte gegevens in een latere strafzaak levert volgens het bedrijf strijd op met het nemoteneturbeginsel. De Hoge Raad
deelt dit oordeel niet en stelt voorop dat in het Nederlandse recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd dat een verdachte op geen enkele
wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen
van voor hem mogelijk belastend bewijsmateriaal. Het aan artikel 29 Sv en artikel 6 EVRM ten grondslag liggende nemoteneturbeginsel brengt volgens de
Hoge Raad echter wel met zich mee dat een verdachte niet kan worden verplicht
tot het onder dwang afleggen van een verklaring (mondeling of schriftelijk) omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. Het nemoteneturbeginsel geldt
echter niet voor degene die, zonder dat ten aanzien van hem sprake is van enig
strafbaar feit dan wel een criminal charge, op grond van een vergunningvoorschrift verplicht is gegevens te verstrekken. Dat op grond van die gegevens mogelijk een verdenking ter zake van een strafbaar feit kan rijzen doet daaraan volgens de Hoge Raad niet af (r.o. 6.5.1). Het gebruik van de gegevens als bewijsmateriaal in een latere strafzaak is volgens de Hoge Raad niet in strijd met artikel
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6 EVRM, omdat de gegevens buiten het bereik van het nemoteneturbeginsel vallen (r.o. 6.5.2).
Al met al kan worden geconcludeerd dat er door het EHRM en de Hoge
Raad een beperkte invulling wordt gegeven aan het nemoteneturbeginsel. Het
nemoteneturbeginsel beperkt de mogelijkheden tot het gebruik van in de toezichtsfase onder dwang verkregen verklaringen (of van documenten waarvan
het bestaan niet zeker is) als bewijs in een latere strafzaak. Het nemoteneturbeginsel staat echter niet aan de weg aan het gebruik van gegevens die door een
bedrijf zijn verzameld en gerapporteerd in het kader van een wettelijke verplichting.
3.3

Het gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel als waarborg voor behoorlijke opsporing impliceert dat
het openbaar ministerie een consistent vervolgingsbeleid dient te hanteren,
waarbij voor gelijke groepen of personen een gelijk uitgangspunt wordt gehanteerd. Zowel de inhoud van het vervolgingsbeleid als de uitvoering ervan dient
consistent te zijn. De toetsing door de strafrechter aan het gelijkheidsbeginsel
spitst zich toe op de uitvoering van het vervolgingsbeleid in concreto, dus op de
beslissing van het openbaar ministerie om te vervolgen. Daarbij speelt de vraag
of het opportuniteitsbeginsel aan een (volledige) toetsing van de uitvoering van
het vervolgingsbeleid aan het gelijkheidsbeginsel in de weg staat. Het opportuniteitsbeginsel (artikel 167 Sv) brengt met zich mee dat de officier van justitie bevoegd is om op gronden aan het algemeen belang ontleend af te zien van vervolging. De Hoge Raad heeft bepaald dat de beslissing van de officier van justitie
dat hij tot vervolging overgaat in het algemeen niet ter beoordeling van de rechter staat, maar dat deze beslissing bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie echter wel door de rechter ten volle mag worden getoetst aan de beginselen van een goede procesorde en derhalve ook aan het gelijkheidsbeginsel.201
De Hoge Raad is uiterst terughoudend met het honoreren van een beroep op
het gelijkheidsbeginsel. Van de verdachte wordt gevergd dat hij het beroep op
het gelijkheidsbeginsel voldoende feitelijk onderbouwt. De enkele aangevoerde
omstandigheid dat derden wier gedragingen evenzeer als die van de verdachte
het voorwerp van strafvervolging zouden dienen te zijn ten onrechte niet worden vervolgd, is onvoldoende om een beroep op het gelijkheidsbeginsel te doen
slagen.202 Slechts wanneer de verdachte hard kan maken dat het openbaar ministerie met de beslissing tot vervolging afwijkt van beleidsafspraken, zonder dat
201
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HR 13 januari 1998, NJ 1998, 407.
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voor deze afwijking een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat (gelegen in de
persoon van de verdachte of in een hem betreffende omstandigheid), wordt
door de Hoge Raad schending van het gelijkheidsbeginsel aangenomen.203 In de
strafrechtelijke literatuur wordt ter verklaring van de terughoudende opstelling
van de Hoge Raad bij toetsing van het vervolgingsbeleid aan het gelijkheidsbeginsel gewezen op de systematische en geïnstitutionaliseerde ongelijkheid van
het strafrechtelijke systeem, waarbij het in verband met de geringe opsporingscapaciteit niet mogelijk is om in alle gevallen tegen alle verdachten van wel opgespoorde feiten een onderzoek in te stellen.204 Daarnaast wordt gesteld dat er in
strafzaken zelden sprake kan zijn van gelijke gevallen, omdat rekening moet
worden gehouden met het eigen karakter van ieder misdrijf of overtreding en
van iedere verdachte.205
3.4

Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door de overheid gewekte gerechtvaardigde verwachtingen in redelijkheid dienen te worden gehonoreerd, tenzij
zwaarwichtige belangen zich daartegen verzetten.206 Het vertrouwensbeginsel
is in het strafrecht evenmin als in het bestuursrecht gecodificeerd. Wel kan het
beginsel als grondslag worden herkend in bijzondere bepalingen, zoals bijvoorbeeld de regeling van de kennisgeving van niet verdere vervolging (artt. 243 en
244 Sv) en de regeling van de transactie (artt. 74-74c Sv).207
De Hoge Raad heeft aanvaard dat de beginselen van een behoorlijke procesorde en in het bijzonder het vertrouwensbeginsel met zich meebrengen dat
de voor het justitiële beleid verantwoordelijke organen gebonden kunnen zijn
aan toezeggingen, welke bij de verdachte gerechtvaardigde verwachtingen hebben opgewekt.208 Bij toezeggingen kan worden gedacht aan algemene opsporings- en vervolgingsrichtlijnen van het openbaar ministerie, maar ook aan individuele toezeggingen aan een verdachte, zoals bijvoorbeeld een sepotmededeling.209 Wanneer de verwachting niet of niet verder te worden vervolgd echter
uitsluitend op tijdsverloop berust, bestaat er blijkens de Hoge Raad onvoldoen-
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Zie de conclusie van Fokkens bij HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579.
Zie de conclusie van Remmelink bij HR 27 mei 1986, NJ 1987, 29.
Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 68; H.D.
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de grond om hieraan strafprocessuele consequenties te verbinden.210 Het openbaar ministerie is met name gebonden aan toezeggingen die zijn gedaan door
bevoegde personen of organen.211 De Hoge Raad is niet snel geneigd om een
beroep op het vertrouwensbeginsel te honoreren wanneer de verwachting dat
niet tot vervolging zal worden overgegaan, is gewekt door een willekeurige opsporingsambtenaar. De bevoegdheid om van vervolging af te zien berust namelijk bij de officier van justitie.212
De rechter dient bij een beroep op het vertrouwensbeginsel een afweging te
maken van het algemeen belang, het belang van degene jegens wie het vertrouwen is gewekt (de verdachte) en het belang van derden.213 Een beroep op het
vertrouwensbeginsel kan niet worden gehonoreerd als zwaarwichtige belangen
zich daartegen verzetten. Bij de beoordeling of er sprake is van zwaarwichtige
belangen, die zich tegen honorering van het beroep op het vertrouwensbeginsel
verzetten, speelt de ernst van de feiten waarop de strafvervolging betrekking
heeft een rol.214 Wanneer het openbaar ministerie in afwijking van het bij de
verdachte gewekte vertrouwen dat van vervolging zou worden afgezien toch tot
vervolging overgaat, dient deze beslissing te worden gemotiveerd.215
3.5

Het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel

Een belangrijke waarborg in het kader van de opsporing wordt gevormd door
het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Het betreft twee
verschillende beginselen die echter nauw aan elkaar verwant zijn en daarom
vaak in één adem worden genoemd. Het proportionaliteitsbeginsel kan worden
gezien als de strafvorderlijke variant op het bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel bij toezicht (art. 5:13 Awb). Het proportionaliteitsbeginsel eist dat er
bij de uitvoering van opsporingsbevoegdheden evenredigheid bestaat tussen de
wijze van uitoefening van de bevoegdheid en het te bereiken doel. Het subsidiariteitsbeginsel eist dat, wanneer er een keuze kan worden gemaakt tussen verschillende opsporingsbevoegdheden, er wordt gekozen voor de minst ingrijpende bevoegdheid, mits het gebruik van deze bevoegdheid voldoende is om het
beoogde strafvorderlijke doel te bereiken. Zowel het proportionaliteitsbeginsel
als het subsidiariteitsbeginsel vereisen derhalve evenredigheid tussen doel en
middel.
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Beide beginselen zijn door de Hoge Raad als toetsingsgronden voor de beoordeling van de rechtmatigheid van opsporingsbevoegdheden voor het eerst
erkend in het bekende arrest ‘Braak bij binnentreden’, waarin werd gesteld dat
indien het belang van het vooronderzoek een inbreuk op het recht van huisvrede
noodzakelijk maakt, de opsporingsambtenaar gehouden is er zorg voor te dragen dat die inbreuk niet groter is dan wordt gerechtvaardigd door de omstandigheden.216
3.6

Het verbod van détournement de pouvoir

Het verbod van détournement de pouvoir wordt in de strafrechtelijke literatuur
ook wel aangeduid als het beginsel van zuiverheid van oogmerk.217 Het verbod
van détournement de pouvoir houdt in dat bestuursorganen de aan hen toekomende bevoegdheden niet voor een ander doel mogen gebruiken dan het doel
waarvoor deze bevoegdheden aan hen zijn toegekend. Het beginsel is ook in de
strafrechtspraak erkend. Er zijn echter maar weinig uitspraken, waarin het beginsel een rol speelt. Hierbij vindt toetsing aan het beginsel plaats van met de
vervolging samenhangende (discretionaire) bevoegdheden, zoals de bevoegdheid om te dagvaarden of om hoger beroep in te stellen.218 Toetsing aan het beginsel van de beslissing om tot vervolging over te gaan zelf heeft vooralsnog niet
plaatsgevonden. Het verbod van détournement de pouvoir functioneert in het
strafproces als een conditionering van de (discretionaire) bevoegdheden van de
officier van justitie. De uitoefening van bevoegdheden door de officier van justitie dient te blijven binnen de grenzen van het doel dat de wetgever bij het toekennen van deze bevoegdheden voor ogen heeft gehad.219
Het verbod van détournement de pouvoir impliceert niet dat controlebevoegdheden of bevoegdheden in het kader van het toezicht niet mede mogen
worden ingezet ten behoeve van de opsporing. Het bestaan van een verdenking
staat volgens de Hoge Raad niet in de weg aan het uitoefenen van controlebevoegdheden, mits bij de aanwending daarvan tegenover een verdachte de aan
deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen.220 Bij deze
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Zie bijvoorbeeld G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005,
p. 71.
Zie bijvoorbeeld HR 22 juni 1982, NJ 1983, 73.
C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde. Een analyse van rechtspraak in
strafzaken, Arnhem: Gouda Quint BV 1989, p. 126-27.
HR 26 april 1988, NJ 1989, 390, HR 13 mei 1997, NJ 1998, 481 en HR 21 november
2006, NJ 2006, 653. Zie ook M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, Het vooronderzoek in
strafzaken, Gouda: Gouda Quint 2001, p. 282.

128

STRAFRECHTELIJK KADER

waarborgen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het zwijgrecht van artikel
29, tweede lid, Sv.
3.7

Het zorgvuldigheidsbeginsel

Het (uit het bestuursrecht afkomstige) zorgvuldigheidsbeginsel eist dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid wordt voorbereid en genomen. Uit het beginsel vloeit voort dat burgers correct dienen te worden bejegend, dat er een
zorgvuldig onderzoek dient te worden verricht en dat er een deugdelijke besluitvorming plaatsvindt.221
Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent voor het strafproces dat de beslissing
van de officier van justitie om tot vervolging over te gaan zorgvuldig dient te
worden voorbereid. Hierbij dient hij te beoordelen of de resultaten van het
voorbereidend onderzoek toereikend zijn voor het onderzoek ter terechtzitting.
Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan onder omstandigheden leiden
tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of tot bewijsuitsluiting.
Voor een belangrijk deel is het zorgvuldigheidsbeginsel in specifieke bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering gecodificeerd. Voor het overige kan volgens Jansen het ongeschreven zorgvuldig-heidsbeginsel een aanvullende werking hebben.222
Ten aanzien van het voorbereidend onderzoek houdt het zorgvuldigheidsbeginsel in dat verdachten en derden die bij het onderzoek zijn betrokken correct worden bejegend, waarbij de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om
te worden gehoord en in kennis wordt gesteld van zijn rechten.223 Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert ook dat opsporingsambtenaren zo spoedig mogelijk
proces-verbaal opmaken van hun waarnemingen en van de door hen verrichte
opsporingshandelingen (art. 152 Sv). De Hoge Raad heeft in het Zwolsmanarrest geoordeeld dat ook in de fase voorafgaand aan het opsporingsonderzoek
(de zogenaamde pro-actieve fase) afhankelijk van de aard en de omvang van het
verrichte onderzoek “verslaglegging in enige vorm” niet achterwege kan blijven.224
Hoewel het zorgvuldigheidsbeginsel niet door de Hoge Raad wordt genoemd,
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kan deze eis volgens Jansen op dit beginsel worden gegrond.225 Voor wat betreft
de uitvoering van het onderzoek betekent het zorgvuldigheidsbeginsel dat
deugdelijke onderzoeksmethoden worden gehanteerd, die verifieerbaar zijn en
waarbij de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om tegenonderzoek te laten verrichten (vgl. art. 5:18 lid 3 Awb en art. 21 lid 3 Wed).
3.8

Samenvatting

De belangrijkste waarborg in het kader van de opsporing wordt gevormd door
het nemoteneturbeginsel dat wordt afgeleid uit artikel 6 EVRM en artikel 14
IVBPR. Door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad
wordt een beperkte invulling gegeven aan het nemoteneturbeginsel. Het nemoteneturbeginsel beperkt de mogelijkheden tot het gebruik van in de toezichtsfase
onder dwang verkregen verklaringen (of van documenten waarvan het bestaan
niet zeker is) als bewijs in een latere strafzaak. Het nemoteneturbeginsel staat
echter niet in de weg aan het gebruik van gegevens die door een bedrijf zijn verzameld en gerapporteerd in het kader van een wettelijke verplichting. Behalve
het nemoteneturbeginsel zijn het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel,
het proportionaliteitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel, het verbod van détournement de pouvoir en het zorgvuldigheidsbeginsel van belang. Deze waarborgen stellen voorwaarden aan de overdracht van informatie door een privaatrechtelijke instelling aan opsporingsambtenaren, maar maken een dergelijke
vorm van overdracht niet onmogelijk.

4

Bevoegdheden in het kader van de sanctionering

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevoegdheden besproken in het kader van de sanctionering in het strafrechtelijke domein. Met bevoegdheden in
het kader van de sanctionering wordt gedoeld op de straffen en maatregelen die
kunnen worden opgelegd in het strafrecht. Lange tijd was voor het strafrecht
kenmerkend dat straffen en maatregelen uitsluitend door de rechter konden
worden opgelegd. Hierin verschilde de sanctionering in het strafrechtelijke domein van de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein, aangezien in het
bestuursrechtelijke domein sancties worden opgelegd door een bestuursorgaan.
Het opleggen van sancties door een bestuursorgaan is echter ook in het strafrechtelijke domein in opkomst. De Wet OM-afdoening geeft de officier van jus-
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titie226 de mogelijkheid om bepaalde strafzaken buiten de rechter om af te doen
door een strafbeschikking uit te vaardigen.227
Het Wetboek van Strafrecht (Sr) bevat een regeling van hoofd- en bijkomende straffen (artt. 9 Sr e.v.).228 Daarnaast bevat het Wetboek van Strafrecht
een regeling van maatregelen (artt. 36a Sr e.v.). Tenslotte bestaat er de mogelijkheid tot sepot (artt. 167 en 242 Sv) en de mogelijkheid tot het aanbieden van
een transactie (art. 74 Sr). De mogelijkheid tot het aanbieden van een transactie
zal op termijn worden vervangen door de hiervoor al genoemde mogelijkheid
om een strafbeschikking uit te vaardigen op grond van de Wet OM-afdoening.229 Naast de in het Wetboek van Strafrecht genoemde straffen en maatregelen zijn voor dit onderzoek de straffen en maatregelen die kunnen worden
opgelegd op basis van de Wet op de economische delicten van belang.
4.1

Hoofdstraffen in het Wetboek van Strafrecht

Artikel 9 Sr bevat een opsomming van de hoofdstraffen en de bijkomende straffen die door de rechter kunnen worden opgelegd. De hoofdstraffen zijn gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete. In deze paragraaf worden uitsluitend de hoofdstraffen besproken die voor dit onderzoek van belang zijn. Omdat
het onderzoek zich toespitst op bedrijfsmatige overtredingen of misdrijven, is
met name de geldboete van belang.
Een geldboete bestaat uit de verplichting tot betaling van een bij rechterlijke
uitspraak vastgesteld bedrag (art. 23, eerste lid, Sr). De geldboetes zijn in artikel
23, vierde lid, Sr ingedeeld in zes categorieën. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald (art. 23, derde lid, Sr). Bij de vaststelling van een
geldboete houdt de rechter rekening met de draagkracht van de verdachte (art.
226
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De bevoegdheid om strafbeschikkingen uit te vaardigen kan in bij amvb te bepalen gevallen ook worden verleend aan opsporingsambtenaren (art. 257b Sv) of aan bestuursorganen, zoals de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (art. 257ba
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2008, 4).
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24 Sr). De rechter kan bepalen dat de geldboete in termijnen mag worden voldaan (art. 24a Sr). Wanneer de geldboete niet volledig wordt betaald, wordt vervangende hechtenis toegepast (art. 24c Sr).
4.2

Bijkomende straffen in het Wetboek van Strafrecht

De bijkomende straffen die zijn geregeld in artikel 9 Sr zijn ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Een bijkomende straf kan zowel afzonderlijk als tezamen met hoofdstraffen en andere bijkomende straffen worden opgelegd (art. 9, vijfde lid, Sr). In
deze paragraaf worden uitsluitend de bijkomende straffen besproken die voor
dit onderzoek van belang zijn. Dit zijn met name de verbeurdverklaring en de
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
Een vaak toegepaste bijkomende straf is de verbeurdverklaring (art. 33 Sr).
Een verbeurdverklaring betekent het verval van het eigendomsrecht van voorwerpen die in relatie staan tot het delict. Artikel 33a Sr bevat een opsomming
van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Hierbij kan worden
gedacht aan voorwerpen die door het strafbare feit zijn verkregen of aan voorwerpen met behulp waarvan het feit is begaan.230
Op basis van artikel 36 Sr bestaat de mogelijkheid tot openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak. De bevoegdheid tot openbaarmaking van de rechterlijke
uitspraak bestaat slechts bij de in de wet bepaalde gevallen. Openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak kan slechts ten aanzien van een beperkt aantal misdrijven en een enkele overtreding worden opgelegd.231 In artikel 36 Sr wordt
gedoeld op actieve openbaarmaking (ieder vonnis of arrest wordt namelijk in
het openbaar uitgesproken). De rechter bepaalt de wijze van openbaarmaking
(art. 36, eerste lid, Sr). De kosten van de openbaarmaking worden op de dader
verhaald (art. 36, tweede en derde lid, Sr). De openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak heeft een tweeledig karakter. Aan de ene kant brengt deze straf leed
toe aan de dader. Aan de andere kant vertoont de straf het karakter van een
maatregel ter beveiliging van de samenleving, omdat op deze manier het publiek
wordt gewaarschuwd voor bepaalde praktijken.232 De mogelijkheid tot openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak kan worden vergeleken met de in het
bestuursrecht in opkomst zijnde sanctie die doorgaans wordt aangeduid als naming and shaming. In het strafrecht wordt in de praktijk echter zelden gebruik
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P.A.M. Mevis, Capita Strafrecht. Een thematische inleiding, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2006,
pp. 714-715.
D.R. Doorenbos, Naming & Shaming (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007, pp. 8-12.
Vgl. J.Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, Deventer: Gouda Quint bv 1996, pp. 727-728.
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gemaakt van de mogelijkheid tot openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.233
4.3

Maatregelen in het Wetboek van Strafrecht

Naast hoofdstraffen en bijkomende straffen kunnen door de rechter maatregelen worden opgelegd. Titel IIA van het Wetboek van Strafrecht bevat een regeling van de maatregelen. Het betreft de onttrekking aan het verkeer, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, het opleggen van schadevergoeding, de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, de terbeschikkingstelling en
de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders. Voor dit onderzoek zijn
met name de onttrekking aan het verkeer en de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel van belang.
De onttrekking aan het verkeer is geregeld in artikel 36b Sr. Artikel 36c Sr bevat een opsomming van voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het
verkeer. Hierbij kan worden gedacht aan voorwerpen met behulp waarvan het
strafbare feit is begaan. In tegenstelling tot de verbeurdverklaring kan de maatregel van onttrekking aan het verkeer ook naast vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worden opgelegd.234
Van groot belang is verder de in artikel 36e Sr geregelde mogelijkheid tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de zogenaamde “pluk-ze-wetgeving” die in 1993 in werking is getreden.235 Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke
rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit de
verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag ter ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e, eerste lid, Sr). Het geldbedrag
komt toe aan de staat.
4.4

De mogelijkheid tot sepot

In paragraaf 2.5 is reeds aandacht besteed aan het opportuniteitsbeginsel. Het
opportuniteitsbeginsel is vastgelegd in de artikelen 167 en 242 Sv. Het opportuniteitsbeginsel biedt het openbaar ministerie de ruimte om af te zien van (verdere) vervolging. Wanneer het openbaar ministerie beslist om niet (verder) te
233
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Doorenbos, Naming & Shaming, pp. 28-32.
P.A.M. Mevis, Capita Strafrecht. Een thematische inleiding, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2006,
pp. 718-719.
Uitgebreid over dit onderwerp: M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel: een onderzoek
naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van de maatregel ter ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht) (diss.), Den
Haag: Boom juridische uitgevers 2001.
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vervolgen wordt de zaak geseponeerd. Deze beslissing wordt aangeduid als sepotbeslissing. Bij de beslissing omtrent (verdere) vervolging speelt de haalbaarheid van een eventuele veroordeling en de opportuniteit van een eventuele vervolging een rol. De haalbaarheids- en opportuniteitsgronden van sepotbeslissingen zijn gepubliceerd in een landelijke lijst.236 Bij de haalbaarheidsgronden
wordt onder meer gekeken naar de toereikendheid van het bewijs en de strafbaarheid van de dader. Bij de opportuniteitsgronden wordt onder meer gekeken
naar maatregelen die zijn genomen of nog worden genomen door anderen dan
de officier van justitie.237 Het feit dat reeds bestuursrechtelijke maatregelen zijn
getroffen kan een aanleiding vormen tot sepot. Het feit dat er reeds maatregelen
zijn getroffen in het privaatrechtelijke domein (bijvoorbeeld de intrekking van
een certificaat) vormt echter geen aanleiding tot sepot.238
In de literatuur worden twee vormen van sepotbeslissingen onderscheiden.
De informele sepotbeslissing is gebaseerd op artikel 167 Sv. Van een informele sepot-beslissing is sprake wanneer het openbaar ministerie naar aanleiding van het
opsporingsonderzoek van vervolging afziet. De informele sepotbeslissing is niet
aan voorwaarden gebonden. De formele sepotbeslissing is gebaseerd op artikel
242 Sv. Van een formele sepotbeslissing is sprake als het openbaar ministerie de
vervolging reeds heeft gestart, maar naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek van oordeel is dat van verdere vervolging moet worden afgezien. De
formele sepot-beslissing is wel aan formele voorwaarden verbonden (artt. 243
e.v. Sv). Zo dient de verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging te
krijgen (art. 243 Sv).
Aan zowel het informele als het formele sepot kunnen voorwaarden worden
verbonden. In de praktijk wordt een veelheid aan voorwaarden gehanteerd.
Hierbij kan worden gedacht aan het opleggen van een straatverbod of een verplichting om zich op een bepaald tijdstip te melden op het politiebureau.239 Algemeen wordt aangenomen dat de voorwaarden geen grondrechten en mensenrechten mogen inperken, geen strafkarakter mogen hebben en niet zwaarder
mogen zijn dan de door de rechter in geval van veroordeling mogelijk op te leggen straf.240
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Deze lijst is opgenomen als bijlage bij de beleidsregel ‘Aanwijzing gebruik sepotgronden
die is gepubliceerd op de website van het OM (www.om.nl).
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 502.
Behalve wanneer het een civielrechtelijke jeugdmaatregel betreft.
J.M. Reijntjes, ‘Voorwaardelijk sepot’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Liber Amicorum Th. W.
van der Veen, Arnhem 1985, pp. 295-316.
A.R. Hartmann, ‘Buitengerechtelijke afdoening II’, in: Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen.
Derde interim-rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Den Haag: Kluwer 2002, pp.
90-92.
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4.5

De transactie

De mogelijkheid voor de officier van justitie om aan de verdachte een transactie
aan te bieden is geregeld in artikel 74 Sr. De transactie bestaat uit het stellen van
een of meer voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging. Artikel 74, tweede lid, Sr bevat een limitatieve opsomming van de voorwaarden die kunnen
worden gesteld. Een veel voorkomende voorwaarde is de betaling van een geldsom (art. 74, tweede lid sub a, Sr). De transactiebevoegdheid mag niet worden
toegepast bij misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes
jaar (art. 74, eerste lid, Sr). Door het College van procureurs-generaal zijn richtlijnen opgesteld, waarin de categorieën misdrijven en overtredingen zijn opgenomen, waarvoor een transactie kan worden aangeboden. Het betreft de zogenaamde Polaris-richtlijnen.241 In deze richtlijnen is tevens het beleid bepaald ten
aanzien van de op te leggen voorwaarden. De bevoegdheid tot het aanbieden
van een transactie komt toe aan de officier van justitie (art. 74 Sr). Artikel 74a Sr
biedt aan de verdachte de mogelijkheid om bij strafbare feiten waarop geen andere hoofdstraf is gesteld dan een geldboete een transactie af te dwingen. Van
deze mogelijkheid wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt.242
Op grond van artikel 74c en het Transactiebesluit 1994 komt ook aan opsporingsambtenaren de bevoegdheid toe om voor bepaalde categorieën misdrijven
een transactie aan te bieden. Deze bevoegdheid wordt ook wel aangeduid met de
term politietransactie. De bevoegdheid is toegekend voor overtredingen en misdrijven van eenvoudige aard (art. 74c, eerste en derde lid, Sr). Aan de politietransactie kan uitsluitend de betaling van een geldsom als voorwaarde worden
gesteld (art. 74c, tweede lid, Sr).
4.6

De Wet OM-afdoening

De Wet OM-afdoening vormt een alternatief voor de mogelijkheid om een
transactie aan te bieden. De transactie en de Wet OM-afdoening zullen gedurende een overgangsperiode naast elkaar blijven bestaan.243 Vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening vindt een evaluatie plaats, op basis waarvan wordt besloten of de transactie definitief zal gaan verdwijnen.244
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De richtlijnen (en het ondersteunende rekensysteem) zijn toegankelijk via de website van
het OM (www.om.nl).
A.R. Hartmann, ‘Buitengerechtelijke afdoening II’, in: Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen. Derde interim-rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, pp. 81-87.
Kamerstukken II 2004-2005, 29 849, nr. 3, p. 6.
Beleidsregel ‘Aanwijzing OM-afdoening’. Deze beleidsregel is gepubliceerd op de website
van het OM (www.om.nl).
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De Wet OM-afdoening is gedeeltelijk in werking getreden op 1 februari
2008. Na de volledige inwerkingtreding van de wet OM-afdoening kan de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigen voor een overtreding of een
misdrijf waarop een gevangenisstraf is gesteld van maximaal zes jaar (art. 257a,
eerste lid, Sv).245 De wet bevat een limitatieve opsomming van straffen en maatregelen die door middel van een strafbeschikking kunnen worden opgelegd (art.
257a, tweede lid, Sv). De straffen en maatregelen vertonen overeenkomst met
de voorwaarden die kunnen worden gesteld bij het aanbieden van een transactie.
De strafbeschikking kan tevens aanwijzingen bevatten waaraan de verdachte
moet voldoen (art. 257a, derde lid, Sv). Zo is het mogelijk om de verdachte een
aanwijzing betreffende zijn gedrag te geven, bijvoorbeeld een stadionverbod (art.
257a, derde lid sub e, Sv).
Op grond van artikel 257b Sv kan bij algemene maatregel van bestuur ook
aan opsporingsambtenaren de bevoegdheid worden toegekend om voor bepaalde categorieën strafbare feiten een strafbeschikking uit te vaardigen. Bovendien kan op grond van artikel 257ba Sv ook aan bestuursorganen, bijvoorbeeld
de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders, de bevoegdheid worden toegekend om voor bepaalde categorieën strafbare feiten een
strafbeschikking uit te vaardigen. De opsporingsambtenaren of bestuursorganen aan wie de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen is toegekend, dienen van deze bevoegdheid gebruik te maken binnen de beleidskaders
die zijn uitgezet in richtlijnen van het College van procureurs-generaal (art.
257b, tweede lid, Sv en artikel 257ba, tweede lid, Sv).
De Wet OM-afdoening verruimt de mogelijkheden om bepaalde strafzaken
buiten de rechter om af te doen. In zoverre kan de strafbeschikking op basis van
de Wet OM-afdoening worden vergeleken met de sancties in het bestuursrechtelijke domein (hoofdstuk 5, paragraaf 4).
4.7

Straffen en maatregelen in de Wed

De Wet op de economische delicten (Wed) kent een eigen stelsel van straffen en
maatregelen (art. 5 Wed).246 Aangezien de Wet op de economische delicten vaak
wordt toegepast ten aanzien van bedrijfsmatige overtredingen of misdrijven, is
deze wet voor dit onderzoek van bijzonder belang. De hoofdstraffen zijn geregeld
in artikel 6 Wed. In deze bepaling wordt voor verschillende categorieën overtredingen en misdrijven aangegeven welke straffen kunnen worden opgelegd.
Hierbij wordt verwezen naar de artikelen 1 en 1a van de Wed. De hoofdstraffen
245
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Stb. 2006, 330.
Uitgebreid over de Wed: E. Gritter, G. Knigge en N.J.M. Kwakman, De WED op de helling.
Een onderzoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2005.
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die kunnen worden opgelegd zijn gevangenisstraf, taakstraf, geldboete of hechtenis (art. 6, eerste lid, Wed). Voor dit onderzoek is vooral de geldboete van belang. Naast de hoofdstraffen kunnen de bijkomende straffen vermeld in artikel 7
Wed en de maatregelen genoemd in artikel 8 Wed worden opgelegd (art. 6,
tweede lid, Wed).
De bijkomende straffen zijn de ontzetting van rechten, de gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de veroordeelde, de verbeurdverklaring,
de gehele of gedeeltelijke ontzegging van rechten of voordelen die aan de veroordeelde in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn toegekend
en de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak (art. 7 Wed). Artikel 7 Wed
biedt een uitgebreider arsenaal aan bijkomende straffen dan artikel 9 Sr. De bijkomende straffen in de Wed zijn niet alleen gericht op de veroordeelde, maar
ook op de onderneming van de veroordeelde, waarin het economische delict is
begaan. Met name de mogelijkheid om een onderneming geheel of gedeeltelijk
stil te leggen, speelt in de praktijk een belangrijke rol.
De maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn geregeld in artikel 8 Wed.
Naast de in het Wetboek van Strafrecht geregelde maatregelen (art. 8, sub a,
Wed), kan ook een onderbewindstelling van de onderneming van de veroordeelde, waarin het economisch delict is begaan, worden opgelegd (art. 8, sub b,
Wed). Tenslotte kan een verplichting worden opgelegd om het economische delict ongedaan te maken (art. 8, sub c, Wed). De maatregelen van artikel 8, sub b
en c, Wed kunnen tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd (art. 9 Wed). Ook ten aanzien van de maatregelen valt op dat de Wed een
uitgebreider arsenaal bevat aan maatregelen dan het Wetboek van Strafrecht.
Ook hier betreft het maatregelen die zijn gericht op de onderneming van de veroordeelde, waarin het economische delict is begaan.
Bijzonder aan de Wed is het stelsel van voorlopige maatregelen (art. 28 en 29
Wed). Op grond van artikel 28 Wed kan de officier van justitie de verdachte als
voorlopige maatregel bevelen zich te onthouden van bepaalde handelingen of
zorg te dragen dat voor in beslagneming vatbare voorwerpen worden opgeslagen en bewaard ter plaatse. De bevoegdheid om deze voorlopige maatregelen te
bevelen bestaat alleen indien tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen
en tevens de belangen, welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift
worden beschermd, een onmiddellijk ingrijpen vereisen. Op grond van artikel
29 Wed kan de rechter vóór de behandeling ter terechtzitting een vijftal voorlopige maatregelen bevelen. Naast de twee voorlopige maatregelen die door de officier van justitie mogen worden bevolen, betreft het de gehele of gedeeltelijke
stillegging van de onderneming van de verdachte, waarin het economische delict
wordt vermoed te zijn begaan, de onderbewindstelling van de onderneming en
de gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of voordelen van
overheidswege in verband met de onderneming.
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Tenslotte verdient vermelding dat de Wed een tweetal bijzondere bepalingen
bevat met betrekking tot de transactie (art. 36 en 37 Wed). In artikel 36 Wed is
geregeld dat bij toepassing van artikel 74 Sr, naast de in artikel 74, tweede lid, Sr
genoemde voorwaarden, ook de voorwaarde kan worden gesteld dat op kosten
van de verdachte de gevolgen van het economische delict worden hersteld. In
artikel 37 Wed is geregeld dat de bevoegdheid van artikel 74 Sr kan worden toegekend aan bestuursorganen. De uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt
dan onder toezicht en volgens de richtlijnen van het openbaar ministerie (art. 37,
tweede lid, Wed). Op basis van artikel 37 Wed is in 2000 het Transactiebesluit
milieudelicten247 in werking getreden. Daarin is aan een aantal bestuursorganen
voor bepaalde categorieën milieudelicten een transactiebevoegdheid toegekend.248
4.8

Samenvatting

Het Wetboek van Strafrecht bevat een regeling van hoofd- en bijkomende straffen (art. 9 Sr). Daarnaast bevat het Wetboek van Strafrecht een regeling van
maatregelen (art. 36a Sr e.v.). Het openbaar ministerie kan er echter ook voor
kiezen om af te zien van (verdere) vervolging (art. 167 en 242 Sr). De zaak
wordt dan geseponeerd. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om aan de verdachte een transactie aan te bieden (art. 74 Sr). De transactie bestaat uit het stellen van een of meer voorwaarden (meestal de betaling van een geldsom) ter
voorkoming van strafvervolging. De mogelijkheid om een transactie aan te bieden zal voorlopig worden aangevuld en op den duur waarschijnlijk worden vervangen door de mogelijkheid om een strafbeschikking uit te vaardigen op grond
van de Wet OM-afdoening. Naast de in het Wetboek van Strafrecht opgenomen
straffen en maatregelen zijn voor dit onderzoek de straffen en maatregelen die
kunnen worden opgelegd op basis van de Wet op de economische delicten van
belang. De Wet op de economische delicten kent een aantal straffen en maatregelen die het Wetboek van Strafrecht niet kent, zoals de gehele of gedeeltelijke
stillegging of de onderbewindstelling van een onderneming. Bovendien kent de
Wet op de economische delicten een stelsel van voorlopige maatregelen, zoals
het bevel zich te onthouden van bepaalde handelingen.
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A.B. Blomberg, S. Verberk en F.C.M.A. Michiels, Een gunstig aanbod. Een onderzoek naar
de werking van het transactiebesluit milieudelicten, Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS en B&A Groep, november 2002.
Met de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening zullen de artikelen 36 en 37 Wed
worden aangepast. De transactiebevoegdheid wordt dan vervangen door de bevoegdheid
om strafbeschikkingen op te leggen (Stb. 2006, 330).
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5

Waarborgen in het kader van de sanctionering

In deze paragraaf worden de belangrijkste waarborgen in het kader van de sanctionering in het strafrechtelijke domein besproken. Een belangrijke waarborg
wordt gevormd door het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel wordt besproken in paragraaf 5.1. Van groot belang is tevens het ne-bis-in-idembeginsel.
Dit beginsel wordt besproken in paragraaf 5.2. Ook het nemoteneturbeginsel
heeft betekenis voor de sanctionering in het strafrechtelijke domein. Dit komt
aan de orde in paragraaf 5.3. In hoofdstuk 5 is de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein besproken. Het evenredigheidsbeginsel als sanctienorm heeft ook betekenis voor het
strafrecht. De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor de sanctionering
in het strafrechtelijke domein komt aan de orde in paragraaf 5.4. Paragraaf 5.5
bevat een samenvatting.
5.1

Het legaliteitsbeginsel

In paragraaf 3 is reeds het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv aan
de orde gekomen (paragraaf 3.1) Voor de sanctionering is het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sr van groot belang. Het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel houdt in dat alleen straffen kunnen worden opgelegd voor
feiten die uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling
strafbaar zijn gesteld (art. 1, eerste lid, Sr).249 Bij verandering van wetgeving na
het tijdstip waarop het feit is begaan, worden de voor de verdachte gunstigste
bepalingen toegepast (art. 1, tweede lid, Sr).
Het in artikel 1 Sr gecodificeerde legaliteitsbeginsel wordt ook wel aangeduid
als het nulla-poenabeginsel (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali).
Uit het legaliteitsbeginsel vloeit tevens voort dat strafbepalingen voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn. Dit vereiste wordt ook wel omschreven als het lex certabeginsel. Het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel wordt
van een zodanig belang geacht dat het een plek heeft gekregen in artikel 16 van
de Grondwet. Ook in internationaal verband is het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel van betekenis. Het beginsel is gecodificeerd in artikel 7 EVRM en
artikel 15 IVBPR.
5.2

Het ne-bis-in-idembeginsel

Het ne-bis-in-idembeginsel is neergelegd in artikel 68 Sr. Internationaal is het
beginsel neergelegd in artikel 14, zevende lid, IVBPR en artikel 4 van het Ze249

G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 89.
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vende Protocol bij het EVRM, doch hierbij zijn door Nederland de nodige
voorbehouden gemaakt.250 Het ne-bis-in-idembeginsel behelst een materiële
en een formele component. De materiële component ziet erop dat niemand
tweemaal bestraft mag worden voor hetzelfde feit (nemo debet bis in idem inpuniri). De formele component ziet erop dat niemand voor hetzelfde feit tweemaal in een sanctieprocedure mag worden betrokken (nemo debet bis vexari).251
De formele component behelst ook dat aan een rechtsstrijd een definitief einde moet komen (lites finiri oportent). Het ne-bis-in-idembeginsel beschermt
burgers derhalve tegen een dubbele vervolging en tegen een dubbele bestraffing voor ‘hetzelfde feit’. Corstens duidt het beginsel aan als een regel van
rechtvaardigheid en redelijkheid.252
De toepasselijkheid van het ne-bis-in-idembeginsel van artikel 68 Sr wordt
door de Hoge Raad beoordeeld aan de hand van de vraag of er kan worden gesproken van ‘hetzelfde feit’. Het feitsbegrip wordt door de Hoge Raad genuanceerd uitgelegd. De Hoge Raad beoordeelt zowel de feitelijke als de juridische component van het feitsbegrip. De juridische component behelst dat de
delictsomschrijvingen verwantschap dienen te vertonen. De strekking van de
delictsomschrijvingen hoeft echter niet dezelfde te zijn. Pas als de strekking
wezenlijk uiteen loopt wordt er niet aan de juridische component van het
feitsbegrip voldaan. De feitelijke component behelst dat de gedragingen met
elkaar in verband moeten staan. Dit verband wordt beoordeeld aan de hand
van de gelijktijdigheid en de wezenlijke samenhang van de gedragingen. Hierbij wordt ook het schuldaspect betrokken.253
5.3

Het nemoteneturbeginsel

Het nemoteneturbeginsel vormt een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse strafrecht. Een belangrijk onderdeel van het nemoteneturbeginsel wordt
gevormd door het zwijgrecht. Het nemoteneturbeginsel is zowel van belang
voor de opsporing (een opsporingsambtenaar moet het zwijgrecht van de verdachte respecteren) als voor de sanctionering (het is van belang voor het bewijs250

251

252
253

Bij artikel 14, zevende lid, IVBPR heeft Nederland het voorbehoud gemaakt dat deze
bepaling geen verdere bescherming biedt dan artikel 68 WvSr. Het 7e Protocol bij het
EVRM is vooralsnog niet door Nederland geratificeerd.
J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2003, p. 530 en G.A.M. Strijards,
‘De internationale erkenning van strafgewijsden’, in: Naar eer en geweten. Liber amicorum J. Remmeling, Arnhem: Gouda Quint bv 1987, pp. 590-591.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 197.
HR 2 november 1999, NJ 2000, 174 (Tjoelker). Zie ook: H.G.M. Krabbe, ‘De ne bis in
idem-regel bij bestuurlijke boetes in het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht: ‘dezelfde gedraging’’, NTB 2004-1, p. 10-15.
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recht). De reikwijdte van het nemoteneturbeginsel en de verhouding van het beginsel tot de bestuursrechtelijke medewerkings- en inlichtingenplicht zijn beschreven in paragraaf 3.2. Hiernaar wordt in deze paragraaf verwezen.
5.4

Het evenredigheidsbeginsel

In het bestuursrecht speelt het evenredigheidsbeginsel een belangrijke rol. Ook
in Europees verband is het evenredigheidsbeginsel van belang.254 Het is opmerkelijk dat het evenredigheidsbeginsel als zodanig in de strafrechtelijke literatuur
zelden wordt besproken. Het evenredigheidsbeginsel vertoont gelijkenis met
het proportionaliteitsbeginsel. Het proportionaliteitsbeginsel is echter vooral
van belang in het kader van de opsporing (zie paragraaf 3.4), terwijl het evenredigheidsbeginsel ziet op de verhouding tussen de ernst van de verweten overtreding en de zwaarte van de opgelegde sanctie. Deze verhouding dient evenredig
te zijn.
Het evenredigheidsbeginsel geldt in het strafrecht evenzeer als in het bestuursrecht. Het evenredigheidsbeginsel vloeit voort uit artikel 6 EVRM. Het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat de rechter
bij de beoordeling van een “criminal charge” bevoegd moet zijn om de evenredigheid van de sanctie integraal te beoordelen.255 Het evenredigheidsbeginsel is
niet afzonderlijk gecodificeerd in het Wetboek van Strafrecht, maar het beginsel
ligt wel ten grondslag aan de aanwijzing van de strafsoorten en de strafmaxima
in de verschillende sanctienormen. In artikel 24 Sr is bovendien het draagkrachtbeginsel vastgelegd. Bij de vaststelling van een geldboete dient de rechter
rekening te houden met de draagkracht van de verdachte om te voorkomen dat
de verdachte in zijn inkomen en vermogen onevenredig zwaar wordt getroffen.
5.5

Samenvatting

Voor de sanctionering in het strafrechtelijke domein is in de eerste plaats het
materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sr van belang. Dit beginsel
houdt in dat alleen straffen kunnen worden opgelegd voor feiten die uit kracht
van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling strafbaar zijn gesteld.
Naast het legaliteitsbeginsel is ook het ne-bis-in-idembeginsel van belang. Dit
beginsel beschermt burgers derhalve tegen een dubbele vervolging en tegen
254

255

HvJ 29 november 1956, zaak 8/55, Jur. 329 (Fédéchar); HvJEG 21 juni 1979, zaak
240/78, Jur. 2137 (Atalanta). Zie ook: A.J.C. de Moor-van Vugt, Maten en gewichten: het
evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief (diss. Tilburg KUB), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1995.
EHRM 23 juni 1981, NJ 1982, 602 (Le Compte, Van Leuven, De Meyere) en EHRM 10
februari 1983, NJ 1987, 315 (Albert en Le Compte).
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een dubbele bestraffing voor ‘hetzelfde feit’. Het nemoteneturbeginsel, waarvan
het zwijgrecht een belangrijk onderdeel uitmaakt, speelt in het kader van de
sanctionering vooral een rol in het kader van het bewijsrecht. Tenslotte is ook
in het kader van de sanctionering in het strafrechtelijke domein het evenredigheidsbeginsel van belang. Dit beginsel brengt met zich mee dat er evenredigheid
dient te bestaan tussen de ernst van de verweten overtreding en de zwaarte van
de opgelegde sanctie. Het evenredigheidsbeginsel is niet afzonderlijk gecodificeerd in het Wetboek van Strafrecht, maar het vloeit voort uit artikel 6 EVRM.
Het beginsel ligt bovendien ten grondslag aan de aanwijzing van de strafsoorten en de strafmaxima in de verschillende sanctienormen.
6

Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevoegdheden en waarborgen in het strafrechtelijke domein uiteen gezet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden en waarborgen in het kader van de opsporing en de bevoegdheden
en waarborgen in het kader van de sanctionering.
Uit de beschrijving en analyse van de bevoegdheden kan worden geconcludeerd dat het openbaar ministerie over bevoegdheden beschikt om nalevingsinformatie te vorderen van derden, dus ook van een privaatrechtelijke instelling.
De waarborgen stellen grenzen aan de mogelijkheid om nalevingsinformatie te
vorderen van privaatrechtelijke instellingen, maar maken een dergelijke vorm
van overdracht niet onmogelijk.
Het Wetboek van Strafrecht bevat een regeling van hoofd- en bijkomende
straffen en een regeling van maatregelen. Het openbaar ministerie kan er echter
ook voor kiezen om af te zien van vervolging in de vorm van een sepot of om
aan de verdachte een transactie aan te bieden. Deze waarborgen stellen grenzen
aan de mogelijkheden om door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie te gebruiken ten behoeve van de strafrechtelijke sanctionering.
Onderstaande matrix bevat een overzicht van de belangrijkste bevoegdheden
en waarborgen in het strafrechtelijke domein. In hoofdstuk 7 worden de bevoegdheden en waarborgen in het strafrechtelijke domein vergeleken met de
bevoegdheden en waarborgen die gelden in het privaatrechtelijke domein
(hoofdstuk 4). Deze vergelijking is van belang voor de beantwoording van de
vraag in hoeverre de overheid haar activiteiten in het kader van de opsporing en
de strafrechtelijke sanctionering door middel van het vorderen van informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie mag afstemmen op controles en maatregelen in het kader
van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging.
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bevoegdheden

waarborgen

opsporing

vorderen van gegevens van
derden
(art. 126nc/126uc e.v. Sv)
inbeslagneming (art. 94119a Sv)
vorderen van gegevens o.b.v.
de Wed (art. 19 en 24a Wed)
vorderen van actieve overdracht van informatie
afstemming van opsporing
op privaatrechtelijke controles

legaliteitsbeginsel (art. 1 Sv)
nemoteneturbeginsel (art. 6
EVRM; art. 14 IVBPR)
gelijkheidsbeginsel
vertrouwensbeginsel
proportionaliteitsbeginsel
subsidiariteitsbeginsel
verbod van détournement de
pouvoir
zorgvuldigheidsbeginsel

sanctionering

hoofdstraffen art. 9 Sr
bijkomende straffen art. 9 Sr
maatregelen titel IIA Sr
sepot (art. 167 en 242 Sv)
transactie (art. 74 Sr)
Wet OM-afdoening
Straffen en maatregelen in
de Wed

legaliteitsbeginsel (art. 1 Sr)
ne-bis-in-idembeginsel (art. 68
Sr)
nemoteneturbeginsel (art. 6
EVRM; art. 14 IVBPR)
evenredigheidsbeginsel
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Bijlage 1

Bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in het Wetboek van Strafvordering
De bevoegdheid tot het vorderen van identificerende gegevens is vastgelegd in de
artikelen 126nc en 126uc Sv. Onder identificerende gegevens worden verstaan
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken van een persoon. Bij administratieve kenmerken kan worden gedacht aan
een klantnummer, een polisnummer, een bankrekeningnummer of een lidmaatschapsnummer. Omdat het gegevens betreft die slechts in beperkte mate ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer en waarvan de vordering niet zeer belastend is
voor de derde van wie de gegevens worden gevorderd, kan de bevoegdheid
worden gebruikt voor de opsporing van elk misdrijf en kan de bevoegdheid
worden toegepast door opsporingsambtenaren. De bevoegdheid tot het vorderen van identificerende gegevens kan alleen worden uitgeoefend ten aanzien van
personen of bedrijven die beroepsmatig gegevens verwerken. Gegevens die
worden vastgelegd voor persoonlijk gebruik vallen buiten de bevoegdheid.

De bevoegdheid tot het vorderen van andere dan identificerende gegevens is geregeld in de artikelen 126nd en 126ud Sv. Voorbeelden van andere dan identificerende gegevens zijn gegevens over diensten die verleend zijn en rekening- en betalingsgegevens. Omdat deze gegevens meer ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, is de bevoegdheid tot het vorderen van deze gegevens aan zwaardere
voorwaarden gebonden. Zo mag de bevoegdheid alleen worden ingezet bij
zwaardere misdrijven (art. 67, eerste lid, Sv) en komt de bevoegdheid toe aan de
officier van justitie.

De bevoegdheid tot het vorderen van zogenaamde toekomstige gegevens is mogelijk op basis van de artikelen 126ne en 126ue Sv. Toekomstige gegevens zijn gegevens die op het moment van de vordering nog niet door de derde zijn ontvangen en verwerkt. Het doel van de bevoegdheid tot het vorderen van toekomstige
gegevens is om te voorkomen dat een vordering tot het verstrekken van gegevens telkens moet worden herhaald en om te bewerkstelligen dat de gegevens
direct na de verwerking door de derde worden verstrekt. Vanwege het extra belastende karakter van deze vordering kan de bevoegdheid alleen worden toegepast als het onderzoek dit dringend vordert en na machtiging van de rechtercommissaris.
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De bevoegdheid tot het vorderen van gevoelige gegevens is geregeld in de artikelen 126nf en 126uf Sv. Onder gevoelige gegevens worden verstaan gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid,
gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging. De verstrekking van gevoelige gegevens kan een zware inbreuk maken op de persoonlijke
levenssfeer en is daarom aan zware voorwaarden verbonden. De bevoegdheid
komt toe aan de officier van justitie na machtiging door de rechter-commissaris
en de bevoegdheid bestaat alleen als het onderzoek dit dringend vordert en als er
sprake is van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
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Hoofdstuk 7

Vergelijking domeinen en conclusie juridisch kader
1

Inleiding

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de bevoegdheden en waarborgen besproken
die gelden ten aanzien van toezicht en sanctionering in het privaatrechtelijke,
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke domein.256 Deze beschrijving is van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Aan de hand van de beschrijving van de bevoegdheden en waarborgen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 kan
de eerste deelvraag worden beantwoord, te weten de vraag in hoeverre en onder
welke juridische voorwaarden de overheid van een privaatrechtelijke instelling
overdracht van nalevingsinformatie mag afdwingen. De beantwoording van de
overige deelvragen, die zien op de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van
door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie, vergt een
vergelijking van de bevoegdheden en waarborgen in het privaatrechtelijke domein met de bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke domein. Deze vergelijking is opgenomen in de paragrafen
3, 4, 5 en 6. In paragraaf 7 worden op basis van de vergelijking de deelvragen 2, 3
en 4 beantwoord.
1.1

Plan van aanpak

In paragraaf 2 wordt een antwoord gegeven op de eerste deelvraag van het onderzoek. Hierna volgt in de paragrafen 3, 4, 5 en 6 een vergelijking van de bevoegdheden en waarborgen in het privaatrechtelijke domein met de bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke domein. In
paragraaf 7 wordt een antwoord gegeven op de tweede, derde en vierde deelvraag van het onderzoek die zien op de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 8 afgesloten met een conclusie. De conclusie vormt in
samenhang met de in hoofdstuk 11 opgenomen conclusie ten aanzien van deel

256

De begrippen ‘toezicht’ en ‘sanctionering’ worden hier algemeen gebruikt. In het
privaatrechtelijke en het strafrechtelijke domein wordt meestal niet gesproken over
‘toezicht’, maar over ‘controle’ dan wel ‘opsporing’. De term ‘sanctionering’ is niet altijd
gangbaar in het privaatrechtelijke domein, tenminste niet als het gaat om systemen van
kwaliteitsborging. Soms wordt in dat kader de term ‘maatregelen’ gebruikt.
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III (casestudies) het fundament voor de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 12 van deze dissertatie.

2

Het afdwingen van overdracht van nalevingsinformatie

In deze paragraaf wordt aan de hand van de beschrijvingen in de hoofdstukken 4,
5 en 6 een antwoord gegeven op de eerste deelvraag. Het betreft de vraag in
hoeverre en onder welke juridische voorwaarden de overheid van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie mag afdwingen. Bij de
beantwoording van deze vraag worden achtereenvolgens de voorwaarden
voortvloeiend uit het privaatrechtelijke kader, het bestuursrechtelijke kader en
het stafrechtelijke kader geanalyseerd.
2.1

Voorwaarden voortvloeiend uit het privaatrechtelijke juridische kader

De verhouding tussen een privaatrechtelijke instelling en de deelnemers aan een
systeem van kwaliteitsborging wordt beheerst door hetgeen is overeengekomen
in de overeenkomst van opdracht. Het antwoord op de vraag in hoeverre het
privaatrechtelijke juridische kader ruimte biedt voor de overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de overheid is derhalve afhankelijk van hetgeen partijen hieromtrent zijn overeengekomen. De mogelijkheid tot informatieoverdracht moet zijn vastgelegd in de overeenkomst
van opdracht. Wanneer de privaatrechtelijke instelling is geaccrediteerd, gelden
naast de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, internationale normen.257 Deze normen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De in hoofdstuk 4 (paragraaf 3.6) beschreven eis van vertrouwelijkheid behelst dat een certificerende
instelling de vertrouwelijkheid van informatie, die wordt vergaard tijdens activiteiten in het kader van certificering, moet garanderen. Certificerende instellingen mogen in beginsel geen specifieke informatie ten aanzien van certificaathouders naar buiten brengen, tenzij de certificaathouder hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Op deze eis wordt een uitzondering gemaakt voor het
geval bij of krachtens de wet is bepaald dat bepaalde informatie bekend wordt
gemaakt aan een derde partij, bijvoorbeeld aan de overheid. Er kan worden geconcludeerd dat het privaatrechtelijke juridische kader ruimte biedt voor overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de
overheid, mits de verplichting tot informatieoverdracht wettelijk en/of contrac257

Niet alle certificerende instellingen zijn geaccrediteerd. Bij wettelijk verplichte certificatie
wordt accreditatie doorgaans als voorwaarde voor erkenning gehanteerd. Voor certificerende instellingen die niet zijn geaccrediteerd, gelden de internationale normen dus niet.
Wel kunnen vergelijkbare eisen zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
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tueel is vastgelegd. Wanneer dit niet het geval is, is schriftelijke toestemming van
de certificaathouder vereist.258
2.2

Voorwaarden voortvloeiend uit het bestuursrechtelijke juridische kader

De Algemene wet bestuursrecht biedt slechts in beperkte mate concrete aanknopingspunten voor een antwoord op de vraag in hoeverre een toezichthouder
informatie mag verlangen van een privaatrechtelijke instelling. Hoewel de medewerkingsplicht zich op grond van artikel 5:20 Awb in beginsel uitstrekt tot
“een ieder”, moet hierop met het oog op het in artikel 5:13 Awb neergelegde
evenredigheidsbeginsel een beperking worden aangebracht. Deze beperking
heeft gestalte gekregen in de vorm van het criterium van betrokkenheid, hetgeen
betekent dat een toezichthoudende bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend jegens personen die betrokken zijn bij activiteiten waarop moet worden
toegezien ingevolge de wettelijke regeling op grond waarvan de toezichthouder
met toezicht is belast. Door de wetgever en de rechter wordt een ruime uitleg
gegeven aan het criterium van betrokkenheid. Wanneer deze ruime uitleg wordt
doorgetrokken naar de verhouding tussen een toezichthouder en een privaatrechtelijke instelling, impliceert dit dat een toezichthouder van een privaatrechtelijke instelling met gebruikmaking van de medewerkingsplicht inzage kan vorderen in gegevens die niet opvraagbaar zijn bij de onder toezicht gestelde en die
van belang zijn voor het toezicht. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat het
bestuursrechtelijke juridische kader ruimte biedt om van een privaatrechtelijke
instelling overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen.259 Er lijken evenmin belemmeringen te bestaan voor het opleggen van een verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen. Hoewel deze mogelijkheid niet expliciet is vastgelegd in de Awb, werpt
de wet geen belemmeringen op om een dergelijke verplichting te regelen bij bijzondere wet of op andere wijze.

258

259

In hoofdstuk 5 (voetnoot 19) heb ik reeds beargumenteerd dat de Wet bescherming persoonsgegevens naar mijn mening niet in de weg staat aan de overdracht van nalevingsinformatie door een privaatrechtelijke instelling aan de overheid.
In hoofdstuk 5 (voetnoot 16) heb ik beargumenteerd dat (register-)accountants naar mijn
mening niet binnen de reikwijdte van artikel 5:20, tweede lid, Awb vallen. Privaatrechtelijke instellingen, zoals certificerende instellingen, vallen mijns inziens evenmin onder de
reikwijdte van artikel 5:20, tweede lid, Awb. Zij kunnen derhalve niet weigeren om medewerking te verlenen vanwege een geheimhoudingsplicht.
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2.3

Voorwaarden voortvloeiend uit het strafrechtelijke juridische kader

Het Wetboek van Strafvordering kent vanaf 1 januari 2006 duidelijk omschreven bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van derden. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om ten behoeve van de opsporing nalevingsinformatie
te vorderen van privaatrechtelijke instellingen. Het afdwingen van nalevingsinformatie dient vanzelfsprekend plaats te vinden binnen de in de wet omschreven
voorwaarden. Naast het Wetboek van Strafvordering, bevat ook de Wet op de
economische delicten de bevoegdheid om nalevingsinformatie te vorderen van
derden, waaronder ook privaatrechtelijke instellingen. Het strafrechtelijke juridische kader biedt derhalve ruimte om van een privaatrechtelijke instelling
overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen. Actieve overdracht van nalevingsinformatie is mogelijk wanneer bedrijven vrijwillig hun medewerking willen verlenen aan de opsporing. De vrijwillige verstrekking van nalevingsinformatie wordt echter begrensd door de Wet bescherming persoonsgegevens.260
2.4

Deelconclusie

Zowel het bestuursrechtelijke als het strafrechtelijke juridische kader bieden
ruimte om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen. Het privaatrechtelijke juridische kader vergt dat de verplichting tot informatieoverdracht wettelijk en/of contractueel is vastgelegd. In
het bestuursrechtelijke domein dient bij het afdwingen van nalevingsinformatie
rekening te worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13
Awb. In het strafrechtelijke domein dient het afdwingen van nalevingsinformatie plaats te vinden binnen de in het Wetboek van Strafvordering of de Wet op
de economische delicten omschreven voorwaarden.

3

Vergelijking bevoegdheden controle versus toezicht en opsporing

De beantwoording van de overige deelvragen vergt een vergelijking van de bevoegdheden in het privaatrechtelijke domein met de bevoegdheden in het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke domein. In deze paragraaf worden de be-

260

De Commissie Mevis acht de vrijwillige verstrekking van gegevens niet wenselijk en heeft
om die reden de wijziging van het Wetboek van Strafvordering voorgesteld. Vrijwillige
verstrekking van gegevens is naar mijn mening echter (binnen de grenzen van de Wet
bescherming persoonsgegevens) niet uitgesloten.
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voegdheden261 waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt in het kader
van een systeem van kwaliteitsborging afgezet tegen de bevoegdheden in het
kader van het toezicht respectievelijk de bevoegdheden in het kader van de opsporing. Bij de beschrijving van de bevoegdheden waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt in het kader van een systeem van kwaliteitsborging is,
evenals in de hoofdstukken 2 en 4, het systeem van certificering als uitgangspunt
genomen.
3.1

Privaatrechtelijke bevoegdheden versus bestuursrechtelijke bevoegdheden

In deze paragraaf worden de bevoegdheden waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt bij controles in het kader van systemen van kwaliteitsborging
afgezet tegen de bevoegdheden waarover een toezichthouder beschikt in het kader van het toezicht. De privaatrechtelijke bevoegdheden zijn beschreven in
hoofdstuk 4. De bestuursrechtelijke bevoegdheden zijn beschreven in hoofdstuk
5. Een overzicht van de verschillende bevoegdheden is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke bevoegdheden

bestuursrechtelijke bevoegdheden

verrichten van conformiteitsbeoordelingen (documentonderzoek en praktijkonderzoek)

betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb)
vorderen van inlichtingen (art. 5:16
Awb)
vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb)
monsterneming (art. 5:18 Awb)
onderzoek aan vervoermiddelen
(art. 5:19 Awb)
vorderen van medewerking (art. 5:20
Awb)

De privaatrechtelijke bevoegdheden vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met de bestuursrechtelijke bevoegdheden. Een belangrijk verschil is gelegen in de grondslag van de bevoegdheden. De bevoegdheid van een privaatrechtelijke instelling tot het verrichten van controles is contractueel overeengekomen, terwijl de bevoegdheden voor het houden van toezicht wettelijk zijn vastgelegd. De deelnemers aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging
261

De term ‘bevoegdheden’ wordt algemeen gebruikt. De ‘bevoegdheden’ in het privaatrechtelijke domein zijn echter van geheel andere aard dan de bevoegdheden in het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke domein.
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kiezen er in beginsel zelf voor om zich door een privaatrechtelijke instelling periodiek te laten controleren, terwijl toezichthoudende activiteiten dwingend van
aard zijn.262 Doordat deelname aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging doorgaans op vrijwillige basis geschiedt, zien de deelnemers zelf de toegevoegde waarde van de gestelde eisen en zijn zij gemotiveerd om medewerking
te verlenen aan de controles. Het vrijwillige karakter van de privaatrechtelijke
controles kan bijdragen aan een open opstelling van de deelnemers ten opzichte
van de controlerende privaatrechtelijke instelling.263 Deze vrijwillige bereidheid
tot medewerking is minder vanzelfsprekend in het kader van toezicht. Daar
staat tegenover dat medewerking in het bestuursrechtelijke domein kan worden
afgedwongen door middel van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb.
Het vrijwillige karakter van privaatrechtelijke controles heeft ook een keerzijde.
De vertrouwensrelatie tussen de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging en de privaatrechtelijke instelling kan afbreuk doen aan de zorgvuldigheid
van de controles, doordat er te gemakkelijk op wordt vertrouwd dat wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Een tweede belangrijk verschil tussen de privaatrechtelijke bevoegdheden en
de bestuursrechtelijke bevoegdheden is dat in veel gevallen de frequentie en de
wijze van privaatrechtelijke controle is vastgelegd, terwijl een toezichthouder
een zekere mate van vrijheid heeft in het bepalen van de frequentie en de wijze
van het toezicht.264 Hierdoor ontbreekt bij privaatrechtelijke controles vaak het
‘verrassingseffect’ dat kan worden bereikt door steekproefsgewijs en onaangekondigd toezicht. De deelnemers aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging kunnen zich derhalve ‘voorbereiden’ op de controles met als mogelijk gevolg dat er door de privaatrechtelijke instelling minder afwijkingen worden geconstateerd. Hierbij dient te worden aangetekend dat in sommige systemen van kwaliteitsborging wel degelijk gebruik wordt gemaakt van onaangekondigde controles,265 terwijl het anderzijds op een aantal terreinen niet onge262

263

264
265

Hierbij dient te worden aangetekend dat binnen de in hoofdstuk 2 besproken toelatingsvariant de privaatrechtelijke controles wettelijk zijn ingekaderd, waardoor er niet meer
kan worden gesproken van een (zuiver) vrijwillig karakter.
Deze stelling moet worden genuanceerd wanneer deelname aan een systeem van
kwaliteitsborging wettelijk verplicht is gesteld, maar ook wanneer de deelname aan een
systeem van kwaliteitsborging min of meer wordt vereist vanuit de markt. In die gevallen
is er geen of in mindere mate sprake van vrijwilligheid, waardoor afbreuk wordt gedaan
aan de genoemde voordelen.
Zie hierover hoofdstuk 5, paragraaf 2.6.
Als voorbeeld kan worden genoemd het systeem van GMP+ certificatie voor diervoederbedrijven. Op basis van dit systeem vinden zowel aangekondigde als onaangekondigde
controles plaats. Zie hierover hoofdstuk 10, paragraaf 10.4. Het is echter in meer systemen van certificering gebruikelijk dat naast aangekondigde controles ook onaangekondigde controles plaatsvinden.
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bruikelijk is dat toezichthoudende activiteiten vooraf worden aangekondigd.266
Het verschil is daarom niet in alle gevallen zo groot als wel wordt aangenomen.267
Een derde verschil tussen de privaatrechtelijke bevoegdheden en de bestuursrechtelijke bevoegdheden is dat de dienstverlening van privaatrechtelijke
instellingen in het kader van systemen van kwaliteitsborging doorgaans wordt
aangeboden in concurrentie met andere privaatrechtelijke instellingen. Bij het
bestuurlijke toezicht is er vanzelfsprekend geen sprake van concurrentieverhoudingen. Door de concurrentie tussen privaatrechtelijke instellingen kan de zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de controles onder druk komen te staan.
Een laatste verschil tussen de privaatrechtelijke bevoegdheden en de bestuursrechtelijke bevoegdheden is dat de kosten voor de controles in een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging worden doorberekend aan de deelnemers, terwijl de kosten die verband houden met toezichthoudende activiteiten in
beginsel door de overheid worden gedragen.
De privaatrechtelijke bevoegdheden vertonen ook gelijkenis met de bestuursrechtelijke bevoegdheden. De gelijkenis ziet met name op de feitelijke
handelingen die door een privaatrechtelijke instelling enerzijds en een toezichthouder anderzijds kunnen worden verricht. Zo kan zowel een privaatrechtelijke
instelling als een toezichthouder inlichtingen vorderen of monsters nemen. De
manier waarop medewerking aan de onderzoeken kan worden afgedwongen,
verschilt echter. Hierbij is wederom de grondslag van de bevoegdheden van belang. De medewerking aan controles in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging kan uitsluitend worden afgedwongen via het privaatrecht. Wanneer een deelnemer weigert mee te werken aan de controles, kan het
bewijs van deelname aan het kwaliteitsborgingssysteem worden geschorst of
ingetrokken, eventueel in combinatie met de ontbinding van de overeenkomst
van opdracht. Dit is echter een vergaande maatregel, waartoe in de praktijk niet
snel wordt overgegaan. Wanneer een persoon of instelling weigert om medewerking te verlenen aan een toezichthouder, levert dit een schending op van artikel 5:20 Awb welke via artikel 184 Sr strafrechtelijk kan worden gehandhaafd.268 Een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging valt of staat der-

266

267

268

Als voorbeeld kunnen worden genoemd de reguliere inspecties op basis van het Besluit
Risico’s Zware Ongevallen 1999. Zie hierover www.brzo99.nl. Het is echter op meer terreinen gebruikelijk dat reguliere inspecties vooraf worden aangekondigd.
Bijvoorbeeld R.A.J. van Gestel, ‘Certificatie als alternatief voor toezicht op de naleving
van milieuwetten? Over transplantatie van private kwaliteitssystemen naar een publieke
context’, in: Certificatie: kansen en risico’s (Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
2002), Den Haag: Sdu Uitgevers 2002, pp. 11-63.
Soms kan het verlenen van medewerking ook bestuursrechtelijk worden afgedwongen.
Zie hoofdstuk 5, paragraaf 2.1.
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halve met de bereidheid tot vrijwillige medewerking aan de controles. Wanneer
deze niet wordt verleend, resten uitsluitend vergaande maatregelen. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb biedt aan de toezichthouder meer mogelijkheden om medewerking af te dwingen.
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen
tussen privaatrechtelijke controlebevoegdheden enerzijds en bestuursrechtelijke
bevoegdheden in het kader van toezicht anderzijds.
privaatrechtelijke bevoegdheden

bestuursrechtelijke bevoegdheden

contractueel overeengekomen (vrijwillig
karakter)

wettelijk vastgelegd (dwingend karakter)

de frequentie en de wijze van de onderzoeken is vastgelegd

de toezichthouder heeft een zekere mate
van vrijheid in het bepalen van de frequentie en de wijze van toezicht

de onderzoeken worden op kosten van
de deelnemers verricht

de kosten zijn voor rekening van de
overheid

de privaatrechtelijke instellingen werken
in onderlinge concurrentie

er is geen sprake van concurrentie tussen
toezichthouders

medewerking aan de controles kan alleen worden afgedwongen via het privaatrecht

medewerking aan het toezicht kan strafrechtelijk of bestuursrechtelijk d.m.v. artikel 5:20 Awb worden afgedwongen

3.2

Privaatrechtelijke bevoegdheden versus strafrechtelijke bevoegdheden

In deze paragraaf worden de bevoegdheden waarover een privaatrechtelijke instelling beschikt bij controles in het kader van systemen van kwaliteitsborging
afgezet tegen de bevoegdheden waarover een opsporingsambtenaar, de officier
van justitie of de rechter-commissaris beschikt in het kader van de opsporing.
De privaatrechtelijke bevoegdheden zijn beschreven in hoofdstuk 4. De strafrechtelijke bevoegdheden zijn beschreven in hoofdstuk 6. Een overzicht van de
voor dit onderzoek meest relevante bevoegdheden is opgenomen in navolgende
tabel.
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privaatrechtelijke bevoegdheden

strafrechtelijke bevoegdheden

verrichten van conformiteitsbeoordelingen
(documentonderzoek en praktijkonderzoek)

toepassing van dwangmiddelen (titel IV
Sv): → bevoegdheid tot inbeslagneming
toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden (titel IVA Sv):
→ bevoegdheid tot het vorderen van gegevens van derden
toepassing van bevoegdheden Wed:
→ bevoegdheid tot het vorderen van gegevens (artt. 19 en 24a Wed)

Een belangrijk verschil tussen de privaatrechtelijke bevoegdheden en de strafrechtelijke bevoegdheden is wederom gelegen in de grondslag van de bevoegdheden. De bevoegdheid van een privaatrechtelijke instelling tot het verrichten van
controles is, zoals gezegd, contractueel overeengekomen, terwijl de strafrechtelijke bevoegdheden in het kader van de opsporing wettelijk zijn vastgelegd.269 In
paragraaf 2.1 is reeds uiteen gezet dat dit verschil ten aanzien van de overdracht
van nalevingsinformatie zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. Deze
kansen en risico’s gelden in de strafrechtelijke context evenzeer als in de bestuursrechtelijke context.
Een tweede verschil is gelegen in de werkwijze. In de vorige paragraaf is reeds
gesteld dat de frequentie en de wijze van privaatrechtelijke controles in de meeste gevallen contractueel is vastgelegd. Een opsporingsambtenaar heeft daarentegen op basis van het opportuniteitsbeginsel een zekere mate van vrijheid in het
bepalen van de frequentie en de wijze van opsporing.270 Activiteiten in het kader
van de opsporing worden meestal niet vooraf aangekondigd, terwijl dit bij veel
privaatrechtelijke controles wel het geval is.
Een derde verschil tussen de privaatrechtelijke controlebevoegdheden en de
strafrechtelijke bevoegdheden is het verschil in object van de bevoegdheid. De
strafrechtelijke bevoegdheden tot het vorderen van gegevens mogen niet worden ingezet ten aanzien van de verdachte, maar uitsluitend ten aanzien van derden. Deze beperking van de bevoegdheid is aangebracht in verband met het nemoteneturbeginsel. De privaatrechtelijke bevoegdheden worden daarentegen
juist uitsluitend ingezet ten aanzien van de deelnemers aan het systeem van kwa269

270

In hoofdstuk 6, paragraaf 2.1, is aangegeven dat in de praktijk ook gebruik wordt gemaakt
van buitenwettelijke opsporingsmethoden. Het gebruik van deze methoden is echter niet
onomstreden en dient beperkt te blijven tot activiteiten die geen of slechts een geringe inbreuk maken op de rechten en vrijheden van burgers.
Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 2.6.

155

HULP BIJ DE HANDHAVING

liteitsborging (en niet ten aanzien van derden). Deze bevoegdheid vloeit voort
uit de overeenkomst van opdracht. Het nemoteneturbeginsel is niet van toepassing in het privaatrechtelijke domein. De mogelijke consequenties van dit verschil worden besproken in paragraaf 3.5.
Als laatste verschil kan het aspect van het kostenverhaal worden genoemd. De
kosten die worden gemaakt in verband met de opsporing worden gedragen door
de overheid, terwijl de kosten die worden gemaakt in het kader van privaatrechtelijke controles worden verhaald op de deelnemers. De deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging en de privaatrechtelijke instelling staan in een commerciële relatie ten opzichte van elkaar. Dit kan vanzelfsprekend niet worden
gezegd van de relatie tussen een opsporingsambtenaar en een verdachte.
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen
tussen privaatrechtelijke controlebevoegdheden enerzijds en strafrechtelijke bevoegdheden in het kader van de opsporing anderzijds.

privaatrechtelijke bevoegdheden

strafrechtelijke bevoegdheden

contractueel overeengekomen

wettelijk vastgelegd

de frequentie en de wijze van de onderzoeken is vastgelegd

bepaalde mate van vrijheid in het bepalen van de frequentie en wijze van
opsporing
de kosten zijn voor rekening van de
overheid
de bevoegdheden tot het vorderen van
gegevens mogen niet ten aanzien van
de verdachte worden uitgeoefend

de onderzoeken worden op kosten van
de deelnemers verricht
de bevoegdheden mogen uitsluitend
ten aanzien van de deelnemers aan het
systeem worden aangewend

3.3

Deelconclusie

Het valt op dat de verschillen van het privaatrechtelijke domein ten opzichte van
het bestuursrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke domein voor een belangrijk deel samenvallen. Het belangrijkste verschil tussen de privaatrechtelijke
bevoegdheden enerzijds en de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke bevoegdheden anderzijds is het verschil in grondslag. Privaatrechtelijke controles zijn
gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, terwijl de bevoegdheden in het
kader van toezicht of opsporing wettelijk zijn vastgelegd. Een tweede verschil is
het verschil in werkwijze. De frequentie en wijze van controles is in het privaatrechtelijke domein vaak (contractueel) vastgelegd, terwijl in het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke een zekere mate van vrijheid bestaat in het bepalen van de
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frequentie en de wijze van toezicht of opsporing. Een derde verschil is het verschil in kostenverhaal. In het privaatrechtelijke domein worden de kosten die
worden gemaakt in het kader van de controles verhaald op de deelnemers aan
het systeem. Kostenverhaal is in het publiekrechtelijke domein echter niet gebruikelijk.

4

Vergelijking waarborgen controle versus toezicht en opsporing

In deze paragraaf worden de waarborgen271 die gelden in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging afgezet tegen de waarborgen in het
kader van toezicht respectievelijk opsporing. In paragraaf 4.1 gebeurt dit in het
kader van het toezicht en in paragraaf 4.2 gebeurt dit in het kader de opsporing.
Paragraaf 4.3 bevat een deelconclusie. Bij de beschrijving van de waarborgen in
het privaatrechtelijke domein is wederom het systeem van certificering als uitgangspunt genomen.
4.1

Privaatrechtelijke waarborgen versus bestuursrechtelijke waarborgen

In deze paragraaf worden de waarborgen die gelden in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging afgezet tegen de waarborgen in het
kader van toezicht en opsporing. De privaatrechtelijke waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De bestuursrechtelijke waarborgen zijn beschreven in
hoofdstuk 5. Een overzicht van de verschillende bevoegdheden is opgenomen in
onderstaande tabel.
privaatrechtelijke waarborgen

bestuursrechtelijke waarborgen

eis van onafhankelijkheid
eis van onpartijdigheid
eis van zorgvuldigheid en deskundigheid
eis van non discriminatoire toegang
eis van representativiteit
eis van vertrouwelijkheid

evenredigheidsbeginsel
verbod van vooringenomenheid
verbod van détournement de pouvoir
zorgvuldigheidsbeginsel
specifieke wettelijke waarborgen (bijvoorbeeld legitimatieplicht)

De privaatrechtelijke waarborgen vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met de bestuursrechtelijke waarborgen. Ook ten aanzien van de waarborgen
271

De term ‘waarborgen’ wordt algemeen gebruikt. De ‘waarborgen in het privaatrechtelijke
domein zijn echter van geheel andere aard dan de waarborgen in het bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke domein.
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vormt de grondslag een belangrijk verschil. De waarborgen in het privaatrechtelijke domein zijn contractueel overeengekomen. Wanneer bepaalde waarborgen
niet worden nageleefd, kunnen de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging zich wenden tot de burgerlijke rechter. Ten aanzien van geaccrediteerde
certificerende instellingen zijn waarborgen opgenomen in internationale normen. Op de naleving van deze normen wordt toezicht gehouden door de Raad
voor Accreditatie. De bestuursrechtelijke waarborgen zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De naleving van de waarborgen kan (achteraf) door
de rechter worden getoetst. De rechterlijke toetsing van de naleving van de
waarborgen in het kader van toezicht zal overigens niet altijd door de bestuursrechter plaatsvinden. De schending van een waarborg kan bij de bestuursrechter
aan de orde worden gesteld in het kader van een beroep tegen een sanctiebesluit.
Omdat de meeste toezichthoudende activiteiten moeten worden gekwalificeerd
als een feitelijke handeling, is echter ook een actie bij de burgerlijke rechter mogelijk.
Een tweede verschil tussen de privaatrechtelijke waarborgen en de bestuursrechtelijke waarborgen is gelegen in de aard van de waarborgen. De privaatrechtelijke waarborgen zien vooral op de organisatie van de privaatrechtelijke instelling. Het betreft met name institutionele waarborgen die moeten garanderen dat
de privaatrechtelijke instelling onafhankelijk, onpartijdig en zorgvuldig kan oordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen gesteld ten aanzien van de deskundigheid en
onafhankelijkheid van het personeel. De bestuursrechtelijke waarborgen zien
daarentegen vooral op de wijze van uitoefening van toezichthoudende activiteiten en in mindere mate op de organisatie van het toezicht. Zo vereist het evenredigheidsbeginsel dat een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik maakt voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig
is. Een vergelijkbare waarborg vinden we niet expliciet terug in het privaatrechtelijke domein. Het evenredigheidsbeginsel zit in het privaatrechtelijke domein
echter wel vaak min of meer ingebakken in de in de overeenkomst van opdracht
vastgelegde controlebevoegdheden.
Navolgende tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de privaatrechtelijke waarborgen in het kader van systemen van kwaliteitsborging enerzijds en de bestuursrechtelijke waarborgen in het kader van
toezicht anderzijds.
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privaatrechtelijke waarborgen

bestuursrechtelijke waarborgen

contractueel overeengekomen

wettelijk vastgelegd

handhaving via het privaatrecht (rechterlijke toetsing achteraf) en/of toezicht
door de RvA

handhaving via het bestuursrecht of het
privaatrecht (rechterlijke toetsing achteraf)

vooral institutioneel van aard

vooral materieel van aard

Naast de hierboven beschreven verschillen tussen de privaatrechtelijke waarborgen en de bestuursrechtelijke waarborgen bestaan er ook overeenkomsten.
Zo vertoont de eis van onpartijdigheid overeenkomsten met het verbod van
vooringenomenheid. En de eis van zorgvuldigheid en deskundigheid en de eis
van vertrouwelijkheid vertonen overeenkomsten met het zorgvuldigheidsbeginsel.
4.2

Privaatrechtelijke waarborgen versus strafrechtelijke waarborgen

In deze paragraaf worden de waarborgen die gelden in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging afgezet tegen de waarborgen in het
kader van de opsporing. De privaatrechtelijke waarborgen zijn beschreven in
hoofdstuk 4. De strafrechtelijke waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 6.
Een overzicht van de verschillende bevoegdheden is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke waarborgen

strafrechtelijke waarborgen

eis van onafhankelijkheid
eis van onpartijdigheid
eis van zorgvuldigheid en deskundigheid
eis van non discriminatoire toegang
eis van representativiteit
eis van vertrouwelijkheid

nemoteneturbeginsel
gelijkheidsbeginsel
vertrouwensbeginsel
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel
verbod van détournement de pouvoir
zorgvuldigheidsbeginsel

De privaatrechtelijke waarborgen vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met de strafrechtelijke waarborgen. Een belangrijke waarborg in het strafrechtelijke domein is het nemoteneturbeginsel. In paragraaf 3.2 is reeds opgemerkt dat het nemoteneturbeginsel niet van toepassing is in het privaatrechtelij-
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ke domein. De vraag kan worden opgeworpen of bij het vorderen van gegevens
van privaatrechtelijke instellingen het nemoteneturbeginsel niet in het gedrang
kan komen, omdat op deze manier via de achterdeur gebruik kan worden gemaakt van verklaringen die de deelnemer aan een systeem van kwaliteitsborging
in het kader van een privaatrechtelijke controle heeft afgelegd. Indien deze verklaring schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld in een auditrapport, valt deze onder de strafvorderlijke bevoegdheid tot het vorderen van gegevens. Er kan een
vergelijking worden gemaakt met het gebruik van verklaringen die zijn afgelegd
ter voldoening aan een inlichtingenplicht in de bestuursrechtelijke toezichtsfase
(artikel 5:17 Awb) ten behoeve van de strafvordering of het opleggen van een
bestuurlijke bestraffende sanctie. Aan dit gebruik zijn beperkingen gesteld (zie
hoofdstuk 6).272 Wanneer men deze lijn doortrekt naar de verhouding tussen
het privaatrechtelijke domein en het strafrechtelijke domein, kan worden gesteld
dat aan het gebruik van verklaringen die zijn afgelegd in het privaatrechtelijke
domein (en die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een auditrapport) ten behoeve
van de oplegging van bestraffende sancties eveneens beperkingen moeten worden gesteld.
Ook ten aanzien van de strafrechtelijke waarborgen vormt bovendien
de grondslag van de waarborgen een verschil. De waarborgen in het privaatrechtelijke domein zijn contractueel overeengekomen en de naleving van de waarborgen kan door de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging worden
afgedwongen via de burgerlijke rechter. In tegenstelling tot de bestuursrechtelijke waarborgen zijn de strafrechtelijke waarborgen niet altijd gecodificeerd. Het
nemoteneturbeginsel vloeit voort uit artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR. De
overige waarborgen zijn niet gecodificeerd of zijn geïntegreerd in specifieke bepalingen.273 De naleving van de strafrechtelijke waarborgen kan (achteraf) door
de rechter worden getoetst.
Een derde verschil is gelegen in de aard van de waarborgen. In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt dat de privaatrechtelijke waarborgen vooral zien op
de organisatie van de privaatrechtelijke instelling. De strafrechtelijke waarborgen zien evenals de bestuursrechtelijke waarborgen vooral op de wijze van uitoefening van bevoegdheden en in mindere mate op de organisatie van opsporingsinstanties. Vanwege het ingrijpende karakter zijn aan de uitoefening van
strafvorderlijke bevoegdheden bijzondere waarborgen verbonden ter bescherming van de verdachte. Het meer genoemde uit artikel 6 EVRM en artikel 14
IVBPR voortvloeiende nemoteneturbeginsel vormt hiervan een belangrijk voorbeeld.

272
273

Hoofdstuk 6, paragraaf 3.2 met verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het proportionaliteitsbeginsel. Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 3.4.
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Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen
tussen de privaatrechtelijke waarborgen in het kader van systemen van kwaliteitsborging enerzijds en de strafrechtelijke waarborgen in het kader van de opsporing anderzijds.
privaatrechtelijke waarborgen

strafrechtelijke waarborgen

contractueel overeengekomen

voortvloeiend uit wet, internationale
verdragen of ongeschreven

handhaving via het privaatrecht (rechterlijke toetsing achteraf) en/of toezicht
door de RvA

rechterlijke toetsing achteraf

vooral institutioneel van aard

vooral materieel van aard

algemeen karakter

bijzonder karakter ter bescherming van
de verdachte (nemoteneturbeginsel)

Naast de hierboven beschreven verschillen tussen de privaatrechtelijke waarborgen en de strafrechtelijke waarborgen bestaan er ook overeenkomsten. Zo
vertoont de eis van zorgvuldigheid en deskundigheid veel overeenkomsten met
het zorgvuldigheidsbeginsel.
4.3

Deelconclusie

Het belangrijkste verschil tussen de privaatrechtelijke waarborgen enerzijds en
de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke waarborgen anderzijds is het verschil in
grondslag. Privaatrechtelijke waarborgen zijn contractueel overeengekomen,
terwijl bestuursrechtelijke waarborgen en strafrechtelijke waarborgen voortvloeien uit de wet, uit internationale verdragen of uit het ongeschreven recht.
Het verschil in grondslag hangt samen met het verschil in toetsing. Een derde
verschil is het verschil in aard. De privaatrechtelijke waarborgen zien vooral op
de organisatie van de privaatrechtelijke instelling, terwijl de bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke waarborgen vooral zien op de wijze van uitoefening van de
bevoegdheden. Tenslotte is van belang dat het nemoteneturbeginsel niet geldt in
het privaatrechtelijke domein.

5

Vergelijking bevoegdheden in het kader van de sanctionering

In deze paragraaf worden de bevoegdheden in het kader van privaatrechtelijke
sanctionering afgezet tegen de bevoegdheden in het kader van bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke sanctionering. In paragraaf 5.1 worden de be161
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voegdheden in het kader van privaatrechtelijke sanctionering afgezet tegen de
bevoegdheden in het kader van bestuursrechtelijke sanctionering en in paragraaf
5.2 tegen de bevoegdheden in het kader van strafrechtelijke sanctionering. Paragraaf 5.3 bevat een deelconclusie. Bij de beschrijving van de bevoegdheden in
het privaatrechtelijke domein is wederom het systeem van certificering als uitgangspunt genomen.
5.1

Privaatrechtelijke sancties versus bestuursrechtelijke sancties

In deze paragraaf worden de sancties die in het kader van een systeem van kwaliteitsborging kunnen worden opgelegd door een privaatrechtelijke instelling afgezet tegen de sancties die kunnen worden opgelegd in het bestuursrechtelijke
domein. De privaatrechtelijke sancties zijn beschreven in hoofdstuk 4. De bestuursrechtelijke sancties zijn beschreven in hoofdstuk 5. Een overzicht van de
belangrijkste sancties is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke sancties

bestuursrechtelijke sancties

opdracht tot herstel
herinspectie of verzwaard controleregime op kosten van deelnemer
schorsing conformiteitsverklaring
intrekking conformiteitsverklaring
ontbinding overeenkomst van opdracht
openbaarmaking van de schorsing of intrekking van conformiteitsverklaring

bestuursdwang
last onder dwangsom
bestuurlijke boete
intrekking van een begunstigende beschikking
openbaarmaking als sanctie

De sancties die worden opgelegd binnen het systeem van kwaliteitsborging vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met bestuursrechtelijke sancties.
Net als in het bestuursrechtelijke domein geldt in het privaatrechtelijke domein
een arsenaal aan sanctiemogelijkheden. Ook feitelijk vertonen de sancties in het
privaatrechtelijke domein overeenkomsten met sancties in het bestuursrechtelijke
domein. Zo vertoont een door een privaatrechtelijke instelling gegeven opdracht tot herstel gelijkenis met het opleggen van een last onder dwangsom of
het opleggen van een last onder bestuursdwang. In beide situaties wordt aan de
overtreder een termijn geboden, waarbinnen deze een einde kan maken aan de
overtreding teneinde verder ingrijpen te voorkomen. De schorsing of intrekking
van een conformiteitsverklaring vertoont veel overeenkomsten met de intrek-
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king van een begunstigende beschikking.274 Tenslotte bestaat in zowel het privaatrechtelijke domein als in het bestuursrechtelijke domein op een aantal terreinen de mogelijkheid van openbaarmaking als sanctie.
Er bestaan ook verschillen in de mogelijkheden tot sanctionering. In het privaatrechtelijke domein is het zeer gebruikelijk om als sanctie een herinspectie of een
verzwaard controleregime op te leggen. De kosten voor de herinspectie of het
verzwaarde controleregime komen voor rekening van de deelnemer aan het systeem van kwaliteitsborging. Deze sanctiemogelijkheid bestaat in het bestuursrechtelijke domein niet. Daar staat tegenover dat de veel voorkomende mogelijkheid om in het bestuursrechtelijke domein een bestuurlijke boete of een last
onder dwangsom op te leggen niet erg gebruikelijk is in het privaatrechtelijke
domein.
Een tweede belangrijk verschil tussen de sancties in het privaatrechtelijke
domein en de sancties in het bestuursrechtelijke domein is wederom gelegen in
het verschil in grondslag. De sancties die kunnen worden opgelegd binnen een systeem van kwaliteitsborging zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
De bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke sancties moet zijn toegekend bij of krachtens de wet. De deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging hebben de mogelijkheid om de oplegging van sancties te voorkomen.
Zij kunnen er namelijk voor kiezen om de overeenkomst van opdracht te ontbinden. De deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging onderwerpen
zich met andere woorden min of meer vrijwillig aan de mogelijkheid van sanctionering. Dit kan niet worden gezegd van de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein.
Een derde verschil tussen sancties in het privaatrechtelijke domein en sancties in het bestuursrechtelijke domein is gelegen in het verschil in oogmerk bij de
oplegging van sancties. De privaatrechtelijke sancties staan hoofdzakelijk ten
dienste aan het waarborgen van het vertrouwen in het systeem van kwaliteitsborging, terwijl bestuurlijke sancties primair ten dienste staan aan het bewerkstelligen van naleving.275 Bij bestuurlijke sancties moet onderscheid worden
gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. Het is moeilijk om de
sancties in het privaatrechtelijke domein te kwalificeren als herstelsancties dan

274

275

Zie hierover mijn preadvies voor de Jonge VAR: S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in:
Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VAR-reeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2006, pp. 75-76.
Vgl. Ph. Eijlander, G.J.M. Evers en R.A.J. van Gestel, ‘Certificatie binnen kaders. Naar een
verantwoorde en consistente toepassing van certificatie en accreditatie in het overheidsbeleid’, Beleidswetenschap 2003-4, pp. 368-370.
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wel bestraffende sancties. De sancties in het privaatrechtelijke domein kunnen
zowel reparatoire als punitieve karaktertrekken hebben.276
Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen
tussen de sanctionering in het privaatrechtelijke domein enerzijds en de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein anderzijds.
privaatrechtelijke sancties

bestuursrechtelijke sancties

mogelijkheid tot een herinspectie of een
verzwaard controleregime op kosten
van de deelnemer

mogelijkheid tot opleggen van een bestuurlijke boete

contractueel overeengekomen

wettelijke basis

gericht op het waarborgen van vertrouwen in het systeem

gericht op het bewerkstelligen van naleving

5.2

Privaatrechtelijke sancties versus strafrechtelijke sancties

In deze paragraaf worden de sancties die in het kader van een systeem van kwaliteitsborging kunnen worden opgelegd afgezet tegen de belangrijkste sancties die
kunnen worden opgelegd in het strafrechtelijke domein. De privaatrechtelijke
sancties zijn beschreven in hoofdstuk 4. De strafrechtelijke sancties zijn beschreven in hoofdstuk 6. Een overzicht van de belangrijkste sancties is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke sancties

strafrechtelijke sancties

opdracht tot herstel
herinspectie of verzwaard controleregime op kosten van deelnemer
schorsing conformiteitsverklaring
intrekking conformiteitsverklaring
ontbinding overeenkomst van opdracht
openbaarmaking van de schorsing of intrekking van conformiteitsverklaring

hoofdstraffen WvSr
bijkomende straffen WvSr
maatregelen WvSr
mogelijkheid tot sepot
transactie
Wet OM-afdoening
straffen en maatregelen in de Wed

In de voorgaande paragraaf is beschreven dat de sancties in het privaatrechtelijke domein feitelijk veel overeenkomsten vertonen met sancties in het bestuursrechtelijke domein. Dit is in veel mindere mate het geval ten opzichte van de
276

Zie S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VARreeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 76-77.
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sancties in het strafrechtelijke domein. De strafrechtelijke sancties zijn in het algemeen van geheel andere aard dan de sancties die kunnen worden opgelegd in
een systeem van kwaliteitsborging. Er zijn echter ook overeenkomsten. Zo bestaat zowel in het privaatrechtelijke als in het strafrechtelijke domein de mogelijkheid tot openbaarmaking als sanctie. Opvallend is dat in het strafrecht de bevoegdheid tot openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak slechts bestaat bij
de in de wet bepaalde gevallen. Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
kan slechts ten aanzien van een beperkt aantal misdrijven en een enkele overtreding worden opgelegd. In de praktijk wordt zelden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot openbaarmaking van een rechterlijke uitspraak, terwijl deze sanctie in het privaatrechtelijke domein niet ongebruikelijk is.
Naast het verschil in aard van de sancties in het privaatrechtelijke domein en
het strafrechtelijke domein bestaat er een verschil in grondslag van de bevoegdheid om sancties op te leggen. Voor een toelichting op het verschil in grondslag
kan worden verwezen naar paragraaf 4.1.
Een derde verschil tussen de sanctionering in het privaatrechtelijke domein
en de sanctionering in het strafrechtelijke domein betreft het verschil in wijze van
oplegging van sancties. Lange tijd was voor het strafrecht kenmerkend dat straffen en maatregelen uitsluitend door de rechter konden worden opgelegd. Hierin
verschilt de sanctionering in het strafrechtelijke domein van sanctionering in het
kader van een systeem van kwaliteitsborging (en ook van sanctionering in het
bestuursrechtelijke domein). In het systeem van kwaliteitsborging kunnen sancties namelijk worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. De inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening zal overigens voor het strafrechtelijke
domein de mogelijkheid tot het opleggen van sancties zonder tussenkomst van
de rechter openstellen.
Een vierde verschil tussen de sanctionering in het privaatrechtelijke domein
en de sanctionering in het strafrechtelijke domein betreft het verschil in oogmerk
van de sancties. De privaatrechtelijke sancties staan, zoals reeds uiteen gezet in
paragraaf 4.1, hoofdzakelijk ten dienste aan het waarborgen van het vertrouwen
in het systeem van kwaliteitsborging. Strafrechtelijke sancties zijn daarentegen
gericht op vergelding. In zoverre kunnen zij worden vergeleken met de bestraffende sancties in het bestuursrechtelijke domein. Hierbij dient te worden aangetekend dat uitsluitend voor de hoofdstraffen geldt dat zij een zuiver bestraffend
karakter hebben. Een aantal van de bijkomende straffen en de maatregelen uit
het Wetboek van Strafrecht is mede gericht op herstel of in ieder geval op het
voorkomen van recidive.
Navolgende tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste verschillen
tussen de sanctionering in het privaatrechtelijke domein enerzijds en de sanctionering in het strafrechtelijke domein anderzijds.
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privaatrechtelijke sancties

strafrechtelijke sancties

contractueel overeengekomen

wettelijke basis

oplegging zonder tussenkomst van de
rechter

oplegging met tussenkomst van de rechter

gericht op het waarborgen van vertrouwen in het systeem

gericht op vergelding (bijkomende straffen en maatregelen mede gericht op herstel)

5.3

Deelconclusie

De sanctionering in het privaatrechtelijke domein verschilt van de sanctionering
in het bestuursrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke domein. Zo zijn er een
aantal opmerkelijke verschillen tussen sancties in het privaatrechtelijke domein
enerzijds en sancties in het bestuursrechtelijke of het strafrechtelijke domein
anderzijds. Een belangrijk verschil is het verschil in grondslag. De bevoegdheid
tot sanctionering is in het privaatrechtelijke domein contractueel overeengekomen, terwijl deze bevoegdheid in het bestuursrechtelijke domein en het strafrechtelijke domein een wettelijke basis heeft. Een ander verschil is het verschil in
oogmerk. De sancties in het privaatrechtelijke domein zijn gericht op het waarborgen van het vertrouwen in het systeem van kwaliteitsborging, terwijl de sancties in het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke domein zijn gericht op bestraffing en/of herstel.

6

Vergelijking waarborgen in het kader van de sanctionering

In deze paragraaf worden de waarborgen in het kader van privaatrechtelijke
sanctionering afgezet tegen de waarborgen in het kader van bestuursrechtelijke
dan wel strafrechtelijke sanctionering. In paragraaf 6.1 worden de waarborgen
in het kader van privaatrechtelijke sanctionering afgezet tegen de waarborgen in
het kader van bestuursrechtelijke sanctionering, in paragraaf 6.2 tegen de waarborgen in het kader van strafrechtelijke sanctionering. Paragraaf 6.3 bevat een
deelconclusie. Bij de beschrijving van de waarborgen in het privaatrechtelijke
domein is wederom het systeem van certificering als uitgangspunt genomen.
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6.1

Privaatrechtelijke waarborgen versus bestuursrechtelijke waarborgen

In deze paragraaf worden de waarborgen die gelden in het kader van de sanctionering in het privaatrechtelijke domein afgezet tegen de waarborgen die gelden
in het kader van de sanctionering in het bestuursrechtelijke domein. De privaatrechtelijke waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De bestuursrechtelijke
waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 5. Een overzicht van de belangrijkste
waarborgen is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke waarborgen

bestuursrechtelijke waarborgen

contractueel overeengekomen waarborgen

legaliteitsbeginsel
nemoteneturbeginsel
ne-bis-in-idembeginsel
evenredigheidsbeginsel

In hoofdstuk 4 is beschreven dat het evenredigheidsbeginsel min of meer zit ingebakken in het systeem van privaatrechtelijke sanctionering. Het legaliteitsbeginsel geldt echter niet onverkort voor het privaatrecht. Wel geldt in het privaatrechtelijke domein een vergelijkbare waarborg. In het privaatrechtelijke domein
kunnen namelijk uitsluitend sancties worden opgelegd die contractueel zijn
overeengekomen. Het ne-bis-in-idembeginsel heeft geen gelding ten aanzien
van privaatrechtelijke sancties. Het nemoteneturbeginsel is evenmin van toepassing in het privaatrechtelijke domein. De mogelijke consequenties hiervan zijn
reeds beschreven in paragraaf 4.2.
6.2

Privaatrechtelijke waarborgen versus strafrechtelijke waarborgen

In deze paragraaf worden de waarborgen die gelden in het kader van de sanctionering in het privaatrechtelijke domein afgezet tegen de waarborgen die gelden
in het kader van de sanctionering in het strafrechtelijke domein. De privaatrechtelijke waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De strafrechtelijke waarborgen zijn beschreven in hoofdstuk 6. Een overzicht van de belangrijkste waarborgen is opgenomen in onderstaande tabel.
privaatrechtelijke waarborgen

strafrechtelijke waarborgen

contractueel overeengekomen waarborgen

legaliteitsbeginsel
nemoteneturbeginsel
ne-bis-in-idembeginsel
evenredigheidsbeginsel
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Zoals gezegd zit het evenredigheidsbeginsel min of meer ingebakken in het systeem van privaatrechtelijke sanctionering. De overige strafrechtelijke waarborgen hebben echter geen gelding in het privaatrechtelijke domein. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is vooral van belang dat het nemoteneturbeginsel niet van toepassing is in het privaatrechtelijke domein. De mogelijke
consequenties hiervan zijn beschreven in paragraaf 4.2.
6.3

Deelconclusie

De waarborgen in het kader van sanctionering in het bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke domein gelden niet in het privaatrechtelijke domein. Een uitzondering vormt het evenredigheidsbeginsel dat min of meer in het privaatrechtelijke systeem van sanctionering zit ingebakken. Voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen is met name van belang dat het nemoteneturbeginsel geen
gelding heeft in het privaatrechtelijke domein. Het is niet uitgesloten dat het
nemoteneturbeginsel grenzen stelt aan het gebruik van in het privaatrechtelijke
domein vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de oplegging van bestraffende sancties. De vraag in hoeverre deze vrees gegrond is, komt nader aan
de orde in paragraaf 7.4.

7

Consequenties voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid

In de voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste verschillen uiteen gezet tussen
de bevoegdheden en waarborgen in het privaatrechtelijke domein enerzijds en
de bevoegdheden en waarborgen in het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
domein anderzijds. Hierbij is een onderscheid aangebracht tussen de bevoegdheden en waarborgen in het kader van controle, toezicht en opsporing en de bevoegdheden en waarborgen in het kader van sanctionering. Onderstaande tabel
bevat een overzicht van de belangrijkste verschillen.
bevoegdheden

waarborgen

privaatrechtelijke controle versus toezicht/opsporing

verschil in grondslag
verschil in werkwijze
verschil in kostenverhaal
verschil in verhouding
tussen betrokken partijen

verschil in aard
verschil in grondslag
verschil in toetsing

privaatrechtelijke sanctionering versus bestuursrechtelijke/ straf-

verschil in aard
verschil in grondslag
verschil in oogmerk

verschil in aard
verschil in grondslag
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rechtelijke sanctionering

verschil in wijze van oplegging

Aan de hand van de beantwoording van de onderzoeksvragen 2, 3 en 4 wordt in
deze paragraaf geanalyseerd in hoeverre de verschillen tussen de bevoegdheden
en waarborgen in het privaatrechtelijke domein enerzijds en het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke domein anderzijds de mogelijkheid voor de overheid om
de frequentie en de wijze van toezicht, opsporing of sanctionering af te stemmen
op controles en sancties in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging begrenzen. Bij de analyse worden de deelconclusies van de paragrafen 3 tot en met 6 met elkaar in verband gebracht.
7.1

Levert het verschil in bevoegdheden een gevaar op voor de betrouwbaarheid?

Een eerste verschil dat een gevaar zou kunnen opleveren voor de betrouwbaarheid van de in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie is
het verschil in grondslag. In het privaatrechtelijke domein hebben de deelnemers
aan een systeem van kwaliteitsborging er doorgaans zelf voor gekozen om zich
op de naleving van bepaalde eisen te laten controleren. Het vrijwillige karakter
brengt echter met zich mee dat de privaatrechtelijke instelling medewerking aan
de controles moeilijk kan afdwingen. Wanneer medewerking wordt geweigerd
kan hooguit worden overgegaan tot schorsing of intrekking van de conformiteitsverklaring. Deze maatregel is echter ingrijpend en wordt in de praktijk niet
snel toegepast. Toezicht en opsporing kenmerken zich daarentegen door een
dwingend karakter. De vraag of een onder toezicht gestelde of verdachte instemt met de toezichthoudende of opsporingsactiviteiten speelt, enkele uitzonderingen daargelaten, geen enkele rol.277 Het verlenen van medewerking aan de
toezichthoudende of opsporingsactiviteiten kan worden afgedwongen door
middel van artikel 5:20 Awb en/of artikel 184 Sr. Mijns inziens levert het verschil in grondslag niet direct een gevaar op voor de betrouwbaarheid van de
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Het vrijwillige karakter kan juist een positieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van
277

Er zijn uitzonderingen op deze regel. In de eerste plaats kan worden gedacht aan het zwijgrecht van de verdachte. Wanneer het zwijgrecht geldt, is het wel degelijk van belang of
de verdachte bereid is om een verklaring af te leggen. Er kan ook worden gedacht aan het
binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Tenzij hiertoe een
expliciete bevoegdheid bestaat, is dit niet toegestaan (zie bijvoorbeeld artikel 5:15 lid 1
Awb). Bij de vraag of een woning mag worden betreden, kan het dus wel van belang zijn of
de bewoner hiertoe toestemming geeft.
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de informatie. De deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging hebben er
zelf voor gekozen om zich te laten controleren (ze betalen hier zelfs voor).
Hoewel moet worden gewaakt voor ‘windowdressing’, stellen de deelnemers
zich in de meeste gevallen open op ten opzichte van de controlerende privaatrechtelijke instelling. Eventuele tekortkomingen kunnen met de privaatrechtelijke instelling worden besproken, waarna in samenspraak kan worden gezocht
naar een oplossing. Hierbij kunnen de deelnemers profiteren van de deskundigheid van de privaatrechtelijke instelling.
Een tweede verschil dat een gevaar zou kunnen opleveren voor de betrouwbaarheid van de in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie
is het verschil in werkwijze. De frequentie van controles is in het privaatrechtelijke
domein vaak vastgelegd, terwijl in het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke
domein een zekere mate van vrijheid bestaat. Wanneer in het privaatrechtelijke
domein de frequentie en de wijze van de controles is vastgelegd, en er bovendien
geen gebruik wordt gemaakt van onaangekondigde controles, bestaat er inderdaad een gevaar voor de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Het ‘verrassingseffect’ van de controles
ontbreekt, doordat de deelnemers zich kunnen voorbereiden en eventuele tekortkomingen kunnen oplossen of verhullen. Dit gevaar is echter betrekkelijk.
Ook in het publiekrechtelijke domein (met name in het bestuursrechtelijke domein) worden controles in veel gevallen aangekondigd. Ook in het publiekrechtelijke domein ontbreekt dus vaak het ‘verrassingseffect’. Daar staat tegenover
dat in het privaatrechtelijke domein steeds vaker gebruik wordt gemaakt van
onaangekondigde controles.278 Het verschil is dus niet zo groot als door sommige auteurs wordt verondersteld.279
Een derde verschil dat een gevaar zou kunnen opleveren voor de betrouwbaarheid van de in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie
is het verschil in verhouding tussen de betrokken partijen. De verhouding tussen de
deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging en de privaatrechtelijke instelling is horizontaal. Hierbij speelt het concurrentieaspect een belangrijke rol.
De dienstverlening van privaatrechtelijke instellingen in het kader van systemen
van kwaliteitsborging wordt doorgaans aangeboden in onderlinge concurrentie.
Door de concurrentie tussen privaatrechtelijke instellingen kan de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de controles onder druk komen te staan. Het is
namelijk niet uitgesloten dat privaatrechtelijke instellingen om klanten te winnen en om kosten te besparen minder zorgvuldig te werk gaan bij de controles.
278
279

Voor de onderbouwing van deze stelling zie paragraaf 3.1.
Bijvoorbeeld R.A.J. van Gestel, ‘Certificatie als alternatief voor toezicht op de naleving
van milieuwetten? Over transplantatie van private kwaliteitssystemen naar een publieke
context’, in: Certificatie: kansen en risico’s (Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
2002), Den Haag: Sdu Uitgevers 2002, pp. 11-63.
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Dit komt de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie niet ten goede. Ook is het denkbaar dat deelnemers
aan een systeem kiezen voor een privaatrechtelijke instelling die het minder
nauw neemt met de zorgvuldigheid van de controles. Men probeert deze risico’s
echter in de meeste systemen van kwaliteitsborging zo goed mogelijk af te dekken. Zo komt het voor dat de kosten voor de controles worden gestandaardiseerd. Er kan dan niet meer worden geconcurreerd op het kostenaspect. Ook
komt het voor dat er minimumcriteria worden vastgelegd, waaraan de controles
door een privaatrechtelijke instelling moeten voldoen. Tenslotte worden er vaak
voorwaarden gesteld voor het geval dat een deelnemer wil ‘overstappen’ naar
een andere privaatrechtelijke instelling.280
Al met al kan worden geconcludeerd dat de verschillen ten aanzien van de
bevoegdheden weinig gevaar opleveren voor de betrouwbaarheid van de door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Het vrijwillige
karakter kan de betrouwbaarheid van de informatie zelfs ten goede komen. De
overheid zal zich er wel van moeten vergewissen dat bepaalde risico’s, zoals het
risico dat de betrouwbaarheid wordt beïnvloed door de druk van onderlinge
concurrentie, voldoende zijn afgedekt.
7.2

Levert het verschil in waarborgen een gevaar op voor de betrouwbaarheid?

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de privaatrechtelijke waarborgen er juist op zijn gericht om de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te garanderen. De betrouwbaarheid van de informatie hangt echter af van de mate waarin de waarborgen
ook daadwerkelijk door de privaatrechtelijke instelling worden nageleefd. Hierbij is wederom het verschil in grondslag van belang. Dit verschil is in paragraaf 7.1
reeds besproken.
Het verschil in grondslag hangt samen met het verschil in toetsing. De naleving
van privaatrechtelijke waarborgen kan uitsluitend worden afgedwongen door
middel van het privaatrecht. Wanneer de contractueel overeengekomen waarborgen niet worden nagekomen, kan de deelnemer aan een systeem van kwaliteitsborging zich wenden tot de burgerlijke rechter. Daarnaast is in het privaatrechtelijke domein doorgaans voorzien in een klacht- of geschillenregeling. De
naleving van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke waarborgen kan door de
rechter worden getoetst, omdat bestuurlijke sanctiebesluiten kunnen worden
aangevochten. In het strafrecht geschiedt strafoplegging doorgaans door de
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Voorbeelden van dergelijke voorwaarden worden beschreven in de hoofdstukken 8, 9 en
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rechter. Wanneer dit niet het geval is (Wet OM-afdoening) is altijd een gang
naar de rechter mogelijk.
Hoewel er een verschil is in grondslag en in de wijze van toetsing vormen deze verschillen op zichzelf geen gevaar voor de betrouwbaarheid van de door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. In alle gevallen kan
een verschil in inzicht aan een rechter worden voorgelegd.
7.3

Levert het verschil in bevoegdheden beperkingen op voor de bruikbaarheid?

Ten aanzien van het verschil in bevoegdheid kan tevens de vraag worden opgeworpen in hoeverre de verschillen beperkingen opleveren voor de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie.
Vanuit juridisch oogpunt leveren de verschillen ten aanzien van de bevoegdheden weinig beperkingen op. Vanuit pragmatisch oogpunt hangt het antwoord
op de vraag in hoeverre de overheid de door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie kan gebruiken ten behoeve van het toezicht of de
opsporing echter voor een belangrijk deel af van het beoogde gebruik van de informatie. Het vrijwillige karakter van het systeem van kwaliteitsborging heeft
tot gevolg dat de deelnemers aan het systeem doorgaans in een open relatie
staan ten opzichte van de privaatrechtelijke instelling. De privaatrechtelijke instelling verkrijgt op deze manier veel informatie over het nalevingsgedrag van de
deelnemers aan het systeem. Wanneer de overheid van een privaatrechtelijke
instelling overdracht van deze nalevingsinformatie afdwingt, heeft dit zijn weerslag op de verhouding tussen de privaatrechtelijke instelling en de deelnemers.
Dit is met name het geval wanneer het gaat om actieve overdracht van nalevingsinformatie. Er kunnen twee situaties worden onderscheiden.
In de eerste plaats is het mogelijk dat het beoogde gebruik door de overheid
van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie voor
de deelnemer annex normadressaat positieve consequenties heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de overheid de frequentie en de intensiteit van haar toezicht wil afstemmen op controles in het privaatrechtelijke domein. De deelnemer annex normadressaat kan er in dat geval baat bij hebben dat de nalevingsinformatie wordt overgedragen. Dit kan namelijk leiden tot minder toezicht vanuit de overheid. De open relatie tussen privaatrechtelijke instelling en de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging komt door het beoogde gebruik
van de nalevingsinformatie door de overheid niet onder druk te staan.
Het is echter ook mogelijk dat het beoogde gebruik door de overheid van de
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie voor de
deelnemers aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging negatieve
consequenties heeft. Dit is het geval wanneer de overheid de informatie wil ge172
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bruiken ten behoeve van de opsporing of ten behoeve van de oplegging van
sancties. In dat geval kan de open relatie tussen een privaatrechtelijke instellingen en de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging onder druk komen
te staan, omdat de deelnemers vrezen dat de informatie die zij verstrekken aan
de privaatrechtelijke instelling aanleiding kan geven tot meer toezicht of tot het
opleggen van een sanctie door de overheid.
Er kan worden geconcludeerd dat de verschillen ten aanzien van de bevoegdheden juridisch gezien weinig beperkingen opleveren voor de bruikbaarheid van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie.
Vanuit pragmatisch oogpunt bestaat er echter een risico voor verlies van informatie wanneer het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie negatieve consequenties heeft voor de deelnemers aan
het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging.
7.4

Levert het verschil in waarborgen beperkingen op voor de bruikbaarheid?

Ten aanzien van het verschil in waarborgen kan tevens de vraag worden opgeworpen in hoeverre de verschillen beperkingen opleveren voor de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie.
Vanuit juridisch oogpunt leveren de verschillen ten aanzien van de waarborgen
weinig beperkingen op. Vanuit pragmatisch oogpunt hangt het antwoord op de
vraag in hoeverre de overheid de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie kan gebruiken ten behoeve van het toezicht of de opsporing
echter voor een belangrijk deel af van het beoogde gebruik van de informatie.
Ten aanzien van de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing
(deelvraag 3) leveren de verschillen tussen de privaatrechtelijke waarborgen en
de publiekrechtelijke waarborgen mijns inziens weinig beperkingen op. Er bestaan weliswaar verschillen tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke
waarborgen, maar er bestaan ook veel overeenkomsten. Dit betekent dat bij het
verzamelen van de informatie in het privaatrechtelijke domein voor een belangrijk deel de waarborgen in acht zijn genomen die gelden bij het verzamelen van
informatie in het kader van toezicht en opsporing. Bovendien werpen de publiekrechtelijke waarborgen mijns inziens geen beperkingen op aan het gebruik
van de in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing. Dit betekent dat nalevingsinformatie die
is vergaard in het privaatechtelijke domein zonder al te veel problemen kan
worden gebruikt in het kader van het toezicht en opsporing.
De bruikbaarheid van de nalevingsinformatie die is vergaard in het privaatrechtelijke domein ten behoeve van de oplegging van bestuurlijke of strafrechtelijke
sancties (deelvraag 4) is mogelijk aan meer beperkingen onderworpen. In de eer173
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ste plaats kan het zorgvuldigheidsbeginsel een drempel opwerpen. Op basis van
het zorgvuldigheidsbeginsel mag van een toezichthouder of opsporingsambtenaar worden verlangd dat hij zelf aanvullend onderzoek verricht alvorens tot het
opleggen van een sanctie over te gaan. Wanneer een sanctie rechtstreeks en uitsluitend wordt gebaseerd op door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie, treedt er mijns inziens strijd op met het zorgvuldigheidsbeginsel.
Ten aanzien van sancties in het strafrechtelijke domein en ten aanzien van
bestraffende sancties kan het nemoteneturbeginsel beperkingen opleveren ten
aanzien van de bruikbaarheid van in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het opleggen van bestraffende sancties. De
vrees dat het nemoteneturbeginsel grenzen stelt aan het gebruik van door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de oplegging
van bestraffende sancties is mijns inziens echter ongegrond. Het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens geeft namelijk een beperkte uitleg aan het nemoteneturbeginsel (zie hoofdstuk 6, paragraaf 3.2). Er lijken vooral beperkingen te
bestaan ten aanzien van het gebruik van informatie die tijdens de toezichtsfase
onder dwang is verkregen. In het privaatrechtelijke domein is er minder snel
sprake van dwang. Weliswaar is in de overeenkomt van opdracht meestal de
verplichting opgenomen voor de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging om aan de controles mee te werken, maar deze verplichting kan niet worden gehandhaafd via het strafrecht.
Bovendien is van belang dat het in het privaatrechtelijke domein niet de
overheid is die onder dwang informatie vordert, maar een privaatrechtelijke instelling. Hierbij kan worden verwezen naar een arrest van de Hoge Raad van 19
september 2006.281 In dit arrest werd het gebruik van gegevens die door een bedrijf zelf zijn verzameld en verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting
tot zelfcontrole ten behoeve van de oplegging van een bestraffende sanctie toelaatbaar geacht (zie hoofdstuk 6, paragraaf 3.2). Het nemoteneturbeginsel geldt
volgens de Hoge Raad niet voor degene die, zonder dat ten aanzien van hem
sprake is van een strafbaar feit of een criminal charge, op grond van een vergunningvoorschrift verplicht is gegevens te verstrekken. Dat op grond van die gegevens mogelijk een verdenking ter zake van een strafbaar feit kan rijzen doet
daaraan niet af. Het gebruik van nalevingsinformatie die door een bedrijf zelf is
vergaard in het kader van een vergunningplicht levert volgens de Hoge Raad
derhalve geen strijd op met het nemoteneturbeginsel. Hiermee is nog niet zeker
of ook het gebruik van nalevingsinformatie die is vergaard door een privaatrechtelijke instelling (dus door een onafhankelijke derde en niet door de normadres-
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HR 19 september 2006, NJ 2007, 39 m.nt. prof. mr. J.M. Reijntjes en AB 2007/2 m.nt.
M.P. Jongma.
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saat zelf) ten behoeve van de oplegging van een bestraffende sanctie toelaatbaar
is.282
Ik ben echter van mening dat ook het gebruik van nalevingsinformatie die is
vergaard door een privaatrechtelijke instelling toelaatbaar is. Informatie die
door een privaatrechtelijke instelling wordt vergaard in het kader van een systeem van kwaliteitsborging kan namelijk worden vergeleken met informatie die
door de normadressaat zelf wordt vergaard (al dan niet op basis van een vergunningvoorschrift). In beide gevallen wordt de informatie vergaard in een fase
waarin geen sprake is van een ‘criminal charge’. Het gegeven dat op grond van
de in deze fase verzamelde informatie (op een later tijdstip) mogelijk een verdenking van een strafbaar feit kan rijzen, brengt volgens de Hoge Raad niet met
zich mee dat het nemoteneturbeginsel in de weg staat aan het gebruik van deze
informatie ten behoeve van de oplegging van een bestraffende sanctie.283 Dat
het in dit geval informatie betreft die is vergaard door een onafhankelijke derde
en niet door de overheid, vormt naar mijn mening een extra argument voor de
toelaatbaarheid van het gebruik van de informatie ten behoeve van de oplegging
van een bestraffende sanctie. De ratio achter het nemoteneturbeginsel is namelijk primair gelegen in de bescherming van burgers (en bedrijven) tegen de uitoefening van ongeoorloofde dwang vanuit de overheid. De overheid mag haar toezichthoudende bevoegdheden (met name de medewerkingsplicht van artikel
5:20 Awb) niet ‘oprekken’ ten behoeve van de oplegging van een bestraffende
sanctie.284 Het gevaar van het ‘oprekken’ van bevoegdheden bestaat echter niet
wanneer informatie wordt verzameld door een onafhankelijke privaatrechtelijke
instelling of door de normadressaat zelf.
Al met al kan worden geconcludeerd dat de verschillen ten aanzien van de
waarborgen een aantal beperkingen opleveren voor de bruikbaarheid van de
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de prioritering van toezicht en opsporing. Het zorgvuldigheidsbeginsel
vergt dat door een toezichthouder of opsporingsambtenaar aanvullend eigen
onderzoek wordt verricht. De bruikbaarheid van de informatie ten behoeve van
282
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Een andere vraag is de vraag in hoeverre in een vergunning de verplichting voor de vergunninghouder kan worden opgenomen om bepaalde controles te laten verrichten door
een onafhankelijke derde. Zie hierover voor wat betreft de Wet milieubeheer: M.P.
Jongma, ‘Zelfcontrole door de vergunninghouder. Enige kanttekeningen bij de Wet tot
wijziging van Wm en Wvo in verband met de IPPC-richtlijn’, in: Ch. Backes e.a. (red), Lex
Dura Sed Lex (Opstellen over de handhaving van het omgevingsrecht), Deventer: Kluwer
2005, pp.123-135.
Anders ligt het wanneer de overheid aan de normadressaat of aan een onafhankelijke privaatrechtelijke instelling opdraagt om overtredingen te melden. Dit is met het oog op de
huidige jurisprudentie ongeoorloofd. Zie ABRvS 12 juli 1995, AB 1996, 164.
Vgl. F.C.M.A. Michiels en B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve
sancties, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 54.
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de oplegging van bestraffende sancties zou bovendien problematisch kunnen
zijn in verband met het nemoteneturbeginsel. De vrees dat het nemoteneturbeginsel grenzen stelt aan het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de oplegging van een bestraffende sanctie is mijns inziens echter ongegrond.
7.5

Deelconclusie

De verschillen ten aanzien van de bevoegdheden leveren weinig gevaar op voor
de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevings-informatie. Het vrijwillige karakter kan de betrouwbaarheid van de informatie zelfs ten goede komen. De verschillen ten aanzien van de waarborgen
leveren evenmin een gevaar op voor de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. De verschillen ten aanzien van de bevoegdheden leveren juridisch gezien weinig beperkingen op ten
aanzien van de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Vanuit pragmatisch oogpunt bestaat er echter een
risico voor verlies van informatie wanneer het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie negatieve consequenties
heeft voor de deelnemers aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging. Dit risico doet zich voor bij het gebruik van de informatie ten behoeve van
de opsporing of de sanctionering. De verschillen ten aanzien van de waarborgen
leveren weinig beperkingen op voor de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. De bruikbaarheid van de
informatie ten behoeve van de oplegging van bestraffende sancties zou problematisch kunnen zijn in verband met het nemoteneturbeginsel. De vrees dat het
nemoteneturbeginsel grenzen stelt aan het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de oplegging van
een bestraffende sanctie is mijns inziens echter ongegrond.

8

Conclusie

In deze paragraaf worden aan de hand van de beantwoording van de deelvragen
van dit onderzoek de belangrijkste bevindingen ten aanzien van het juridische
kader samengevat. De eerste deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden mag de overheid van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie vorderen? In paragraaf 2 is beargumenteerd dat het juridische kader ruimte biedt om van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen. Het privaatrechtelijke
juridische kader vergt dat de verplichting tot overdracht van nalevingsinformatie wettelijk of contractueel is vastgelegd. In het bestuursrechtelijke domein
176
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dient bij het afdwingen van nalevingsinformatie rekening te worden gehouden
met het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb. In het strafrechtelijke
domein dient het afdwingen van nalevingsinformatie plaats te vinden binnen de
in de wet omschreven voorwaarden.
De tweede deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: Hoe kan de overheid de
betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen? In paragraaf 5 is beargumenteerd dat de verschillen ten
aanzien van de bevoegdheden weinig gevaar opleveren voor de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie.
De overheid dient zich er wel van te vergewissen dat bepaalde risico’s, zoals het
risico dat de betrouwbaarheid wordt beïnvloed door de druk van onderlinge
concurrentie, voldoende zijn afgedekt. De verschillen ten aanzien van de waarborgen leveren evenmin een gevaar op voor de betrouwbaarheid van de door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Om de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie in de praktijk te waarborgen dient vanuit de overheid toezicht te
worden gehouden op de privaatrechtelijke instellingen.
De derde deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre en onder
welke juridische voorwaarden mag de overheid van de door een privaatrechtelijke
instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van haar activiteiten in het kader van het toezicht of de opsporing? De verschillen ten aanzien
van de bevoegdheden en waarborgen leveren weinig juridische beperkingen
op ten aanzien van het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing.
Vanuit pragmatisch oogpunt hangt het antwoord op de vraag in hoeverre de
overheid de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan gebruiken ten behoeve van het toezicht of de opsporing echter voor
een belangrijk deel af van het beoogde gebruik van de informatie. Wanneer het
gebruik voor de deelnemers aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging positieve consequenties heeft, is het gebruik kansrijk. Dit is het geval
bij het gebruik van de informatie ten behoeve van de prioritering van toezicht.
Wanneer het gebruik echter negatieve consequenties kan hebben voor de
deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging, kan de open relatie tussen
de privaatrechtelijke instelling en de deelnemers onder druk komen te staan
met als mogelijk gevolg verlies aan informatie. Dit risico doet zich voor bij het
gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing.
De vierde deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre en onder welke juridische voorwaarden mag de overheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering? Het gebruik van de informatie ten be177
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hoeve van de oplegging van bestraffende sancties zou problematisch kunnen
zijn in verband met het nemoteneturbeginsel. De vrees dat het nemoteneturbeginsel grenzen stelt aan het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de oplegging van een bestraffende sanctie is mijns inziens echter ongegrond. Vanuit juridisch oogpunt
zijn er dus weinig beperkingen ten aanzien van het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de
sanctionering. Beperkingen zijn er wel vanuit praktisch oogpunt. Het gebruik
van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten
behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering heeft namelijk negatieve consequenties voor de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging. Hierdoor bestaat het risico dat de open relatie tussen de privaatrechtelijke instelling en de deelnemers onder druk komt te staan met als mogelijk gevolg verlies aan informatie.
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Hoofdstuk 8

Casus Luchtvaart
1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een weergave van de casestudy op het terrein van de luchtvaart. De casestudy luchtvaart past in het in hoofdstuk 3 beschreven publiekrechtelijke model van samenwerking. In de casestudy luchtvaart is sprake van
erkende bedrijven die wettelijk voorgeschreven keuringen verrichten aan luchtvaartuigen. De erkende bedrijven kunnen worden gezien als een soort “verlengde arm” van de overheid, waarbij de samenwerking tussen de erkende bedrijven
en de overheid is geregeld in de vorm van een erkenningsregeling. De casestudy
luchtvaart kenmerkt zich door een sterke samenhang tussen de door de erkende
bedrijven uitgevoerde taken en het wettelijke kader. In 2007 is aan sommige bedrijven de bevoegdheid toegekend om zelf bepaalde beschikkingen af te geven.
Het wettelijke kader op basis waarvan keuringen worden verricht wordt echter
door de overheid bepaald. Hierbij is van belang dat de regelgeving op het terrein
van de luchtvaart in sterke mate wordt bepaald door internationale en Europese
regelgeving.
1.1

Domein van toezicht

Het toezicht op de naleving van de luchtvaartregelgeving in Nederland is een
taak van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de Luchtvaartpolitie. De
minister van Verkeer en Waterstaat verleent voor het uitvoeren van handelingen
in de luchtvaart vergunningen. Deze vergunningen kunnen de vorm aannemen
van erkenningen, certificaten, bevoegdheidsverklaringen en brevetten. De term
certificaat wordt in dit kader gebruikt voor bepaalde vormen van publiekrechtelijke vergunningverlening. De IVW houdt toezicht op luchthavens, luchtruim,
luchtvaartuigen, luchtvaartorganisaties en luchtvaartpersoneel.285
Deze casestudy concentreert zich op het toezicht op luchtvaartuigen. Luchtvaartuigen dienen te zijn geregistreerd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en te zijn voorzien van een geldig nationaliteits- en inschrijvingskenmerk.
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De IVW heeft haar werkterrein ingedeeld in twaalf domeinen van toezicht. Voor het toezicht op de luchtvaart zijn verantwoordelijk de Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven, de Toezichteenheid Luchtvaartoperationele bedrijven en de Toezichteenheid
Luchthavens en Luchtruim.
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Daarnaast moet ieder luchtvaartuig beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid (BvL) en vanaf uiterlijk 28 september 2008 ook over een Airworthiness
Review Certificate (ARC). Dit hoofdstuk ziet vooral op het bewijs van luchtwaardigheid (BvL). De ontwikkelingen in het kader van het ARC zijn echter zo
veel mogelijk meegenomen.286
Het BvL wordt afgegeven door de minister van Verkeer en Waterstaat. Voor
de invoering van het ARC had het BvL een geldigheidsduur van één jaar. Het
BvL kon derhalve tot de invoering van het ARC worden beschouwd als een tijdelijke vergunning. Voor zowel de afgifte van het BvL als voor de verlenging van
het BvL werden keuringen verricht. Het betrof een soort beperkte “APKkeuring” voor vliegtuigen. Oorspronkelijk werden deze keuringen namens de
minister door de IVW uitgevoerd. Later is ervoor gekozen om deze werkzaamheden aan de in de sector werkzame onderhoudsbedrijven over te laten.
Na de invoering van het ARC krijgt het BvL een onbeperkte geldigheidsduur.
Ieder luchtvaartuig dient dan te zijn voorzien van zowel een BvL als een ARC.
Het ARC heeft een geldigheidsduur van één jaar. De verlengingsinspecties voor
het BvL komen met de invoering van het ARC te vervallen. Daarvoor in de
plaats komen periodieke keuringen in het kader van het ARC. De keuring in het
kader van de afgifte het ARC wordt in de Europese regelgeving aangeduid met
de term Airworthiness Review.287 Deze keuring wordt evenals de keuringen in het
kader van het BvL verricht door erkende bedrijven. Een belangrijke wijziging
ten opzichte van het BvL is dat erkende bedrijven onder bepaalde voorwaarden
zelf het ARC mogen afgeven. Na afgifte mag het ARC twee maal worden verlengd voor de periode van één jaar. Deze verlenging geschiedt na een beperkte
keuring door een erkend bedrijf. Het erkende bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden zelf het ARC verlengen. Het ARC mag maximaal twee maal worden
verlengd. Daarna moet door het erkende bedrijf opnieuw een volledige Airworthiness Review worden uitgevoerd, waarna het ARC opnieuw kan worden afgegeven.
1.2

Motieven voor de uitbesteding van taken

De wijze waarop het toezicht op de luchtvaart is georganiseerd heeft in de vorige eeuw een soort cirkelbeweging doorgemaakt. In de eerste jaren van de twin286

287

Dit hoofdstuk is afgerond op 15 januari 2008. Ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na deze datum zijn niet in het hoofdstuk verwerkt.
De achterliggende gedachte bij de invoering van het ARC is de harmonisatie van regelgeving binnen Europa. De invoering van het ARC leidt tot uniformiteit in de toepassing
van technische voorschriften op het gebied van permanente luchtwaardigheid. De invoering van het ARC leidt tevens tot uniforme procedures voor het beoordelen van de naleving van luchtwaardigheidseisen. Zie Verordening (EG) nr. 2042/2003, aanhef onder 5.
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tigste eeuw, toen de luchtvaart nog in de kinderschoenen stond, werd het opstellen van regelgeving en het uitoefenen van toezicht vooral aan de sector zelf
overgelaten. Enige tijd later heeft de overheid, met het oog op het belang van de
veiligheid, haar greep op de luchtvaart versterkt. Er kwam een uitgebreid stelsel
van regelgeving tot stand, onder meer op het terrein van de luchtwaardigheid.
Lange tijd werden de keuringen in het kader van het BvL door de voormalige
Rijksluchtvaartdienst288 verricht. Door de snelle groei van de Nederlandse vloot,
en de hiermee gepaard gaande toenemende diversiteit aan typen luchtvaartuigen,
ontstond in de tweede helft van de twintigste eeuw behoefte aan uitbreiding van
capaciteit voor het toezicht en aan meer specialistische kennis en deskundigheid.
De capaciteit binnen de Rijksluchtvaartdienst werd echter niet evenredig aan de
groei van de vloot uitgebreid, waardoor de overheid genoodzaakt was om bepaalde taken in het kader van het toezicht uit te besteden. De benodigde capaciteit, kennis en deskundigheid werd gevonden in de sector zelf. De keuringen in
het kader van het BvL werden uitbesteed aan erkende onderhoudsbedrijven.
Deze uitbesteding vond aanvankelijk plaats in de vorm van afspraken met individuele bedrijven. Later werd de procedure vastgelegd in procedureregeling
MAL 125/92 genaamd ‘Procedure verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid’.289
Deze procedureregeling is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de
Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid in 2000.290
1.3

Plan van aanpak

Dit hoofdstuk ziet op de wijze waarop de uitbesteding van taken door de IVW
aan de erkende bedrijven gestalte heeft gekregen. Hierbij ligt het accent op de
wijze waarop door de erkende bedrijven informatie wordt overgedragen aan de
IVW en de wijze waarop door de IVW van deze informatie gebruik wordt gemaakt. Paragraaf 2 bevat een beschrijving van het juridische kader. Centraal
staat daarbij de vraag hoe in het nationale en internationale recht de mogelijkheid tot uitbesteding van bepaalde taken aan de erkende bedrijven is geregeld.
Hierbij wordt ook beschreven hoe de verplichting tot informatieoverdracht is
288

289

290

De Rijksluchtvaartdienst is opgegaan in de IVW. Aanvankelijk vormden de Nederlandse
Luchtvaart Autoriteit (NLA) en de Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL) tesamen de divisie Luchtvaart. In 2005 zijn de divisies vervangen door toezichteenheden. De taken in
het kader van het BvL vallen onder de Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven
van de IVW.
Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen in het toezicht op de luchtvaart
zie: M.Dierikx, ‘De ontwikkeling van het toezicht op de luchtvaart. Hoofd in de wolken of
benen op de grond?’, in: F.J.H. Mertens e.a., 150 jaar toezicht Verkeer en Waterstaat, Den
Haag, Sdu Uitgevers 2004, pp. 67-115.
De procedureregeling MAL 125/92 is vervangen door de Aeronatical Information Circular Series B 17/00 (16 Nov 2000) ‘BvL-Verlengingsinspecties’ (www.ais-netherlands.nl).
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geregeld. In paragraaf 3 wordt beschreven hoe de IVW de uitbesteding van en
het toezicht op de erkende bedrijven in de praktijk heeft vorm gegeven. In paragraaf 4 wordt vervolgens beschreven hoe de erkende bedrijven in de praktijk
uitvoering geven aan de aan hen uitbestede taken. De gegevens in de paragrafen
3 en 4 zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews met medewerkers
van de IVW en de erkende bedrijven.291 In paragraaf 5 wordt als referentiecasus
de uitbesteding van APK-keuringen van motorvoertuigen aan erkende keuringsinstanties beschreven. Deze vergelijking ligt voor de hand, omdat zowel de keuringen in het kader van het BvL als (in nog sterkere mate) de keuringen in het
kader van het ARC kunnen worden omschreven als een soort “APK-keuring”
voor vliegtuigen. In paragraaf 6 worden de kansen en risico’s van de uitbesteding
van taken aan de erkende bedrijven geïnventariseerd. Hierbij ligt de nadruk op
de overdracht en het gebruik van de door de erkende bedrijven vergaarde informatie.
2

Het juridische kader

In deze paragraaf wordt het nationale en internationale juridische kader geschetst. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de mogelijkheid tot uitbesteding van
taken aan erkende bedrijven is geregeld. Daarbij is het tevens van belang om te
weten hoe de verplichting tot informatieoverdracht is geregeld. Ook de juridische waarborgen voor de onafhankelijkheid van het erkende bedrijf zijn van belang. Tenslotte wordt beschreven hoe het toezicht op luchtvaartuigen is geregeld
en welke bevoegdheden tot sanctionering er bestaan.
2.1

Internationale luchtvaartorganisaties

De luchtvaart is naar haar aard sterk mondiaal georiënteerd. Drie internationale
of Europese organisaties bepalen voor een belangrijk deel de operationele en
technische voorschriften waaraan de internationale burgerluchtvaart moet voldoen. De door deze organisaties tot stand gebrachte regelgeving vormt de basis
voor de Nederlandse regelgeving.
Op mondiaal niveau speelt de International Civil Aviation Organization
(ICAO) een belangrijke rol. ICAO is als gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties opgericht in 1944 bij het Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart (Convention on International Civil Aviation).292 ICAO is belast met

291

292

Een lijst met geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage I. De eerste interviews zijn
afgenomen in 2006. In 2007 en 2008 zijn opnieuw interviews afgenomen in verband met
de invoering van het ARC.
Dit verdrag is beter bekend onder de naam Chicago Convention of Verdrag van Chicago.
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de implementatie van de beginselen die zijn neergelegd in dit verdrag. ICAO
formuleert hiertoe standaarden met betrekking tot onder meer veiligheid, milieuaspecten en de toelating van luchtvaartuigen tot het luchtruim en stimuleert
de implementatie van deze standaarden in de lidstaten. ICAO telt in 2008 wereldwijd 190 lidstaten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Montréal.
Op Europees niveau is een belangrijke rol weggelegd voor de European Aviation Safety Agency (EASA). EASA is als onafhankelijk Europees Agentschap
opgericht bij Verordening (EG) nr. 1592/2002 en is operationeel geworden in
2003. De doelstelling van EASA is om binnen en buiten de Europese Unie het
veiligheidsniveau van de luchtvaart te handhaven en indien mogelijk te verhogen.
EASA ondersteunt de Europese Commissie bij de totstandkoming van Europese regelgeving op het terrein van de luchtvaart. Daarnaast stelt EASA op basis
van door de Europese Unie gegeven bevoegdheden specificaties en voorlichtingsmateriaal vast in de vorm van aanvaardbare methoden van goedkeuring en
richtsnoeren. Tenslotte verleent EASA type- en milieucertificaten en controleert EASA de nationale luchtvaartautoriteiten.293 Er is reeds Europese regelgeving uitgebracht op het terrein van het ontwerp, de productie en het onderhoud
van luchtvaartuigen en -producten.294 Het is de bedoeling dat de bevoegdheden
van EASA in de toekomst verder worden uitgebreid naar andere terreinen die
de veiligheid van de luchtvaart betreffen, bijvoorbeeld het terrein van luchtvaartorganisaties en luchtvaartpersoneel.
Reeds vanaf 1970, lang voor de oprichting van de EASA, werd op Europees
en internationaal niveau door luchtvaartautoriteiten samengewerkt in de Joint
Aviation Authorities (JAA). JAA is ontstaan uit een vrijwillige samenwerking
van in eerste instantie Europese luchtvaartautoriteiten. Later zijn daar ook niet
Europese luchtvaartautoriteiten bij gekomen. Op dit moment telt JAA 40 leden.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoofddorp. Door JAA zijn ten behoeve van de
veiligheid standaarden opgesteld met betrekking tot het ontwerp, het onderhoud, en de certificering van luchtvaartuigen en onderdelen. Deze standaarden
zijn gecodificeerd in Joint Airworthiness Requirements (JAR’s) welke door de
lidstaten van de JAA zijn opgenomen in hun nationale regelgeving. Vanaf de oprichting van EASA zijn de meeste taken van JAA op het gebied van regulering en
certificering overgedragen aan EASA. Sommige JAR’s, die betrekking hebben
op terreinen waarvoor de Europese Gemeenschap nog geen regelgeving heeft
uitgebracht, worden echter nog gehanteerd. JAA speelt bovendien nog een rol
bij de onderlinge erkenning van certificaten tussen EASA en landen die niet tot
de Europese Unie behoren.
293

294

De bevoegdheden van EASA zijn gespecificeerd in de artikelen 12 t/m 18 van Verordening (EG) nr. 1592/2002. De wijze van toezicht houden door EASA is gespecificeerd in artikel 16.
Verordening (EG) nr. 1702/2003 en Verordening (EG) nr. 2042/2003.
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2.2

Het internationale regelgevingskader

De basis van het regelgevingskader wordt gevormd door het Verdrag inzake de
Internationale Burgerluchtvaart. Dit verdrag wordt ook wel aangeduid als het
Verdrag van Chicago. In dit verdrag zijn de belangrijkste beginselen ten aanzien
van de burgerluchtvaart gecodificeerd. Volgens artikel 31 van het verdrag moet
ieder luchtvaartuig zijn voorzien van een Bewijs van Luchtwaardigheid295 dat is
uitgegeven of geldig verklaard door de staat, waarin het luchtvaartuig is geregistreerd. Op basis van artikel 33 van het verdrag moeten de lidstaten BvL’s die
zijn afgegeven of geldig verklaard door andere lidstaten erkennen, wanneer de
voorschriften op basis waarvan het BvL is afgegeven tenminste gelijkwaardig
zijn aan de minimumstandaarden die zijn vastgelegd in Annex 8 van het verdrag.
De voorschriften van Annex 8 zijn door Nederland in de nationale regelgeving
geïmplementeerd. Met deze implementatie werd in Nederland een BvL ingevoerd met een geldigheidsduur van één jaar dat jaarlijks kon worden verlengd.
Vanaf 1970 was er op Europees niveau een belangrijke rol weggelegd voor
de door JAA als richtlijn opgestelde en door de lidstaten aanvaarde luchtwaardigheidseisen (JAR’s). JAR 21 bevatte een regeling voor de afgifte van het BvL.
Deze regeling was geïmplementeerd in de nationale regelgeving. Het BvL had
nog steeds een geldigheidsduur van één jaar en kon jaarlijks worden verlengd
conform de nationale regelgeving. Vanaf 2003 heeft EASA voor een belangrijk
deel de taken van JAA overgenomen. Door de Europese Commissie is een tweetal uitvoeringsverordeningen vastgesteld op het terrein van de luchtwaardigheid:
verordening (EG) nr. 1702/2003 en verordening (EG) nr. 2042/2003. Verordening (EG) nr. 1702/2003 bevat voorschriften ten aanzien van de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en onderdelen, maar ook ten
aanzien van de certificering van ontwerp- en productieorganisaties. Bijlage deel
21 (Part 21) van deze verordening bevat regels ten aanzien van de certificering
van luchtvaartuigen.296 Subdeel H van deze bijlage ziet op de afgifte van een BvL.
Onder de Europese regelgeving krijgt het BvL een onbeperkte geldigheidsduur.
Naast het BvL dient ieder luchtvaartuig te zijn voorzien van een ARC met een
geldigheidsduur van één jaar. Verordening (EG) nr. 2042/2003 bevat voorschriften ten aanzien van de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen
295
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In de engelstalige versie van het verdrag aangeduid als een Certificate of Airworthiness
(CofA).
De term certificering wordt in Part 21 gebruikt voor elke vorm van erkenning dat een
product, onderdeel of uitrustingsstuk, organisatie of persoon voldoet aan de toepasselijke
eisen, waaronder begrepen de bepalingen van de Europese verordeningen, alsmede het
afgeven van het bijbehorende certificaat waaruit blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan
(artikel 3 Verordening (EG) nr. 1592/2002). Het betreft hier dus niet certificering in een
privaatrechtelijke context, zoals beschreven in hoofdstuk 4.
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en onderdelen. De verordening gaat vergezeld van Annex I (Part M), waarin
technische vereisten en administratieve procedures zijn vastgelegd, waaronder
ook de procedure voor afgifte en verlenging van een ARC. Van belang is subdeel
I van Annex I bij Verordening (EG) nr. 2042/2003. Dit subdeel treedt voor Nederland in werking op uiterlijk 28 september 2008 en ziet op het ARC. Het
ARC wordt afgegeven na een periodieke herbeoordeling van het luchtvaartuig
en dient om de actualiteit van het BvL te verzekeren. Gedurende het jaar 2007 is
in Nederland het ARC geleidelijk ingevoerd (zie paragraaf 2.3).297
Het ARC kan bij een luchtvaartuig in een gecontroleerde omgeving, dit wil
zeggen een luchtvaartuig dat doorlopend wordt beheerd door een krachtens
subdeel G298 van Annex I erkende managementorganisatie voor permanente
luchtwaardigheid en dat in de afgelopen twaalf maanden niet van organisatie is
veranderd, worden afgegeven of verlengd door de erkende managementorganisatie. Bij een luchtvaartuig dat zich niet binnen een gecontroleerde omgeving
bevindt, kan het ARC, na aanbeveling door een erkende managementorganisatie, worden afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteit. Voor Nederland is
dit de IVW.
2.3

Het nationale regelgevingskader

De basis voor het nationale regelgevingskader wordt gevormd door de Wet
luchtvaart.299 Luchtvaartuigen moeten ingevolge artikel 3.8 Wet luchtvaart beschikken over een door de minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven
BvL.300 De procedure voor de afgifte van een BvL is in 2004 gewijzigd als gevolg
van EASA regelgeving. De EASA eist dat elke lidstaat conform bepaalde criteria
onderzoek verricht voordat een BvL wordt afgegeven (Verordening (EG) nr.

297
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299
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In Verordening (EG) nr. 1702/2003, Part 21, Subpart H, art. 21A.181 wordt bepaald dat
het BvL een onbeperkte geldigheidsduur krijgt (in principe vanaf 28 september 2003). Artikel 5, derde lid van Verordening (EG) nr. 1702/2003 geeft aan dat er tot uiterlijk 28 september 2008 van deze regel mag worden afgeweken.
Subdeel G bevat eisen waaraan een managementorganisatie moet voldoen om te worden
erkend als managementorganisatie voor de permanente luchtwaardigheid. Tevens bevat
dit subdeel vereisten ten aanzien van de uitvoering van de keuringen voor het ARC en ten
aanzien van de wijze van informatieoverdracht aan de bevoegde autoriteiten.
Naast de Wet luchtvaart speelt ook de Luchtvaartwet een rol. De Luchtvaartwet wordt de
komende jaren stapsgewijs vervangen door de Wet luchtvaart. Voor het BvL is de
Luchtvaartwet niet van belang.
Voor militaire luchtvaartuigen wordt het BvL afgegeven door de minister van Defensie.
Een BvL wordt slechts afgegeven wanneer ten aanzien van het type-ontwerp van het
luchtvaartuig door de EASA een typecertificaat is afgegeven. Een typecertificaat geldt
voor alle luchtvaartuigen die conform het onderzochte ontwerp zijn gebouwd en heeft
een onbeperkte geldigheidsduur.
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1702/2003, Part 21, Subpart H). De lidstaten mogen zelf een methode bepalen
voor het uitvoeren van de onderzoeken. De IVW heeft ervoor gekozen om de
keuringen in het kader van het BvL over te laten aan erkende bedrijven. Voor de
afgifte van een BvL wordt op basis van de Regeling standaard-BvL een acceptatiekeuring verricht. Deze wordt uitgevoerd door erkende bedrijven.301 De eigenaar van een luchtvaartuig moet bij de aanvraag voor het BvL een door een erkend bedrijf ingevuld en ondertekend keuringsrapport indienen bij de minister
van Verkeer en Waterstaat (art. 1 Regeling standaard-BvL). De minister geeft na
positieve beoordeling van de gegevens door de IVW het BvL af. Voor de invoering van het ARC had het BvL een geldigheidsduur van (maximaal) één jaar. Na
afloop van de geldigheidsduur van het BvL werd de luchtwaardigheid van het
luchtvaartuig opnieuw getoetst. Dit geschiedde op basis van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid. De verlengingskeuring werd eveneens uitgevoerd door erkende bedrijven. De eigenaar van een luchtvaartuig moest bij de
aanvraag voor de verlenging van het BvL opnieuw een door een erkend bedrijf
ingevuld en ondertekend keuringsrapport indienen bij de minister van Verkeer
en Waterstaat (art. 3 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid).
Wanneer tijdens de keuring tekortkomingen werden geconstateerd moest
hiervan door het erkende bedrijf aantekening te worden gemaakt in een bijlage
van het keuringsrapport. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen level 1 en
level 2 bevindingen.302 Level 1 bevindingen zijn bevindingen die belangrijke tekortkomingen ten aanzien van de regelgeving betreffen, welke het veiligheidsniveau verlagen en een serieus gevaar vormen voor de vliegveiligheid. Bij level 1
bevindingen moest de tekortkoming worden opgeheven vóór de volgende
vlucht. Level 2 bevindingen zijn bevindingen die tekortkomingen ten aanzien
van de regelgeving betreffen, welke het veiligheidsniveau zouden kunnen verlagen en welke een mogelijk gevaar vormen voor de vliegveiligheid. Level 2 bevindingen zijn derhalve minder ernstig dan level 1 bevindingen en leveren minder
301

302

De Regeling standaard-BvL moet nog worden aangepast aan de Europese regelgeving.
Opvallend is dat er in de huidige Regeling standaard-BvL geen melding van wordt gemaakt dat de acceptatiekeuring voor het BvL moet of kan worden verricht door erkende
bedrijven. Voor de afgifte van een BvL moet de aanvrager een aanvraagformulier en een
acceptatierapport indienen bij de IVW. In dit rapport (te downloaden via www.ivw.nl)
wordt gesteld dat de volledige documentatie van het luchtvaartuig moet worden gecontroleerd door erkende personen of organisaties.
Het onderscheid tussen level 1 en level 2 bevindingen wordt gehanteerd in de Europese
regelgeving (Vo. EG 2042 /2003, Part M). Het onderscheid is echter niet terug te vinden
in de Regeling verlenging bewijzen van luchwaardigheid of in het in de bijlage van deze
regeling opgenomen model voor het keuringsrapport. Het onderscheid is evenmin terug
te vinden in de toelichting op de BvL-verlengings-inspecties (AIC-B 17/00 16 Nov 2000),
maar wel in de toelichting op de bijlage van het keuringsrapport dat kan worden gedownload via www.ivw.nl.
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acuut gevaar op voor de vliegveiligheid. Voor het opheffen van tekortkomingen
bij level 2 bevindingen werd door de IVW een passende termijn gesteld afhankelijk van de ernst van de bevinding.303 Het laten uitvoeren van de noodzakelijke
correcties was de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het luchtvaartuig.
Bij de keuringen die werden verricht door een erkend bedrijf werden de tekortkomingen vaak direct opgelost. Het bedrijf tekende het rapport pas af wanneer
de tekortkomingen waren opgelost. Daarna werd het rapport met aanbeveling
aan IVW gezonden. Als alle benodigde correctieve acties binnen de gestelde
termijn waren uitgevoerd, adviseerde de IVW de minister tot verlenging van het
BvL. De minister verlengde het BvL (na positieve advisering door de IVW) voor
de periode van één jaar. De IVW kon naar aanleiding van de keuringsrapporten
besluiten om aanvullend eigen onderzoek te verrichten. Het luchtvaartuig werd
in dat geval door de IVW opnieuw gekeurd. Bij ernstige tekortkomingen kon de
minister het BvL schorsen of intrekken.
De invoering van het ARC heeft geleid tot veranderingen in de nationale regelgeving. Wegens de invoering van het ARC zijn de Regeling standaard-BvL,
de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid en de Regeling erkenningen luchtwaardigheid aangepast.304 Nederland heeft ervoor gekozen om het
ARC in 2007 geleidelijk in te voeren. Op basis van de nieuwe regelgeving is het
vanaf 1 januari 2007 mogelijk om het ARC af te geven conform de Europese regelgeving.305 De aanpassing van de Regeling standaard-BvL maakt het mogelijk
om een BvL met een onbeperkte geldigheidsduur af te geven. Tezamen met het
BvL wordt een ARC voor één jaar afgegeven (art. 5a, tweede en derde lid, Regeling standaard-BvL). De aanpassing van de Regeling verlenging bewijzen van
luchtwaardigheid maakt het mogelijk om, in plaats van de verlenging van het
BvL, een BvL voor onbepaalde tijd af te geven in combinatie met een ARC met
de geldigheidsduur van één jaar. Dit kan gebeuren op basis van een positief advies na een BvL-verlengingsinspectie van het daartoe erkende bedrijf (art. 3a,
eerste lid, Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid) dan wel op basis
van een positieve rapportage na een zogenaamde Airworthiness Review door een
daartoe erkend bedrijf306 volgens de voorschriften van artikel A.710 van Part M
(art. 3a, tweede lid, Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). Voor

303
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Standaardformulier BvL-V-Keuringsrapport. Te downloaden via www.ivw.nl.
Staatscourant 12 juni 2007, nr. 110/pag. 10.
Bij de definitieve implementatie van de Europese verordeningen (uiterlijk 28 september
2008) zal het Besluit luchtvaartuigen en de daaronder vallende ministeriële regelingen
worden gewijzigd. Hiermee komt de huidige wijziging (Stc. 2007, 110) te vervallen.
Het betreft bedrijven met een erkenning op basis van verordening (EG) nr. 2042/2003,
Annex I, Part M, Subpart G tot Continuous Airworthiness Management Organisation
(CAMO) vergezeld van een ARC privilege. Deze erkenning wordt toegelicht in paragraaf
2.4.

189

HULP BIJ DE HANDHAVING

luchtvaartuigen in een gecontroleerde omgeving (zie paragraaf 2.2) kan het erkende bedrijf zelf het ARC afgeven. Een kopie van het rapport dat is opgemaakt
naar aanleiding van de Airworthiness Review en een kopie van het ARC wordt in
dat geval aan de minister gestuurd, waarna de minister een BvL voor onbepaalde
tijd kan afgeven (art. 3a, derde lid, Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid).
2.4

De eisen aan erkende bedrijven

De minister van Verkeer en Waterstaat kan voor het verrichten van werkzaamheden die verband houden met de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen een erkenning verlenen (art. 3.25 Wet luchtvaart).307 De kosten die verbonden zijn
aan de verlening of verlenging van een erkenning zijn vastgelegd in de Regeling
tarieven luchtvaart 2008. Voor de erkenning voor het uitvoeren van de keuringen voor het BvL werd onderscheid gemaakt tussen erkende bedrijven en vergunninghouders. Als erkend bedrijf in de zin van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid werden aangemerkt onderhoudsbedrijven die voldoen aan de voorschriften van verordening (EG) nr. 2042/2003, Annex II, Part
145 (artt. 34-45 Regeling erkenningen luchtwaardigheid).308 Als vergunninghouder werden aangemerkt de houders van een vergunning tot vluchtuitvoering
voor commercieel luchtvervoer.309 Deze worden in de praktijk aangeduid als
operators. Een vergunninghouder mocht op basis van de Regeling verlenging
bewijzen van luchtwaardigheid uitsluitend de eigen vloot inspecteren. Van de
mogelijkheid om als vergunninghouder te worden erkend tot het verrichten van
verlengingskeuringen voor het BvL is in de praktijk weinig gebruik gemaakt.
Voor de erkenning tot het uitvoeren van BvL-verlengingskeuringen diende
het bedrijf aan te tonen dat het zijn bedrijfshandleiding had uitgebreid met een
procedure voor de verlengingskeuringen. Deze procedure diende te zijn opgenomen in het kwaliteitsborgingsysteem van het bedrijf. De verlengingskeuringen diende te worden uitgevoerd door een gemachtigde die over de vereiste
kennis, bedrevenheid en ervaring beschikt, die onafhankelijk is van het technisch

307
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Er worden erkenningen verleend voor DOA’s (Design Organisation Approvals), POA’s
(Production Organisation Approvals), MOA’s (Maintenance Organisation Approvals) en
overige bedrijven (art. 23 Besluit luchtvaartuigen).
Deze erkenning wordt in de Regeling erkenningen luchtwaardigheid, maar ook internationaal aangeduid als Maintenance Organisation Approval (MOA).
Deze bedrijven beschikken op basis van Europese regelgeving over een erkenning conform Vo. EG 2042/2003, Part M, Subpart G die wordt aangeduid als Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). In de toekomst vormt deze erkenning de basis voor het mogen verlengen van het Airworthiness Review Certificate (ARC). Zie paragraaf 2.2.
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beheer van het onderhoud van het luchtvaartuig en die door de minister is geaccepteerd (artikel 6 en 8 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). De
minister kon de bevoegdheid tot het uitvoeren van verlengingskeuringen intrekken indien de voorwaarden op grond waarvan de bevoegdheid is verleend niet
werden nagekomen, een positief advies was uitgebracht over een niet luchtwaardig luchtvaartuig of positieve adviezen waren uitgebracht die op onderdelen onjuist waren zonder dat er sprake is van niet luchtwaardige luchtvaartuigen
(art. 9 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid).
De invoering van het ARC heeft geleid tot veranderingen in het systeem van
erkenningen. Na de invoering van het ARC mogen erkende bedrijven (die in de
Europese regelgeving worden aangeduid als Continuous Airworthiness Management Organisations: CAMO’S) de keuringen ten behoeve van het ARC (die in de
Europese regelgeving worden aangeduid als Airworthiness Reviews) uitvoeren.
Onder bepaalde voorwaarden mag het erkende bedrijf ook zelf het ARC afgeven of verlengen. Een erkenning voor een CAMO wordt verleend op basis van
verordening (EG) nr. 2042/2003, Annex I, Part M, Subpart G. De bepalingen
uit deze verordening zijn geïmplementeerd in de Regeling erkenningen luchtwaardigheid. Een CAMO kan het privilege aanvragen om keuringen in het kader
van het ARC (Airworthiness Reviews) uit te voeren en om onder bepaalde omstandigheden het ARC af te geven of te verlengen (art. 45f Regeling erkenningen luchtwaardigheid). Dit privilege vervangt de erkenning voor het uitvoeren
van BvL-verlengingskeuringen. Voor het verrichten van keuringen in het kader
van het ARC is derhalve een andere erkenning nodig dan voor het verrichten
van keuringen in het kader van het BvL.
2.5

De handhaving van luchtvaartvoorschriften

Het toezicht op en de strafrechtelijke handhaving van de regelgeving ten aanzien
van Nederlandse luchtvaartuigen is geregeld in hoofdstuk 11 van de Wet luchtvaart. Met het toezicht op de luchtvaartregelgeving zijn de ambtenaren van de
Luchtvaartpolitie en de door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen
ambtenaren van de IVW belast (art. 11.1 Wet luchtvaart). De toezichthouders
beschikken over de in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheden. In geval van onmiddellijk dreigend gevaar zijn de toezichthouders bevoegd het bedienen of opstijgen van luchtvaartuigen te verbieden of
te beletten (art. 11.2, derde lid, Wet luchtvaart). De minister van Verkeer en Waterstaat beschikt over de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang of
het opleggen van een last onder dwangsom ter handhaving van de wettelijke
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verplichtingen (art. 11.15 Wet luchtvaart en art. 5:32 Awb).310 Een belangrijke
sanctiemogelijkheid is tenslotte de bevoegdheid tot schorsing of intrekking van
het BvL (art. 3.17 Wet luchtvaart) en de bevoegdheid tot schorsing of intrekking
van de erkenning van bedrijven (art. 3.25 Wet luchtvaart).
Met de opsporing van strafbare feiten zijn de ambtenaren van de Luchtvaartpolitie 311 (Unit Luchtvaarttoezicht) alsmede de door de minister van
Verkeer en Waterstaat312 aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren
belast (art. 11.3, eerste lid, Wet luchtvaart). Het handelen in strijd met bepaalde artikelen van de Wet luchtvaart wordt aangemerkt als een overtreding (art.
11.9 Wet luchtvaart) dan wel een misdrijf (art. 11.10 Wet luchtvaart), waarvoor een gevangenisstraf of een geldboete kan worden opgelegd. Ook zijn in
de Wet luchtvaart een aantal bijkomende straffen en maatregelen geregeld.
Een belangrijke bijkomende maatregel is de bevoegdheid om een luchtvaartuig
het opstijgen te beletten, wanneer is gehandeld in strijd met de wettelijke
voorschriften. De opsporingsambtenaren zijn tevens bevoegd het luchtvaartuig waarmee de overtreding wordt begaan naar een door hen aangewezen
plaats te laten brengen en daar in bewaring te stellen (art. 11.3, tweede lid, Wet
luchtvaart).
3

De praktijk bij de IVW

In deze paragraaf wordt de praktijk van de samenwerking tussen de IVW en de
erkende bedrijven beschreven vanuit het perspectief van de IVW, waarbij wordt
beschreven hoe de IVW de uitbesteding van taken in het kader van het BvL en
het ARC en het toezicht op de erkende bedrijven in de praktijk heeft vorm gegeven. Tevens wordt beschreven op welke wijze de IVW haar eigen activiteiten afstemt op de activiteiten van de erkende bedrijven. Tenslotte worden de doeleinden beschreven waarvoor de door erkende bedrijven ingevulde keuringsrapporten door de IVW worden gebruikt of in de toekomst kunnen worden gebruikt.
3.1

De praktijk bij de IVW

De IVW heeft haar werkterrein ingedeeld in twaalf domeinen van toezicht.
Voor het toezicht op de luchtvaart zijn de Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven, de Toezichteenheid Luchtvaartoperationele bedrijven en de
310
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Daarnaast kan de minister van Verkeer en Waterstaat voor bepaalde overtredingen een
bestuurlijke boete opleggen. Het betreft echter uitsluitend overtredingen van bepalingen
in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart welke zien op de luchthaven Schiphol.
De Luchtvaartpolitie (Unit Luchtvaarttoezicht) is een zelfstandig onderdeel van de KLPD.
De minister van Defensie wijst buitengewone opsporingsambtenaren aan wanneer het
gaat om militaire luchtvaartuigen.
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Toezichteenheid Luchthavens en Luchtruim verantwoordelijk. De Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven richt zich op luchtvaartuigen en onderdelen van luchtvaartuigen, maar ook op bedrijven die luchtvaartuigen of
onderdelen ontwerpen, produceren, onderhouden of keuren. Binnen de toezichteenheid wordt onderscheid gemaakt tussen het toezicht op producten en
het toezicht op bedrijven. Onder een product wordt in het kader van de luchtvaartregelgeving een luchtvaartuig of een onderdeel daarvan verstaan. De
werkzaamheden van de IVW in het kader van het BvL en het ARC vallen onder de Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven en betreffen zowel
activiteiten ten aanzien van het product (het luchtvaartuig waarvoor een BvL
en een ARC wordt afgegeven) als activiteiten ten aanzien van de erkende bedrijven.
Binnen de toezichteenheid wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds
toelating en continuering en anderzijds inspectie. Toelating behelst de toetsing
of producten of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen, het eventueel geven
van extra voorschriften en het verlenen van toestemming voordat tot het starten en verrichten van bepaalde handelingen over mag worden gegaan. Toelating kan derhalve worden omschreven als vergunningverlening. In de luchtvaartsector betreft het in de meeste gevallen vergunningen voor bepaalde tijd.
Onder continuering verstaat men de periodieke verlenging van een vergunning, maar ook een vooraf aangekondigde en vastgelegde audit, waarbij wordt
gecontroleerd of nog steeds aan de toelatingseisen wordt voldaan.313 Inspectie
wordt omschreven als activiteiten van toezicht die steekproefsgewijs plaatsvinden, meestal niet aangekondigd zijn, en zijn gericht op het voorkomen van
overtredingen. Inspectie kan derhalve worden omschreven als een vorm van
nalevingstoezicht. Inspectie kan ook plaatsvinden naar aanleiding van een redelijk vermoeden van het overtreden van een bestuursrechtelijke norm en
wordt indien nodig gevolgd door het opleggen van een bestuursrechtelijke
sanctie. De IVW streeft ernaar om door middel van toezicht trends waar te
nemen binnen een bepaalde sector. Dit wil zeggen dat aan de hand van de bevindingen tijdens de inspecties kan worden beoordeeld of het nalevingsgedrag
binnen een bepaalde sector verbetert dan wel verslechtert. De controle binnen
een bepaalde sector kan naar aanleiding van de bevindingen worden geïntensiveerd.
3.2

Taakverdeling tussen de IVW en de erkende bedrijven

In paragraaf 2 is reeds uiteen gezet dat erkende bedrijven de keuringen in het
kader van het BvL kunnen uitvoeren. De eigenaar van het luchtvaartuig kiest zelf
313

Continuering wordt op andere beleidsterreinen ook wel gedefinieerd als posttoelating.
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voor een erkend bedrijf. Bij de aanvraag van een BvL stuurt de eigenaar van het
luchtvaartuig het keuringsrapport van het erkende bedrijf toe aan de IVW. De
IVW gaat ervan uit dat de erkende bedrijven de eigenaar van het luchtvaartuig
aanspreken op tekortkomingen, waarna in onderling overleg wordt gezocht
naar oplossingen. De doelstelling is dat de nodige correcties zijn uitgevoerd,
voordat het keuringsrapport aan de IVW wordt toegestuurd. In het rapport
moet overigens wel melding worden gemaakt van de uitgevoerde correcties (zie
paragraaf 2.3). Wanneer is gerapporteerd aan de IVW, wordt door de minister,
indien nodig na aanvullend eigen onderzoek door de IVW, het BvL afgegeven.
De invoering van het ARC heeft gevolgen voor de taakverdeling tussen de
IVW en de erkende bedrijven. Onder de nieuwe regelgeving kan het ARC bij een
luchtvaartuig in een gecontroleerde omgeving worden afgegeven of verlengd
door erkende bedrijven. De erkende bedrijven fungeren in dat geval niet meer
uitsluitend als “doorgeefluik”, maar krijgen de bevoegdheid om zelf certificaten
af te geven of te verlengen. Aan de IVW moet op basis van de Europese regelgeving een kopie van het ARC worden toegestuurd (Vo. (EG) 2042/2003, Annex I,
Part M, Section, A, Subpart G, artikel M.A. 710 sub f). Op basis van de Europese regelgeving bestaat niet langer een verplichting tot overdracht van keuringsrapporten. De IVW heeft echter op grond van de Europese regelgeving de verantwoordelijkheid om de luchtwaardigheid van de Nederlandse vloot te monitoren (Vo. (EG) 2042/2003, Annex I, Part M, Section B, Subpart C, artikel M.B.
303). De behoefte om informatie te verkrijgen over de door de erkende bedrijven verrichte keuringen in het kader van het ARC blijft daarom bestaan. De
keuringsrapporten kunnen namelijk door de IVW worden gebruikt ten behoeve
van de inspectie van de Nederlandse vloot. In de overgangsregeling314 is daarom
de verplichting opgenomen om behalve een kopie van het ARC ook een kopie
van het keuringsrapport aan de minister toe te sturen (art. 3a, derde lid, Regeling
verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). Deze verplichting wordt waarschijnlijk in de regelgeving die van kracht wordt na de definitieve invoering van
het ARC gehandhaafd.315
In paragraaf 2.4 is beschreven dat voor het verrichten van de keuringen in het
kader van het ARC een andere erkenning nodig is dan voor het verrichten van
de keuringen in het kader van het BvL. Voor de grote luchtvaart zijn reeds een
aantal erkenningen voor het verrichten van keuringen in het kader van het ARC
verleend. Omdat in de grote luchtvaart de vergunninghouders (aangeduid als
operators), zoals de KLM, reeds over een CAMO-erkenning beschikten, was
het relatief eenvoudig om deze erkenning aan te vullen met een privilege om
314
315

Stc. 12 juni 2007, nr. 110/pag. 10.
Het Besluit luchtvaartuigen en de daaronder vallende ministeriële regelingen worden in
het kader van de totale implementatie van de Europese verordeningen opnieuw gewijzigd
(Stc. 12 juni 2007, nr. 110/ pag. 10).
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keuringen in het kader van het ARC te verrichten en om het ARC af te geven of
te verlengen (art. 45f Regeling erkenningen luchtwaardigheid; Vo. (EG)
2042/2003, Annex I, Part M, Section, A, Subpart G, artikel M.A. 711). Ten aanzien van de kleine luchtvaart bestaat er echter binnen de IVW twijfel of er genoeg bedrijven kunnen worden erkend om voor alle luchtvaartuigen (tijdig) het
ARC af te geven dan wel te verlengen. Voor bedrijven in de kleine luchtvaart is
het moeilijker om aan de vereisten voor de erkenning te voldoen. Er zijn reeds
een aantal aanvragen voor een erkenning ingediend, maar het is niet voor alle
bedrijven haalbaar of rendabel om aan de vereisten te voldoen.
3.3

Taakverdeling tussen de IVW en de Luchtvaartpolitie

De Luchtvaartpolitie verricht zelfstandig, dit wil zeggen onafhankelijk van de
IVW, controles van luchtvaartuigen, waarbij wordt gecontroleerd op de luchtwaardigheid en de geldigheid van het BvL. Na de invoering van het ARC kan de
Luchtvaartpolitie ook de geldigheid van het ARC controleren. Wanneer tijdens
de controles blijkt dat het luchtvaartuig niet is voorzien van een geldig BvL of
ARC, wordt door de Luchtvaartpolitie een startverbod opgelegd. Dit startverbod wordt pas opgeheven als voor het luchtvaartuig de vereiste documenten zijn
afgegeven. Van de inbewaringstelling van het luchtvaartuig wordt een procesverbaal opgemaakt dat aan de officier van justitie wordt gezonden. Een afschrift
van het proces-verbaal wordt uitgereikt aan gezagvoerder en aan de eigenaar
van het betrokken luchtvaartuig. De officier van justitie beslist op basis van het
proces-verbaal of er wordt overgegaan tot verder strafrechtelijk onderzoek.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de IVW en de Luchtvaartpolitie over de
taakverdeling. De IVW richt zich op de bestuursrechtelijke handhaving, terwijl
de Luchtvaartpolitie zich op de strafrechtelijke handhaving (opsporing) richt.
De IVW richt zich hierbij voornamelijk op de handhaving in het kader van de
erkende bedrijven en op bedrijfsmatige overtredingen, terwijl de Luchtvaartpolitie zich vooral richt op de eigenaar van het luchtvaartuig en minder op de erkende bedrijven.316 Bij constatering van stelselmatige overtredingen, dat wil
zeggen veel overtredingen bij dezelfde eigenaar, wordt door de Luchtvaartpolitie contact opgenomen met de IVW. De IVW kan deze informatie dan gebruiken
ten behoeve van haar eigen toezicht op zowel de eigenaren van luchtvaartuigen
als op de erkende bedrijven.

316

Naar aanleiding van een incident wordt door de Luchtvaartpolitie wel onderzoek verricht
bij de erkende bedrijven.

195

3.4

Toezicht door de IVW op de erkende bedrijven

Op de erkende bedrijven wordt toezicht uitgeoefend door de met het toezicht
op de luchtvaartregelgeving belaste ambtenaren van de IVW. Tot het toezicht
op de naleving van de verplichtingen, voortvloeiend uit de erkenning, behoort
in ieder geval het periodiek onderzoeken van het erkende bedrijf (systeemtoezicht) en het steekproefsgewijs onderzoeken van de door het bedrijf vervaardigde ontwerpen, producten en onderdelen (producttoezicht). De houder van
de erkenning is verplicht aan de voor het houden van het toezicht noodzakelijke werkzaamheden medewerking te verlenen (art. 11.2a Wet luchtvaart).
De IVW controleert steekproefsgewijs de bedrijven die bevoegd zijn tot het
verrichten van BvL-keuringen. Deze inspecties worden aangeduid als BvL-V
steekproefinspecties en bestaan uit het steekproefsgewijs overdoen van een
door het erkende bedrijf verrichte keuring. Het door het bedrijf gekeurde luchtvaartuig wordt door een inspecteur van de IVW opnieuw gecontroleerd. Na de
uitvoering van de keuring worden de bevindingen van de inspecteur van de IVW
naast de bevindingen van het erkende bedrijf gelegd. Wanneer bij deze vergelijking opmerkelijke verschillen worden geconstateerd, kan de minister de bevoegdheid tot het uitvoeren van BvL-verlengingskeuringen intrekken (art. 9 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). In de praktijk komt het niet
vaak voor dat de bevoegdheid tot het verrichten van BvL-verlengingskeuringen
wordt ingetrokken. Slechts in uitzonderlijke situaties komt het voor dat de bevoegdheid tijdelijk wordt ingetrokken. In de meeste gevallen kan echter worden
volstaan met een intensivering van het toezicht op de erkende bedrijven. Aangezien de bedrijven graag hun erkenning willen behouden, zullen zij de geconstateerde tekortkomingen zo snel mogelijk oplossen.
Bij kleine luchtvaartuigen dient de eigenaar of houder van het luchtvaartuig
bij de aanvraag voor de verlenging van het BvL aan te geven op welke datum
en op welke plaats in Nederland het luchtvaartuig gereed zal staan voor een
steekproef. Tussen de datum waarop de aanvraag bij de minister wordt ingediend en de datum van de mogelijke steekproef wordt een termijn van ten
minste acht dagen aangehouden (art. 4 Regeling verlenging bewijzen van
luchtwaardigheid). Ook grote luchtvaartuigen kunnen aan een steekproef
worden onderworpen in het kader van het houden van toezicht op het erkende
bedrijf. De datum, het tijdstip en de plaats van de steekproef worden na overleg met de eigenaar of houder van het luchtvaartuig door de minister vastgesteld en schriftelijk aan de eigenaar of houder meegedeeld (art. 5 Regeling ver-
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lenging bewijzen van luchtwaardigheid).317 De steekproefinspecties in de grote luchtvaart worden van tevoren aangekondigd, omdat het luchtvaartuig beschikbaar moet zijn. Het is daardoor niet uitgesloten dat de aankondiging van
invloed is op de wijze waarop het erkende bedrijf de keuring verricht.
Voorheen was de grote luchtvaart vrijgesteld van de verplichting om het
luchtvaartuig gereed te houden voor een steekproef. Destijds werd vanuit de
IVW bij de erkende bedrijven voor de grote luchtvaart uitsluitend toezicht gehouden op de bedrijven zelf (systeemtoezicht) en niet op het door de bedrijven
gekeurde luchtvaartuig (producttoezicht). De ratio achter deze wijze van toezicht was gelegen in de gedachte dat de kwaliteit van de door de grotere bedrijven verrichte keuringen werd gewaarborgd door het binnen deze bedrijven gehanteerde interne kwaliteitsborgingsysteem. Vanuit de IVW werd toezicht gehouden op het kwaliteitsborgingsysteem en niet op de door de bedrijven gekeurde luchtvaartuigen. De ervaring heeft echter geleerd dat het functioneren
van het systeem onvoldoende garantie bood voor de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen. Daarom is men ook voor de grote luchtvaart overgegaan tot het
houden van steekproeven op de gekeurde luchtvaartuigen.318
Naar verwachting zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in het toezicht
naar aanleiding van de invoering van het ARC. De IVW zal de erkende bedrijven
periodiek onderwerpen aan systeemaudits, waarbij wordt gecontroleerd of aan
de vereisten voor de erkenning als managementorganisatie voor permanente
luchtwaardigheid wordt voldaan. Daarnaast zal de IVW periodiek steekproefinspecties verrichten ten aanzien van de door het erkende bedrijf gekeurde luchtvaartuigen. Na de definitieve invoering van het ARC is het waarschijnlijk nodig
om in het eerste jaar tijdelijk het toezicht te intensiveren. Later kunnen de steekproeven vooral plaatsvinden ten aanzien van de luchtvaartuigen die een volledige Airworthiness Review hebben ondergaan.
3.5

Ervaringen van de IVW met de uitvoering van taken door erkende bedrijven

De samenwerking met de erkende bedrijven wordt in beginsel door de IVW als
positief ervaren. Als er zich al problemen voordoen kunnen deze in goed overleg met het erkende bedrijf worden opgelost. Er wordt wel melding gemaakt van
317
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In de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid wordt onderscheid gemaakt tussen luchtvaartuigen die behoren tot de algemene luchtvaart (kleine luchtvaartuigen) en
luchtvaartuigen die niet behoren tot de algemene luchtvaart (grote luchtvaartuigen). Een
luchtvaartuig dat behoort tot de algemene luchtvaart betreft een vleugelvliegtuig met een
maximale startmassa van 5700 kg of minder, helikopters met een maximale startmassa
van 2730 kg of minder, ballonnen, hete luchtschepen en (motor)zweefvliegtuigen (art. 1).
Bron: interviews IVW.
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het gegeven dat de luchtvaartsector een kwetsbare markt is met veel onderlinge
concurrentie. Deze concurrentie ziet niet zozeer op het vlak van de keuringen in
het kader van het BvL of het ARC, maar op het terrein van de onderhoudswerkzaamheden. Voor de bedrijven die in de luchtvaartsector opereren is een erkenning onontbeerlijk. Zonder erkenning kunnen zij niet in deze sector opereren.
In zoverre is de erkenning voor de bedrijven dus een “noodzakelijk kwaad”. Het
gevolg hiervan is echter ook dat bedrijven er alles aan zullen doen om hun erkenning te behouden en in zoverre openstaan voor samenwerking met de IVW.
Uit gesprekken met medewerkers van de IVW komt naar voren dat erkende
bedrijven technische problemen die direct worden opgelost niet altijd opnemen
in het keuringsrapport, terwijl dit door de IVW wel wenselijk wordt geacht. De
manier van werken van het erkende bedrijf is van invloed op de inhoud van het
keuringsrapport. Sommige erkende bedrijven verrichten de keuringen in het
kader van het BvL of het ARC kort nadat het luchtvaartuig in onderhoud is geweest. De tekortkomingen zijn dan al gerepareerd tijdens het onderhoud en
worden om die reden niet in het keuringsrapport vermeld. Andere erkende bedrijven verrichten de keuring in het kader van het BvL of ARC gelijktijdig met
het technisch onderhoud van het luchtvaartuig. In dat geval worden de geconstateerde tekortkomingen wel door het erkende bedrijf in het keuringsrapport
vermeld. De inhoud van de keuringsrapporten is dus voor een deel afhankelijk
van de manier van werken van het erkende bedrijf. Dit wordt door de IVW niet
als problematisch ervaren. Wanneer er problemen zijn ten aanzien van de inhoud van de keuringsrapporten worden deze in overleg met het erkende bedrijf
opgelost.
Opvallend is wel dat uit de steekproeven door de IVW naar voren komt dat
de in het keuringsrapport vermelde bevindingen van de erkende bedrijven vaak
minder zijn in zowel ernst als aantal dan de bevindingen die de IVW zelf vaststelt. Dit verschil in bevindingen wordt voor een deel veroorzaakt doordat de
regelgeving op bepaalde aspecten ruimte laat voor interpretatie. De inspecteurs
van de IVW zijn doorgaans strikter bij de invulling van deze interpretatieruimte
dan inspecteurs van erkende bedrijven. Een belangrijke oorzaak voor het verschil in bevindingen is verder het gegeven dat erkende bedrijven op basis van de
Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid over veel vrijheid beschikken ten aanzien van de invulling van de keuringen in het kader van het BvL. De
bevoegde BvL-inspecteur van het erkende bedrijf bepaalt op grond van artikel
10 van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid de inhoud van de
technische inspectie, met dien verstande dat voor de algemene luchtvaart319
319

Dit wil zeggen luchtvaart met vleugelvliegtuigen met een maximale startmassa van 5700
kg of minder, helikopters met een maximale startmassa van 2730 kg of minder, ballonnen,
hete luchtschepen en (motor)zweefvliegtuigen (art. 1 Regeling verlenging bewijzen van
luchtwaardigheid).
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tenminste de ‘check en inspect’punten van de 100-uursinspectie, jaarlijkse inspectie of een daaraan gelijkwaardige inspectie worden uitgevoerd, indien de
laatste inspectie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden. De fysieke inspectie hoeft dus niet alles te omvatten, terwijl de inspecteurs van de IVW in
het kader van de steekproeven doorgaans wel op alle aspecten controleren. Inmiddels worden de steekproeven door de IVW op een andere manier ingericht.
Bij een steekproef wordt aan de BvL-inspecteur van het erkende bedrijf gevraagd welke onderdelen van het luchtvaartuig aan een fysieke inspectie zijn onderworpen. De inspecteurs van de IVW beoordelen tijdens de steekproef in ieder geval deze onderdelen, waardoor het mogelijk is om ten aanzien van deze
onderdelen een vergelijking te maken.
Het verschil in bevindingen zal naar verwachting van de IVW minder groot
worden na de definitieve invoering van het ARC, omdat voor de keuringen in
het kader van het ARC een andere erkenning nodig is. De keuringen worden
niet langer verricht door een onderhoudsbedrijf, maar door een erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid. De ervaring is dat deze
bedrijven meer administratief zijn ingesteld. Bovendien is in de Europese regelgeving de invulling van de fysieke inspectie nader ingekaderd (Vo. (EG)
2042/2003, Annex I, Part M, Section A, Subpart G, artikel M.A. 710 sub c). De
Europese regeling laat echter nog steeds de nodige ruimte voor interpretatie. Interpretatieverschillen ten aanzien van de invulling van de fysieke keuring zijn
derhalve ook onder de nieuwe regeling niet uitgesloten.
3.6

Het gebruik van de keuringsrapporten door de IVW

Naar aanleiding van het keuringsrapport van de erkende bedrijven wordt door
de IVW in sommige gevallen een “waarschuwingsbrief” gestuurd aan de eigenaar van het luchtvaartuig, wanneer blijkt dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheden niet nakomt. Hiervan wordt een interne notitie gemaakt door de IVW. Bij
een volgende steekproef is het mogelijk dat een luchtvaartuig van dezelfde eigenaar wordt gecontroleerd om te beoordelen of de eigenaar (inmiddels) zijn verplichtingen is nagekomen.
Binnen de IVW worden de mogelijkheden om op meer manieren gebruik te
maken van de keuringsrapporten van de erkende bedrijven onderzocht. Er
wordt geïnventariseerd in hoeverre de keuringsrapporten een rol kunnen spelen
bij de prioritering van toezicht op basis van risicoanalyses. Binnen de IVW
wordt reeds gewerkt met een model, waarmee op basis van onder meer bedrijfskenmerken, risico-analyses van erkende bedrijven worden uitgevoerd. Het door
het model berekende risicofactor wordt gebruikt ten behoeve van de prioritering van het toezicht op de erkende bedrijven.
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In 2008 wordt de mogelijkheid om keuringsrapporten in het kader van het
ARC te gebruiken ten behoeve van het model voor risicoanalyse onderzocht.
De keuringsrapporten in het kader van het ARC geven informatie over het
luchtvaartuig, het onderhoudsbedrijf en de managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid. De gegevens uit het keuringsrapport zouden daarom kunnen worden gebruikt ten behoeve van een risicoanalyse van luchtvaartuigen, maar ook ten behoeve van een risicoanalyse van erkende bedrijven. Op
basis van deze risicoanalyses kan door de IVW meer worden gecontroleerd op
luchtvaartuigen of bedrijven met een hoge risicofactor en minder op luchtvaartuigen of bedrijven met een lage risicofactor. De IVW streeft op termijn naar een
digitale database met informatie op basis waarvan diverse risicoanalyses mogelijk zijn. De keuringsrapporten in het kader van het ARC zouden onderdeel
kunnen uitmaken van deze database.
3.7

Tussenconclusie

De samenwerking tussen de IVW en de erkende bedrijven verloopt in het algemeen soepel. De IVW houdt toezicht op de erkende bedrijven door middel van
een combinatie van systeemtoezicht (het periodiek onderzoeken van het erkende bedrijf) en producttoezicht (het steekproefsgewijs herkeuren van een door
het erkende bedrijf gekeurd luchtvaartuig). Opvallend is dat uit de steekproeven
door de IVW naar voren komt dat de in het keuringsrapport vermelde tekortkomingen van de erkende bedrijven vaak minder zijn in zowel ernst als aantal
dan de bevindingen die de IVW zelf vaststelt. Dit verschil wordt veroorzaakt
door de interpretatieruimte die de wet- en regelgeving biedt en het verschil in
insteek van de fysieke keuring. De door de erkende bedrijven opgestelde keuringsrapporten worden door de IVW gebruikt ten behoeve van het toezicht op
luchtvaartuigen. De IVW streeft ernaar om de keuringsrapporten in de toekomst te gebruiken ten behoeve van de prioritering van toezicht op basis van risicoanalyses.

4

De praktijk bij de erkende bedrijven

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de erkende bedrijven in de praktijk uitvoering geven aan de aan hen uitbestede taken in het kader van het BvL en het
ARC. Tevens wordt beschreven hoe door de erkende bedrijven de samenwerking met de IVW wordt ervaren.
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4.1

De praktijk bij de erkende bedrijven

De erkende bedrijven opereren bij de keuringen in het kader van het BvL of het
ARC in onderlinge concurrentie. Een eigenaar of houder van een luchtvaartuig
kan zelf kiezen door welk bedrijf het de keuringen laat verrichten. Bij de keuze
voor een erkend bedrijf spelen vooral praktische motieven een rol. Bij de keuringen in het kader van het BvL werd vaak gekozen voor het bedrijf dat het
luchtvaartuig ook in regulier onderhoud had. Op deze manier kon door het bedrijf een “totaalpakket” worden aangeboden. De erkende bedrijven hadden in
zoverre een commercieel belang bij de uitvoering van de keuringen in het kader
van het BvL, omdat zij op deze manier een klant konden binnenhalen voor het
onderhoud van het luchtvaartuig. De keuringen in het kader van het ARC worden verricht door erkende managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid (CAMO’s). De eigenaar van een luchtvaartuig kan ervoor kiezen
om de verantwoordelijkheid ten aanzien van de luchtwaardigheid over te dragen
aan een CAMO (Vo. (EG) 2042/2003, Annex I, Part M, Section A, Subpart B,
artikel M.A. 201 sub e). CAMO’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van het
luchtvaartuig. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud
van luchtvaartuig (Vo. (EG) 2042/2003, Annex I, Part M, Section A, Subpart G,
artikel M.A. 708). De CAMO’s verrichten echter niet zelf het onderhoud aan
luchtvaartuigen, maar besteden dit uit aan erkende onderhoudsbedrijven.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er tussen de erkende bedrijven
geen of slechts zeer weinig concurrentie bestond met betrekking tot de keuringen in het kader van het BvL. Er bestonden weinig verschillen in de door de bedrijven gerekende tarieven. Bovendien vloeide slechts een beperkt deel van de
omzet van de bedrijven voort uit de BvL-keuringen. De keuringen in het kader
van het BvL werden door de eigenaren of houders niet beschouwd als een dienst
waarop kon worden afgedongen. Om praktische redenen werd bovendien weinig overgestapt van het ene bedrijf naar het andere bedrijf.320 De onderlinge
concurrentie zat vooral in de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het verrichten van de keuringen in het kader van het BvL werd door de bedrijven gezien
als een vorm van extra dienstverlening aan de klant. Het risico dat de concurrentieverhoudingen een bedreiging vormden voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de keuringen in het kader van het BvL was dus beperkt.321

320

321

Wanneer wordt overgestapt, moet de administratie m.b.t. het onderhoud worden
overgedragen. De nieuwe BvL-inspecteur heeft echter minder inzicht in de staat van het
onderhoud en dit kost tijd.
In het verleden is het wel voorgekomen dat bedrijven zich hebben geprofileerd door bijvoorbeeld het aanbieden van gratis BvL-keuringen. Door de eigenaren werd in het verleden ook
meer onderhandeld over de keuringen in het kader van het BvL.
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Na de invoering van het ARC veranderen de concurrentieverhoudingen. De
keuringen in het kader van het ARC worden namelijk niet verricht door onderhoudsbedrijven, maar door managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid (CAMO’s). Deze bedrijven nemen de verantwoordelijkheid voor
de luchtwaardigheid over van de eigenaar van het luchtvaartuig.322 De bedrijven
hebben er derhalve belang bij dat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de
keuringen in het kader van het ARC worden gewaarborgd.
4.2

De uitvoering van de keuringen

De keuringen in het kader van het BvL moesten op grond van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid worden uitgevoerd door een gemachtigde die onafhankelijk is van het technisch beheer van het onderhoud van het
luchtvaartuig. Deze onafhankelijkheid kon bij bedrijven voor de grote luchtvaart
worden gewaarborgd door de positionering van de BvL-inspecteurs binnen een
aparte afdeling die functioneel en hiërarchisch los stond van de afdelingen die
zich met het reguliere onderhoud bezighielden. Zo waren de BvL-inspecteurs
van KLM Engineering & Maintenance en van Fokker Services BV gepositioneerd binnen de afdeling Quality Assurance. Ook bij bedrijven voor de kleine
luchtvaart werden de keuringen in het kader van het BvL zo veel mogelijk gescheiden van de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Omdat deze bedrijven
een beperkt aantal medewerkers hebben, kon het echter moeilijker zijn om een
strikte scheiding aan te brengen.
De keuringen in het kader van het BvL werden uitgevoerd conform de procedureregels die zijn verwoord in de Aeronautical Information Circular Series B
(AIC-B) 17/00: een door de voormalige Nederlandse Luchtvaart Autoriteit
(NLA)323 opgestelde circulaire met betrekking tot de BvL-verlengingsinspecties.
De circulaire bevat procedureregels en een toelichting op het keuringsrapport
ter ondersteuning van degene die de verlengingskeuring voor het BvL uitvoert.
De AIC-B 17/00 was door de erkende bedrijven uitgewerkt in interne instructies en procedurerichtlijnen, waarin onder meer de opleidingseisen voor BvLinspecteurs en de werkwijze voor de keuringen in het kader van het BvL waren
opgenomen.324 Het was aan de bedrijven zelf om binnen de door de wet gestelde
322

323

324

Vo. EG 2042/2003, Part M, Subpart B, artikel M.A. 210 sub e. In Appendix I van deze
verordening is aangegeven op welke wijze de overdracht van de taken in het kader van de
permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen door de eigenaar aan een CAMO contractueel moet worden vastgelegd.
De Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA) is op 1 juni 2000 van start gegaan na de reorganisatie van de Rijksluchtvaartdienst. In 2001 is de NLA opgegaan in de IVW.
De interne instructies en procedurerichtlijnen moeten zijn geaccepteerd door de IVW en
zijn opgenomen in de erkenning van het bedrijf.
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randvoorwaarden te regelen wie bevoegd was om de keuringen in het kader van
het BvL te verrichten.
De keuringen in het kader van het BvL bestonden uit een documentonderzoek en een fysieke keuring. Tijdens het documentonderzoek werd onder meer
gecontroleerd of de vereiste certificaten aanwezig waren, of het onderhoudsprogramma aan de eisen voldeed en of het onderhoud op tijd en conform de regelgeving was uitgevoerd. Tijdens de interviews is gebleken dat het documentonderzoek het meest tijdrovend was en naar schatting 90% betrof van de totale
keuring. Naast het documentonderzoek werd het luchtvaartuig aan een (beperkte) fysieke keuring onderworpen. De BvL-inspecteur bepaalde (onder bepaalde
randvoorwaarden)325 de inhoud van de fysieke keuring (art. 10 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). Het verrichten van de fysieke keuring in
het kader van het BvL was mensenwerk waarbij een zekere mate van “Fingerspitzengefühl” kwam kijken. De bedrijven hebben aangegeven dat de methode
en diepgang van de keuring mede afhankelijk was van de ervaring en werkwijze
van de betreffende BvL-inspecteur.
Evenals de keuringen in het kader van het BvL bestaan de keuringen in het
kader van het ARC uit een documentonderzoek en een fysieke keuring. De verwachting van de erkende bedrijven is echter dat een volledige (driejaarlijkse)
Airworthiness Review326 veel uitgebreider zal zijn en veel meer tijd in beslag zal
nemen dan de jaarlijkse keuringen in het kader van het BvL. De jaarlijkse keuring in het kader van het ARC is echter beperkt. De Europese regeling327 bevat
veel ruimte voor interpretatie en de methode van keuren is niet uitgewerkt in
een leidraad, zoals voor de keuringen in het kader van het BvL wel het geval was.
De erkende bedrijven hebben daarom zelf een methodiek moeten ontwikkelen
voor de uitvoering van de keuringen in het kader van het ARC. Er bestaat nog
veel onduidelijkheid over de interpretatie van de Europese eisen. Hierover
wordt door de erkende bedrijven overleg gevoerd met de IVW. Tenslotte moet
worden opgemerkt dat in de Europese regelgeving strenge opleidingseisen
worden gesteld voor het verrichten van keuringen in het kader van het ARC (Vo.
(EG) 2042/2003, Annex I, Part M, Section A, Subpart G, artikel M.A. 707).
325

326
327

De inhoud van de verlengingskeuringen in het kader van het BvL wordt gereguleerd door
artikel 10 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid. Artikel 10, eerste lid, Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid luidt: “Degene die bevoegd is tot het uitvoeren
van een BvL-verlengingsinspectie bepaalt de inhoud van de technische inspectie, met dien verstande dat in de algemene luchtvaart tenminste de ‘check and inspect’ punten van de 100uursinspectie of jaarlijkse inspectie, of een daaraan gelijkwaardige inspectie worden uitgevoerd,
indien de laatste inspectie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden.”
Deze vindt eenmaal in de drie jaar plaats. Zie paragraaf 1.1.
De inhoud van de (volledige) Airworthiness Review is vastgelegd in Vo. EG 2042/2003,
Part M, Subpart G, artikel M.A. 710. Zie ook Vo. EG 2042/2003, Part M, Subpart I, artikel M.A. 901.
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Voor sommige bedrijven kan het problematisch zijn om aan deze eisen te voldoen.
4.3

Ervaringen van de erkende bedrijven met het toezicht door de IVW

Hoewel het toezicht door de IVW op de erkende bedrijven wordt omschreven
als een “noodzakelijk kwaad”, wordt het in zijn algemeenheid als positief ervaren. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat er binnen de IVW in het
verleden een sterke politiementaliteit heerste en dat de inspecteurs zich weinig
coöperatief opstelden. Deze houding is sterk verbeterd in de afgelopen jaren. De
IVW is zich steeds “klantvriendelijker” gaan opstellen. Tegenwoordig bestaat er
een goede samenwerking tussen de erkende bedrijven en de IVW en worden er
weinig problemen ondervonden. Er zijn echter nog enige kritiekpunten.
In de eerste plaats bestaan er interpretatieverschillen tussen de IVW en de
erkende bedrijven ten aanzien van de wijze van uitvoering van de keuringen. Uit
de interviews komt naar voren dat de keuringen in het kader van het BvL door
erkende bedrijven en de keuring die werd verricht door de IVW tijdens een
steekproef een verschillende insteek hadden. De erkende bedrijven concentreerden zich tijdens de keuring in eerste instantie op het documentonderzoek.
Daarna werd, vaak naar aanleiding van de bevindingen in het documentonderzoek, een fysieke keuring verricht, waarbij de inspecteur van het erkende bedrijf
de nadruk legde op veiligheidsaspecten. De inspecteurs van de IVW concentreerden zich daarentegen in de eerste plaats op de fysieke keuring. Omdat de
fysieke keuring nooit het gehele luchtvaartuig kon omvatten en mede afhankelijk was van de ervaring en de persoonlijke aandachtspunten van de inspecteur,
was een verschil in bevindingen onvermijdelijk (zie ook paragraaf 3.5). Bovendien verrichtte de IVW de keuring tijdens een steekproef in de grote luchtvaart
met twee inspecteurs, terwijl binnen de erkende bedrijven slechts één inspecteur
de keuring verrichtte. Het verschil in insteek kan het in paragraaf 3.5 geconstateerde gegeven dat de tekortkomingen die worden vermeld in de door de erkende bedrijven opgestelde keuringsrapporten vaak minder zijn in zowel ernst als
aantal dan de bevindingen die de IVW zelf tijdens haar steekproeven vaststelt
voor een deel verklaren. Om deze reden wordt door de inspecteurs van de IVW
tegenwoordig eerst aan het erkende bedrijf gevraagd op welke onderdelen het
luchtvaartuig is gecontroleerd, zodat hiermee rekening kan worden gehouden
bij de beoordeling van de keuringsrapporten (zie ook paragraaf 3.5). Uit de interviews is echter naar voren gekomen dat er ook ten aanzien van de keuringen
in het kader van het ARC nog interpretatieverschillen bestaan tussen de IVW en
de erkende bedrijven.
Er bestaat ook enige kritiek ten aanzien van de deskundigheid van de inspecteurs van de IVW. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de grote
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luchtvaart en de kleine luchtvaart. In de grote luchtvaart wordt aangegeven dat
de inspecteurs van de IVW doorgaans over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken, omdat zij in veel gevallen afkomstig zijn uit de grote luchtvaart.
In de kleine luchtvaart wordt het echter als een probleem ervaren dat de inspecteurs van de IVW voor een groot deel afkomstig zijn uit de grote luchtvaart,
waardoor zij weinig kennis en ervaring hebben op het terrein van de kleine
luchtvaart.
Voor zover bekend worden door de IVW weinig sancties in de vorm van de
intrekking van de erkenning opgelegd aan erkende bedrijven. Bij geconstateerde
tekortkomingen worden niet meteen sancties opgelegd, maar wordt aangegeven
hoe de tekortkomingen kunnen worden opgelost. Hierbij wordt door de IVW
een termijn gegeven voor het herstel van de tekortkomingen. Pas wanneer de
tekortkomingen niet binnen de gestelde termijn zijn hersteld, kan de erkenning
worden ingetrokken. In de meeste gevallen is de dreiging van sanctionering voldoende om nakoming te bewerkstelligen. Het komt echter sporadisch voor dat
erkenningen door de IVW worden geschorst.
4.4

Samenwerkingsverbanden

De samenwerking met de IVW wordt door de erkende bedrijven in zijn algemeenheid als positief ervaren. Een punt van kritiek is dat de IVW in sommige
gevallen niet snel reageert wanneer door de erkende bedrijven een vraag wordt
gesteld. Er vindt geen structureel overleg plaats tussen de IVW en de erkende
bedrijven. Wel wordt contact gezocht naar aanleiding van specifieke vragen of
voorvallen. In de afgelopen jaren zijn bovendien een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd vanuit de IVW. 328 Deze voorlichtingsbijeenkomsten
zijn als zeer zinvol ervaren, omdat hierdoor de communicatie met de sector is
verbeterd. Samenwerking tussen de erkende bedrijven onderling vindt vooral
plaats op individuele basis en naar aanleiding van bijzondere omstandigheden.
Naar aanleiding van de invoering van het ARC vindt er echter op meer structurele basis overleg plaats tussen een aantal erkende managementorganisaties
voor permanente luchtwaardigheid. In dit overleg staan de interpretatieverschillen ten aanzien van de keuringen in het kader van het ARC centraal.
Overleg tussen de erkende bedrijven en de Luchtvaartpolitie of het OM
vindt alleen plaats naar aanleiding van incidenten. De opstelling van het OM
wordt door de erkende bedrijven als problematisch ervaren. De partijen binnen de luchtvaart worden gestimuleerd, en in veel gevallen zelfs verplicht, tot
het melden van tekortkomingen en incidenten. Het doel van deze meldingsplicht is het verhogen van de veiligheid van de luchtvaart. Het inzicht in inci328

Bijvoorbeeld over de implementatie van Europese wet- en regelgeving.
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denten vergemakkelijkt de analyse en trendbewaking die nodig is om de weten regelgeving aan te passen of het toezicht anders in te richten. Na een incident is het in het verleden voorgekomen dat de betrokken partijen door het
OM zijn gedagvaard. Hierdoor ontstonden aarzelingen met betrekking tot het
melden van incidenten. Men zou dit probleem kunnen aanduiden als een
“transparantieparadox”.329 Enerzijds wordt het als een groot goed beschouwd
dat de overheid meer inzicht krijgt in incidenten. Anderzijds wordt het door
de betrokken partijen als problematisch ervaren dat zij door de melding van
incidenten strafrechtelijk worden vervolgd. Dit probleem wordt zowel door
de IVW als door de betrokken partijen onderkend. In de wet- en regelgeving is
daarom (ook op Europees niveau) vastgelegd dat de melding niet wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging, tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of een misdrijf.330
4.5

Tussenconclusie

De samenwerking tussen de erkende bedrijven en de IVW in het kader van het
BvL en het ARC verloopt in het algemeen goed. Een belangrijk punt van zorg
is dat er interpretatieverschillen bestaan tussen de IVW en de erkende bedrijven ten aanzien van de wijze van uitvoering van de keuringen. Deze interpretatieverschillen bestonden reeds ten aanzien van de keuringen ten behoeve van
het BvL. De invoering van het ARC brengt echter nieuwe interpretatieverschillen met zich mee. De erkende bedrijven zijn zich hiervan bewust en streven ernaar om dit probleem door middel van overleg met de IVW en andere
erkende bedrijven op te lossen.

5

Referentiecasus: APK-keuringen door erkende keuringsinstanties

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van het Nederlandse
systeem van APK-keuringen voor motorvoertuigen. Deze casus dient als referentiecasus voor de in dit hoofdstuk beschreven casestudy luchtvaart. Een vergelijking met APK-keuringen voor motorvoertuigen ligt voor de hand, omdat de
keuringen in het kader van het BvL of het ARC kunnen worden beschouwd als
een soort “APK-keuringen” voor vliegtuigen. De APK-casus is derhalve zeer ge329

330

Vgl. A.J.C. de Moor-van Vugt, Toezicht achter matglas. Over de betekenis van transparantie
voor toezicht op de naleving van regelgeving (oratie Tilburg), Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2001.
Zie richtlijn 2003/42/EG (artikel 8), artikel 7.1 Wet luchtvaart, het Besluit melding
voorvallen in de burgerluchtvaart en de Regeling melding voorvallen in de burgerluchtvaart.

206

CASUS LUCHTVAART

schikt als referentiecasus. Met behulp van de referentiecasus kunnen aspecten
die uit de casestudy luchtvaart naar voren zijn gekomen worden vergeleken met
aspecten uit de APK-casus. De beschrijving van de referentiecasus spitst zich toe
op die aspecten van de APK-casus die het meeste opvallen in vergelijking met de
casestudy luchtvaart.
5.1

Het Nederlandse systeem van APK-keuringen

Op grond van artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) is de eigenaar
van een personenauto die ouder is dan drie of vier jaar331 verplicht deze jaarlijks
dan wel tweejaarlijks te laten keuren.332 Deze Algemene Periodieke Keuring
(APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. De APK kan worden uitgevoerd door garagebedrijven of keuringsstations die zijn erkend door de Dienst
Wegverkeer (RDW). 333 De voorwaarden voor erkenning als APKkeuringsstation zijn vastgelegd in een ministeriële regeling (Erkenningsregeling
APK). In Nederland is gekozen voor de mogelijkheid van “APK-in-de-beurt”.
Hierbij wordt de APK verricht door hetzelfde bedrijf dat ook de controlebeurt
uitvoert. Dit biedt voordelen voor de consument (gemak, snelheid). Hier staat
echter tegenover dat er een risico bestaat van belangenverstrengeling. De kans
op belangenverstrengeling wordt bepaald door de mate van scheiding tussen de
wettelijk voorgeschreven keuringen en marktactiviteiten. In de meeste landen
zijn keuring en reparatie gescheiden. In Nederland is echter gekozen voor een
hybride systeem, waarbij de consument de keuze heeft tussen onafhankelijke en
afhankelijke keuringsinstanties. Bij de afhankelijke keuringsinstanties is er geen
sprake van een verplichte juridische, organisatorische en/of boekhoudkundige
scheiding tussen de APK-keuring en de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Daardoor is het risico van belangenverstrengeling hoog. De kwaliteit van de
APK kan namelijk ondergeschikt raken aan het commerciële belang van de (afhankelijke) keuringsinstantie. Dit blijkt ook uit een in 2004 door de ANWB uit331

332

333

Personenauto’s die op benzine rijden hoeven pas vier jaar na de eerste toelating op de
weg een keuring te ondergaan (art. 4.5a Voertuigreglement).
De keuringsplicht geldt niet voor personenauto’s die vóór 1 januari 1960 voor het eerste op de weg zijn toegelaten (art. 4.1, tweede lid, Voertuigreglement). Vanaf 1 januari
2008 hoeven personenauto's die op benzine rijden en die vanaf 1 januari 2005 nieuw op
de weg zijn toegelaten nog slechts tweejaarlijks te worden gecontroleerd (art. 4.11a,
tweede lid, Voertuigreglement). Als deze personenauto's en lichte bedrijfswagens acht
jaar of ouder zijn, geldt er weer een jaarlijkse keuringsplicht (art. 4.11a, tweede lid,
Voertuigreglement). Voor personenauto’s van 30 jaar of ouder geldt echter weer een
tweejaarlijkse keuringsplicht (art. 4.11a, derde lid, Voertuigenreglement).
Voorheen aangeduid als Rijksdienst voor het Wegverkeer. De afkorting RDW is gehandhaafd.
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gebracht rapport, waarin forse kritiek wordt geuit op het systeem van “APK-inde-beurt”.334 Streng toezicht op de erkende keuringsstations door de RDW is
daarom noodzakelijk.
5.2

Toezicht op de erkende keuringsinstanties

De RDW houdt toezicht op de uitvoering van de APK-keuring door erkende
keuringsstations door middel van een steekproefsgewijze herkeuring. Ten minste 3% van de gekeurde voertuigen wordt aan een herkeuring door de RDW onderworpen (art. 86 WvW). De kosten voor deze vorm van toezicht worden
doorberekend aan het erkende keuringsstation (art. 86, zesde lid, WvW). De
keuringsinstantie wordt bovendien elke twee jaar bezocht op basis van de gegevens uit de steekproefsgewijze herkeuring (art. 54 Erkenningsregeling APK).
Naar aanleiding van de kritiek uit het ANWB-rapport uit 2004 en in het belang
van de consumentenbescherming, heeft de RDW het toezicht uitgebreid met
het anoniem ter keuring aanbieden van voertuigen (de zogenaamde mystery
cars). De bevoegdheid tot het (anoniem) ter keuring aanbieden van voertuigen
was al eerder neergelegd in artikel 86a WvW.
In het kader van het toezicht op de erkende keuringsstations wordt door de
RDW een systeem van bonus- en strafpunten gehanteerd. Aan de hand van dit
systeem kan worden vastgesteld of het toezicht wordt verminderd dan wel verscherpt of dat een erkenning wordt ingetrokken (art. 53 Erkenningsregeling
APK). In 2005 zijn door de RDW 765 sancties opgelegd aan erkenninghouders.
Het betrof in de meeste gevallen een waarschuwing (388 erkenninghouders).
Daarnaast kregen 23 erkenninghouders een schorsing, 162 een voorwaardelijke
intrekking en 156 een tijdelijke intrekking. Uiteindelijk kregen 36 bedrijven een
definitieve intrekking.335
5.3

Het APK-keuringsrapport

Na afloop van de keuring wordt door het erkende keuringsstation een keuringsrapport opgemaakt en wordt het voertuig afgemeld bij de RDW. Bij deze zogenaamde afmelding worden door het erkende keuringsstation onder meer het
kenteken en de kilometerstand doorgegeven. Verder wordt gemeld of het voertuig is goedgekeurd dan wel afgekeurd en (indien van toepassing) welke onderdelen zijn gerepareerd dan wel op welke onderdelen het voertuig is afgekeurd.
De verplichting tot het verstrekken van deze gegevens is wettelijk vastgelegd in

334

335

Rapport ‘De APK in Nederland. Consumentenbescherming en kosten’, ANWB, 18 mei
2004.
Jaarverslag RDW 2005, p. 44.
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artikel 44 van de Erkenningsregeling APK. De gegevens worden door de RDW
geregistreerd en onder meer gebruikt ter voorkoming van fraude en bestrijding
van criminaliteit. Hierbij kan worden gedacht aan fraude ten aanzien van de kilometerstand. Op verzoek verstrekt de RDW informatie aan derden, zoals het
Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).
Het doel van het in paragraaf 5.2 beschreven toezicht door middel van het
aanbieden van zogenaamde mystery cars is om te meten in hoeverre de erkenninghouders de afkeurprocedure correct uitvoeren en het resultaat melden aan
de RDW, zodat een steekproef kan worden uitgevoerd. Uit de eerste resultaten
blijkt dat een derde van de bezochte erkenninghouders de afkeuring van een
voertuig niet aan de RDW meldt. Deze bedrijven blijken evenmin een keuringsrapport af te geven waarop de afkeurpunten staan vermeld. Daardoor kan de
RDW niet controleren of de afkeuring terecht is geweest en of de voorgestelde
reparaties noodzakelijk zijn voor de APK.336
5.4

Vergelijking

De achtergrond van de uitbesteding van taken in het kader van de APK-keuring
van motorvoertuigen aan erkende bedrijven vertoont gelijkenis met de achtergrond van de uitbesteding van taken in het kader van het BvL en het ARC aan
erkende bedrijven in de luchtvaart. Wanneer de keuringen van motorvoertuigen
of de keuringen van luchtvaartuigen niet zouden worden uitbesteed aan erkende
bedrijven, zou de capaciteit binnen de RDW dan wel de IVW drastisch moeten
worden uitgebreid. Bovendien beschikken erkende bedrijven in beide sectoren
over de benodigde kennis en deskundigheid om de keuringen te verrichten.
In beide sectoren bestaat echter het risico van belangenverstrengeling door
de combinatie van wettelijke taken en commerciële activiteiten. Dit risico is in de
luchtvaart minder groot, zeker na de invoering van het ARC, omdat de keuringen in het kader van het ARC niet langer worden verricht door onderhoudsbedrijven. Erkende bedrijven in de luchtvaart hebben dan ook, in tegenstelling tot
erkende APK-keuringsstations, geen commercieel belang bij het ten onterechte
afkeuren van luchtvaartuigen of bij het onterechte aangeven van verplichte reparatiepunten.337
336
337

Ibid, p. 45.
Voor de invoering van het ARC bestond er theoretisch wel een risico van belangenverstrengeling in de luchtvaart, omdat de keuringen in het kader van het BvL werden verricht door onderhoudsbedrijven. Dit risico bleek echter in de praktijk niet groot te zijn,
omdat binnen de bedrijven een strikte scheiding werd gehanteerd tussen de onderhoudswerkzaamheden en de taken in het kader van het BvL. Bovendien was de concurrentie tussen de erkende bedrijven met betrekking tot de keuringen in het kader van het
BvL niet erg groot. Bron: interviews erkende bedrijven.
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Ten aanzien van het risico van belangverstrengeling is ook nog een ander
verschil van belang. Met betrekking tot de APK beschikt de doorsnee autobezitter doorgaans niet over de benodigde kennis en deskundigheid om de keuring
van het erkende APK-keuringsstation te beoordelen. De autobezitter is hierdoor
min of meer overgeleverd aan de bevindingen van het erkende keuringsstation.
Hierin schuilt een verschil met de luchtvaartsector, waarbij met name in de grote
luchtvaart eigenaren van luchtvaartuigen vaak een eigen technisch specialist
meesturen die de bevindingen tijdens zowel reguliere onderhoudsinspecties als
keuringen in het kader van het BvL of het ARC beoordeelt en die zijn financiële
goedkeuring verleent aan het uitvoeren van de voorgestelde reparaties. Door de
aanwezigheid van de technisch specialist kan het erkende bedrijf minder gemakkelijk zaken ten onrechte afkeuren.338
Zowel in de casus luchtvaart als in de casus APK vindt in het kader van het
toezicht op erkende bedrijven een combinatie plaats van kantooraudits en
steekproeven, waarbij het gekeurde motorvoertuig of luchtvaartuig door de
RDW of de IVW opnieuw aan een keuring wordt onderworpen. Een verschil
tussen het toezicht op erkende APK-keuringsstations en erkende bedrijven in de
luchtvaart is dat het toezicht op erkende APK-keuringsstations statistisch is bepaald (art. 86 WvW), terwijl dit niet het geval is met het toezicht op erkende bedrijven in de luchtvaart. Het aantal steekproeven in de luchtvaart is vooralsnog
vooral afhankelijk van de beschikbare capaciteit binnen de IVW.339 Een statistische bepaling van het aantal steekproeven in de luchtvaart zou een bijdrage
kunnen leveren aan de betrouwbaarheid van de door de erkende bedrijven verrichte keuringen.
Een tweede verschil tussen het toezicht op erkende APK-keuringsstations en
het toezicht op erkende bedrijven in de luchtvaart is dat steekproeven in het kader van het toezicht op erkende APK-keuringsstations onaangekondigd plaatsvinden, terwijl steekproeven in de grote luchtvaart vooraf worden aangekondigd.
Bij het toezicht op erkende APK-keuringsstations wordt bovendien gebruik gemaakt van zogenaamde ‘mystery cars’. Voor het aankondigen van de steekproeven in de grote luchtvaart bestaan vooral praktische motieven. Het luchtvaartuig
moet voor de steekproef beschikbaar zijn en commercieel geëxploiteerde luchtvaartuigen kunnen niet te lang aan de grond worden gehouden. Desondanks bestaan er ook ten aanzien van de grote luchtvaart mogelijkheden om de steekproeven vaker onaangekondigd te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door de erkende bedrijven te laten melden wanneer de keuringen in het kader van het
ARC worden verricht. De IVW zou op die manier luchtvaartuigen meteen na de
door het erkende bedrijf verrichte keuring aan een steekproef kunnen onder-

338
339

Bron: interviews erkende bedrijven.
Bron: interviews IVW.
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werpen. Het werken met ‘mystery planes’ ligt in de casus luchtvaart niet meteen
voor de hand. Wel zou de IVW contacten kunnen leggen met eigenaren van
luchtvaartuigen om te peilen wat hun ervaringen zijn met de keuringen in het
kader van het ARC.
Ten aanzien van de sanctionering valt op dat er door de RDW veel sancties
worden opgelegd. Hoewel het in de meeste gevallen een waarschuwing betreft,
wordt er door de IVW ook wel overgegaan tot schorsing of intrekking van een
erkenning. In de luchtvaart komt het slechts zeer sporadisch voor dat erkenningen worden geschorst of ingetrokken. Dit kan te maken hebben met de mentaliteit van de erkende bedrijven. Het is niet uitgesloten dat erkende bedrijven in de
luchtvaart, met het oog op de grote veiligheidsrisico’s, meer doordrongen zijn
van het belang van de keuringen. Het verschil in sanctionering kan echter ook te
maken hebben met het verschil in mentaliteit tussen de RDW en de IVW. De
RDW lijkt meer een ‘politiementaliteit’ te hebben, terwijl de IVW meer optreedt
als toezichthouder en adviseur. Het verschil in sanctionering kan echter ook betekenen dat de naleving van de erkenningseisen in de luchtvaartsector groter is
dan in de APK-sector. Op basis van de voor deze casestudy verzamelde informatie kan hierover echter geen empirisch onderbouwde uitspraak worden gedaan.
Tenslotte verdient het in de APK-casus gehanteerde bonus/malus systeem
aandacht. Het in de APK-casus gehanteerde bonus/malus systeem bestaat nog
niet in de luchtvaart, maar kan als inspiratiebron dienen voor het verder ontwikkelen van een meer risicogebaseerde toezichtsstrategie binnen de IVW, waarbij
wordt gedifferentieerd tussen bedrijven die goed presteren en bedrijven die
minder goed presteren.
6

Kansen en risico’s

In deze laatste paragraaf worden de kansen en risico’s ten aanzien van de uitbesteding van taken in het kader van het BvL en het ARC door de IVW aan de erkende bedrijven beschreven. Hierbij wordt beoordeeld of de motieven en veronderstellingen die aan de uitbesteding ten grondslag liggen ook worden gerealiseerd. De beoordeling behelst tevens een toetsing van de uitbesteding van taken aan bepaalde waarborgen voor goed toezicht, zoals de onafhankelijkheid
van toezicht. De conclusies spitsen zich toe op de overdracht van keuringsrapporten door de erkende bedrijven aan de IVW en het gebruik van deze keuringsrapporten door de IVW.
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6.1

Kansen

Door de uitbesteding van taken in het kader van het BvL en het ARC aan de erkende bedrijven wordt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving meer bij de partijen in de sector neergelegd. Eigenaren van luchtvaartuigen en erkende bedrijven moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de
nakoming van regelgeving. Dit bevordert de kennis en het bewustzijn van de regelgeving en kan daarmee het nalevingsniveau verhogen. Belangrijker is dat op
deze manier de (vaak specifieke) deskundigheid die beschikbaar is binnen de
sector kan worden benut. De erkende bedrijven beschikken over specifieke deskundigheid en hebben de capaciteit om de vereiste keuringen voor het BvL en
het ARC te verrichten.
Tijdens de interviews is gebleken dat de onderlinge verhoudingen tussen de
verschillende partijen in de luchtvaartsector goed zijn. Er bestaat weinig wantrouwen over en weer en er wordt open gecommuniceerd. Belangrijk is dat alle
partijen doordrongen zijn van het belang van de veiligheid van de luchtvaart.
Aangezien alle betrokken partijen schade ondervinden wanneer zich een ernstig
incident voordoet, heerst er een groot moreel verantwoordelijkheidsbesef,
waarbij gezamenlijk wordt gestreefd naar verbetering van de luchtwaardigheid.
Omdat de concurrentie ten aanzien van het verrichten van de keuringen in het
kader van het BvL en het ARC beperkt is, vormen de concurrentieverhoudingen
geen grote bedreiging voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de keuringen. Voor de keuringen in het kader van het ARC geldt dat de erkende bedrijven
de verantwoordelijkheid ten aanzien van de luchtwaardigheid van de eigenaar
hebben overgenomen. De erkende bedrijven hebben daardoor belang bij de
kwaliteit van de keuringen.
De kansen ten aanzien van de uitbesteding van taken in het kader van het
BvL en het ARC zouden in de toekomst nog kunnen worden uitgebreid door
het beter benutten van de informatie uit de door de bedrijven ingevulde keuringsrapporten. Op dit moment wordt nog slechts op beperkte schaal gebruik
gemaakt van deze keuringsrapporten. De keuringsrapporten worden vooral gebruikt ten behoeve van het toezicht op de eigenaar van het luchtvaartuig en in
veel mindere mate ten behoeve van het toezicht op erkende bedrijven. De informatie uit de keuringsrapporten zou in combinatie met de informatie die de
IVW zelf vergaart tijdens het toezicht op luchtvaartuigen en erkende bedrijven
kunnen worden gebruikt voor de prioritering van toezicht op basis van risicoanalyses. Op deze manier zou meer toezicht kunnen worden gehouden op
luchtvaartuigen of bedrijven die slecht presteren en minder op luchtvaartuigen
en bedrijven die goed presteren. De mogelijkheden hiertoe worden in 2008 onderzocht. Differentiatie in het toezicht op basis van risicoanalyses kan de nalevingsbereidheid van bedrijven en eigenaren stimuleren, omdat goed presterende
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bedrijven of eigenaren worden beloond en slecht presterende bedrijven of eigenaren worden gestraft. Bij de uitwerking van een dergelijk systeem kan inspiratie worden geput uit het bonus/malussysteem dat gehanteerd wordt bij het toezicht op erkende APK-keuringsstations (paragraaf 5).
6.2

Risico’s

Naast kansen bestaan er echter ook risico’s ten aanzien van het uitbesteden van
taken in het kader van het BvL en het ARC aan erkende bedrijven. Bij een eerste
bestudering van de casus, leek het grootste risico’s te zijn gelegen in de onafhankelijkheid van de erkende bedrijven bij de keuringen in het kader van het BvL en
het ARC en in het commerciële belang van de erkende bedrijven. Bij nadere inventarisatie bleek dit echter niet het grootste risico te zijn.
Een groter risico is mijns inziens gelegen in interpretatieverschillen die zich
voordoen tussen de IVW en de erkende bedrijven. Deze interpretatieverschillen
zien zowel op de wijze van uitvoering van de keuringen als op de invulling van
de wet- en regelgeving. In de eerste plaats bestond er een verschil in insteek tussen de IVW en de erkende bedrijven met betrekking tot de wijze van uitvoering
van de fysieke keuringen in het kader van het BvL. Omdat de fysieke keuring
niet het gehele luchtvaartuig kon omvatten, bepaalde de BvL-inspecteur van het
erkende bedrijf de inhoud en diepgang van de fysieke keuring. De wet liet hierbij
veel interpretatieruimte aan de BvL-inspecteur van het erkende bedrijf (art. 10
Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). Ook het keuringsrapport
was globaal van opzet en bood dus de nodige interpretatieruimte. De interpretatieverschillen zullen naar verwachting niet afnemen met de invoering van het
ARC. De Europese regeling bevat nog steeds de nodige ruimte voor interpretatie en er bestaat nog onduidelijkheid over de interpretatie van de Europese eisen.
De invoering van het ARC brengt naar verwachting nog enige extra risico’s
met zich mee. In de eerste plaats bestaat er een risico dat er voor bedrijven in de
kleine luchtvaart te weinig draagvlak zal bestaan voor het verkrijgen van de benodigde erkenning. Voor het verkrijgen van deze erkenning gelden gedetailleerde voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de opleiding en ervaring van personeel. Het verkrijgen van de erkenning vergt derhalve investeringen. Met name
voor bedrijven in de kleine luchtvaart is het de vraag of deze investeringen voldoende door deze bedrijven kunnen worden terugverdiend.
6.3

Concluderend

De casestudy op het terrein van de luchtvaart toont aan dat de uitbesteding van
taken in het kader van het BvL en het ARC aan erkende bedrijven een positieve
invloed heeft op de betrokkenheid van de partijen in de sector. De kansen die
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deze vorm van uitbesteding biedt, zouden in de toekomst beter kunnen worden
benut door het gebruik van de keuringsrapporten ten behoeve van de differentiatie van toezicht. Het grootste risico van de uitbesteding van taken in het kader
van het BvL en het ARC wordt naar mijn mening gevormd door interpretatieverschillen ten aanzien van de uitvoering van de keuringen en de invulling van de
wet- en regelgeving. Communicatie tussen de IVW en de erkende bedrijven is
derhalve noodzakelijk om deze interpretatieverschillen zo veel mogelijk weg te
nemen.
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Hoofdstuk 9

Casus Zeevaart
1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat een weergave van de casestudy op het terrein van de zeevaart.340 De casestudy zeevaart past in het in hoofdstuk 3 beschreven gemengde
model van samenwerking. In de casestudy zeevaart is sprake van privaatrechtelijke instellingen, in de vorm van grote, internationaal opererende bedrijven die
worden aangeduid als klassenbureaus, die wettelijk voorgeschreven keuringen
verrichten ten aanzien van zeeschepen. Aan de klassenbureaus is tevens de bevoegdheid toegekend om bepaalde beschikkingen af te geven. De samenwerking
tussen de overheid en de klassenbureaus is contractueel vastgelegd. Het verschil
tussen de casestudy zeevaart en de in het vorige hoofdstuk beschreven casestudy
luchtvaart is erin gelegen dat er in de zeevaart een van oorsprong privaatrechtelijk normenkader van toepassing is dat de basis heeft gevormd voor de publiekrechtelijke regelgeving. Op basis van het privaatrechtelijke normenkader geven
de klassenbureaus privaatrechtelijke certificaten af die een rol spelen bij de verzekering van zeeschepen. De klassenbureaus spelen echter tevens een belangrijke rol bij de publiekrechtelijke vergunningverlening ten aanzien van zeeschepen.
Bij de casestudy zeevaart bestaat derhalve een sterke verwevenheid tussen het
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke normenkader en tussen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden van de klassenbureaus. Evenals bij de
casestudy luchtvaart speelt in de zeevaart de internationale en Europese context
een belangrijke rol. Ook de zeevaart heeft naar haar aard een mondiaal karakter
en de regelgeving op het terrein van de zeevaart wordt in belangrijke mate beïnvloed door internationale en Europese regelgeving.

340

Een deel van dit hoofdstuk vormt een bewerking van een eerder in samenwerking met een
van mijn promotoren geschreven artikel: S. Breukers en R. van Gestel, ‘Grote klasse. Kansen en risico’s bij het toezicht op de zeescheepvaart’, Bestuurskunde (13) 2004-5, pp. 223232. Tevens is voor dit hoofdstuk informatie gebruikt uit mijn preadvies voor de Jonge
VAR: S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties met
privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VARreeks 4), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 55-95. Het hoofdstuk is afgesloten op 1 maart 2008. Ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na deze datum zijn
niet in het hoofdstuk verwerkt.
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1.1

Domein van toezicht

De zeevaart is zoals gezegd naar haar aard sterk internationaal georiënteerd. Internationale verdragen, zoals het SOLAS-verdrag,341 maar ook Europese regelgeving drukken een stempel op de nationale regelgeving. Op nationaal niveau
staat de Schepenwet centraal. Deze wet is van toepassing op alle zeeschepen die
varen onder Nederlandse vlag en richt zich op de technische en operationele veiligheid van deze schepen. De Schepenwet is uitgewerkt in het Schepenbesluit
2004. Naast de Schepenwet bestaat een verscheidenheid aan regelgeving op het
gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Deze regelgeving blijft
in dit hoofdstuk buiten beschouwing.
Bij het toezicht op zeeschepen moet onderscheid worden gemaakt tussen
vlaggestaatcontrole en havenstaatcontrole. Vlaggestaatcontrole betreft de controle op schepen die – waar ook ter wereld – varen onder Nederlandse vlag.
Daarnaast worden buitenlandse schepen gecontroleerd die een Nederlandse haven aandoen. Deze vorm van controle vindt ook in andere landen plaats en staat
bekend als havenstaatcontrole. De havenstaatcontroles zijn gebaseerd op een
afspraak van 27 landen om 25 procent van de buitenlandse schepen die een zeehaven aandoen te controleren. Deze afspraak is neergelegd in het Paris Memorandum of Understanding (Paris-MOU) en verwerkt in richtlijn 95/21/EG en in
Nederland in de Wet havenstaatcontrole.
Het toezicht op de naleving van scheepvaartregelgeving is in Nederland opgedragen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De havenstaatcontroles
worden door de IVW zelf verricht. De vlaggestaatcontroles zijn door de IVW
gedeeltelijk uitbesteed aan zogenaamde klassenbureaus.342 Dit zijn internationaal opererende, privaatrechtelijke ondernemingen, zoals Lloyd’s Register en
Bureau Veritas, die van oudsher ten behoeve van verzekeraars de veiligheid van
schepen beoordelen op basis van door het klassenbureau opgestelde regels. Dit
hoofdstuk ziet uitsluitend op de vlaggestaatcontroles. Hierbij staat de uitbesteding van taken aan klassenbureaus centraal.
1.2

Certificering van zeeschepen

Zeeschepen moeten over diverse certificaten op het terrein van de technische en
operationele veiligheid beschikken om te mogen varen (art. 3 Schepenwet). In
het Schepenbesluit 2004 zijn de eisen voor het verkrijgen van een certificaat, de
341

342

De afkorting SOLAS staat voor Safety of Life at Sea. Het SOLAS-verdrag (1974) is het
belangrijkste verdrag op het gebied van de veiligheid van de International Maritime Organization (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties (Trb. 176, 157).
Klassenbureaus worden ook wel aangeduid als classificatiebureaus (classification societies).
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daartoe benodigde onderzoeken en de geldigheidsduur van de certificaten vastgelegd. Welke certificaten nodig zijn, is afhankelijk van het type schip. Voor
schepen waarop internationale verdragen van toepassing zijn (de zogenaamde
conventieschepen) is door gebruik te maken van dynamische verwijzingen zo
veel mogelijk aansluiting gezocht bij internationale verdragen.343 De benaming
certificaat is in dit kader verwarrend. Het betreft niet één van de in hoofdstuk 2
beschreven privaatrechtelijke vormen van certificering. De certificaten worden
afgegeven door of namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie344 op basis
van de Schepenwet en het Schepen-besluit 2004 (art. 6 Schepenwet). De certificaten zijn derhalve publiekrechtelijk van aard en kunnen worden aangemerkt als
een vergunning. Door de verlening van de certificaten wordt iets toegestaan dat
anders verboden is, namelijk het uitvaren met een schip.345 Aangezien de meeste
certificaten een geldigheidsduur hebben van maximaal vijf jaar346 (art. 29 Schepenbesluit 2004), betreft het een tijdelijke vergunning. Omdat in de Schepenwet
en in het Schepenbesluit 2004 de term certificaat wordt gebruikt, wordt deze
benaming ook in het vervolg van dit hoofdstuk gebruikt.
Om een certificaat op basis van de Schepenwet te verkrijgen moeten rederijen, die varen onder Nederlandse vlag, hun schepen laten onderzoeken, voordat
ze in de vaart worden gebracht. Indien het schip aan de wettelijke eisen voldoet,
wordt voor maximaal vijf jaar een certificaat afgegeven. Na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat, wordt het schip aan een hernieuwd onderzoek
onderworpen, op grond waarvan wordt beoordeeld of het certificaat wordt verlengd. Daarnaast worden afhankelijk van het soort certificaat jaarlijkse, tussentijdse en/of periodieke onderzoeken uitgevoerd.347 Opvallend is dat dit proces
veel gelijkenis vertoont met de in hoofdstuk 2 beschreven privaatrechtelijke
vormen van certificering. Deze gelijkenis zit met name in de periodiciteit van de
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344
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346
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Het systeem van dynamische verwijzing wordt ook soms toegepast wanneer in wetgeving
wordt verwezen naar normalisatienormen. Een voorbeeld hiervan vormt de verwijzing
naar de zogenaamde NEN-normen in het Bouwbesluit. Over de publiekrechtelijke status
van normalisatienormen bij dynamische verwijzing bestaat overigens geen overeenstemming. Zie M.H. Elferink, Verwijzingen in wetgeving. Over de publiekrechtelijke en auteursrechtelijke status van normalisatienormen, Deventer: Kluwer 1998 en G.J.M. Evers, ‘Een normalisatienorm is geen algemeen verbindend voorschrift’, NJB 1999, p. 1814.
De Scheepvaartinspectie is in 2001 opgegaan in de IVW. De certificaten worden sindsdien afgegeven of verlengd door of namens de inspecteur-generaal van de IVW.
Vgl. H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht,
Den Haag: Elsevier Juridisch 2005, p. 190.
Er zijn certificaten, zoals de zeebrief en de meetbrief, die gedurende de gehele levensduur
van een schip geldig zijn, indien zich geen veranderingen voordoen.
Deze cyclus van onderzoeken is in Nederland geregeld in het Schepenbesluit 2004 en op
internationaal niveau geharmonisseerd in resolutie A.948 (23) van de International Maritime Organisation (IMO).
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wettelijk voorgeschreven onderzoeken en in de combinatie van eerste, jaarlijkse,
tussentijdse en vernieuwingsonderzoeken.348 Sinds de invoering van het Harmonized System of Survey and Certification (HSSC)349 is de periodiciteit van de
onderzoeken in de zeevaart internationaal geharmoniseerd om te voorkomen
dat een schip voor de verschillende certificaten op verschillende tijdstippen naar
de haven moet om aan een onderzoek te worden onderworpen.
Het merendeel van de met de certificering van schepen verband houdende
onderzoeken is in Nederland, maar ook in veel andere landen, uitbesteed aan
klassenbureaus. Internationale verdragen, zoals het SOLAS-verdrag, voorzien
in de mogelijkheid om het verrichten van bepaalde onderzoeken namens de
vlaggestaat over te dragen aan klassenbureaus. Ook in de Europese richtlijnen
94/57/EG en 2001/105/EG is de mogelijkheid om controletaken uit te besteden aan klassenbureaus verankerd.350 In Nederland is de grondslag voor het
uitbesteden van taken aan de klassenbureaus neergelegd in artikel 6 van de
Schepenwet. Door de minister van Verkeer en Waterstaat zijn zeven klassenbureaus aangewezen die vlaggestaatcontroles mogen uitvoeren.351 Voorheen
ontving de IVW van de klassenbureaus een rapportage over de door hen uitgevoerde onderzoeken voorzien van een aanbeveling tot het al dan niet afgeven
of verlengen van een certificaat. Bij de afgifte of de verlenging van de certificaten werd voor een belangrijk deel op de rapportages van de klassenbureaus
vertrouwd. Op 1 juni 2006 heeft de IVW een overeenkomst ondertekend met
de zeven aangewezen klassenbureaus op grond waarvan aan deze klassenbureaus de bevoegdheid is gemandateerd om een groot deel van de certificaten
op basis van de Schepenwet zelf af te geven of te verlengen. In de overeen-

348
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351

Zie artikel 13 t/m 35 van het Schepenbesluit 2004.
De periodiciteit van de onderzoeken in het kader van het klassencertificaat is evenals de
periodiciteit van de (overige) wettelijk vereiste onderzoeken internationaal geharmoniseerd in het Harmonized System of Survey and Certification (HSSC). De onderzoeken in het
kader van het klassencertificaat en de onderzoeken in het kader van de (overige) wettelijk
vereiste certificaten vinden in veel gevallen gelijktijdig plaats. Zie ook voetnoot 9. Zie de
op 11 november 1988 tot stand gekomen Protocollen van 1988 bij het Uitwateringsverdrag (Trb. 1989, 134) en het SOLAS-verdrag (Trb. 1989, 135).
Deze richtlijnen en verdragen regelen tevens aan welke eisen klassenbureaus moeten voldoen. Deze regels zijn in Nederland geïmplementeerd in de Regeling klassenbureaus
Schepenwet.
Zie Besluit erkende organisaties Schepenwet. Het betreft: American Bureau of Shipping
(ABS) Europe Ltd., Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd
(GL), Lloyd’s Register (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NKK) en Registro Italiano Navale (RINA).
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komst zijn werkafspraken vastgelegd. De overeenkomst is in werking getreden
op 1 augustus 2006.352
De klassenbureaus hebben nog op een andere manier een vinger in de pap
op het terrein van de zeevaart. Een certificaat wordt alleen afgegeven indien
het schip voldoet aan de eisen die zijn neergelegd in het Schepenbesluit 2004
(art. 3a Schepenwet). Ingevolge artikel 37 van het Schepenbesluit 2004 is de
eigenaar of bouwer van een schip verplicht om het schip te laten ontwerpen,
bouwen en onderhouden volgens de regels van een door hemzelf gekozen
klassenbureau. Het betreft regels ten aanzien van de romp, de machinerieën en
de technische installaties. Deze regels worden aangeduid als klassenregels.
Wanneer aan de klassenregels is voldaan wordt door het klassenbureau een
zogenaamd klassencertificaat verstrekt. Het schip wordt door het klassenbureau periodiek onderworpen aan een cyclus van onderzoeken waarbij wordt
beoordeeld of het schip nog aan de klassenregels voldoet. De klassenregels
vormen derhalve de basis van de veiligheidsvoorschriften waaraan een schip
moet voldoen en het bezit van een klassencertificaat vormt een noodzakelijke
voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van de overige vereiste certificaten.353
1.3

Motieven voor de uitbesteding van taken

De betrokkenheid van klassenbureaus bij de vlaggestaatcontroles is in de eerste
plaats ingegeven door de internationale context. Klassenbureaus beschikken
namelijk over een wereldwijd netwerk van inspecteurs die internationaal worden aangeduid als surveyors. Dit maakt het mogelijk om schepen tijdig waar ook
ter wereld aan de periodieke controles te onderwerpen, terwijl anders voortdurend overheidsinspecteurs moeten worden ingevlogen. Daarnaast beschikken
klassenbureaus over de technische deskundigheid en over de capaciteit om de
onderzoeken te verrichten. Zeeschepen worden al vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw (lang voordat overheden regelgeving vaststelden voor de zeevaart) door klassenbureaus gecontroleerd op hun technische staat. De klassenbureaus beschikken derhalve over een jarenlange ervaring voor wat betreft de
veiligheid van zeeschepen.354

352

353

354

Bron: www.ivw.nl. Via de site kan onder meer annex I van de overeenkomst worden gedownload.
S.K. Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Preadviezen Jonge VAR 2005), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 70.
IACS, Classification Societies: What, Why and How?, Londen 2006, pp. 3-4 (www.iacs.org.
uk).
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De uitbesteding van taken aan klassenbureaus biedt bovendien een oplossing
voor de capaciteitsschaarste bij de IVW. De afgelopen jaren zijn de taken van de
IVW op het terrein van de zeevaart toegenomen, onder meer als gevolg van internationale en Europese regelgeving. De IVW heeft een aantal nieuwe toezichthoudende taken toebedeeld gekregen, onder meer op het terrein van veiligheid en milieu.355 De stijging van het aantal taken ging bovendien gepaard met
een toename van het aantal schepen onder Nederlandse vlag. De capaciteit van
de IVW is echter niet evenredig aan de stijging van het aantal taken en de toename van het aantal schepen onder Nederlandse vlag uitgebreid. De IVW heeft
daarom besloten om de door genoemde ontwikkelingen ontstane capaciteitsschaarste op te vangen door meer taken uit te besteden aan klassenbureaus.356
De uitbesteding van taken aan klassenbureaus past bovendien in de door de
overheid wenselijk geachte andere kijk op handhaving, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij partijen in de sector en waarbij de overheid haar
eigen activiteiten kan afstemmen op de activiteiten die door de partijen in de sector worden verricht. Door de uitbesteding van taken aan klassenbureaus krijgt
de IVW meer ruimte om haar taken met betrekking tot de havenstaatcontroles te
vervullen en om meer risicogebaseerde vlaggestaatcontroles uit te voeren.357
Het inschakelen van klassenbureaus voor het verrichten van wettelijk verplichte onderzoeken op zeeschepen geschiedt mondiaal. De mate waarin door
de vlaggestaten bepaalde taken aan klassenbureaus zijn overgedragen verschilt
echter van land tot land. Sommige vlaggestaten, waaronder Italië, Spanje en Portugal, zijn hierin uiterst terughoudend. Er zijn echter ook vlaggestaten, zoals
Luxemburg, waar de vlaggestaatcontroles volledig aan de klassenbureaus zijn
gedelegeerd. Nederland is in de afgelopen jaren steeds verder opgeschoven naar
een volledige uitbesteding van taken aan klassenbureaus.
1.4

Plan van aanpak

Paragraaf 2 bevat een beschrijving van het juridische kader. Centraal staat daarbij de vraag hoe in het nationale en internationale recht de mogelijkheid tot uitbesteding van taken aan de klassenbureaus is geregeld. Hierbij wordt ook be-
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Voorbeelden zijn het toezicht op havenontvangstinstallaties, de preventie van vervuiling
volgens het MARPOL-verdrag, de erkenning van Registered Security Organisations, het
toezicht op de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) en het toezicht op
de International Safety Management Code (ISM).
Rapport ‘De koers verlegd. Het nieuwe toezichtsarrangement Koopvaardij’, Inspectie
Verkeer en Waterstaat, Delft: Thieme Media Services 2005, pp. 8-9 en Rapport ‘Toezicht
op de klassenbureaus’, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag: 2006, p. 7.
Rapport ‘De koers verlegd. Het nieuwe toezichtsarrangement Koopvaardij’, Inspectie
Verkeer en Waterstaat, Delft: Thieme Media Services 2005, p. 16.
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schreven hoe de verplichting tot informatieoverdracht is geregeld. In paragraaf
3 wordt beschreven hoe de IVW de uitbesteding van taken aan de klassenbureaus en het toezicht op de klassenbureaus in de praktijk heeft vorm gegeven en
in paragraaf 4 wordt beschreven hoe de klassenbureaus in de praktijk uitvoering
geven aan de aan hen uitbestede taken. Paragraaf 5 gaat in op de ervaringen van
de reders met de uitvoering van de aan de klassenbureaus uitbestede taken en
met het toezicht vanuit de IVW. De gegevens in de paragrafen 3, 4 en 5 zijn voor
een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de IVW, de
klassenbureaus en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.358 Paragraaf 6 bevat een referentiecasus die ziet op de uitbesteding van keuringen van
kermisattracties aan privaatrechtelijke keuringsinstellingen. Tenslotte worden
in paragraaf 7 de kansen en risico’s van de uitbesteding van taken aan klassenbureaus geïnventariseerd. Hierbij ligt de nadruk op de betrouwbaarheid en de
bruikbaarheid van de door de klassenbureaus vergaarde nalevingsinformatie.

2

Het juridische kader

In deze paragraaf wordt het nationale en internationale juridische kader geschetst. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de mogelijkheid tot uitbesteding
van taken aan de klassenbureaus is geregeld. Daarbij is het uiteraard van belang om te weten hoe de verplichting tot informatieoverdracht juridisch is geregeld. Maar ook de eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de klassenbureaus en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de klassenbureaus
zijn van belang in verband met de betrouwbaarheid van de door de klassenbureaus vergaarde nalevingsinformatie. Tenslotte wordt bekeken hoe het toezicht op zeeschepen is geregeld en welke bevoegdheden tot sanctionering zijn
opgenomen in de Schepenwet.
2.1

Internationale scheepvaartorganisaties

De zeevaart is, zoals al gezegd, naar haar aard sterk mondiaal georiënteerd. Drie
internationale en Europese organisaties drukken hun stempel op de technische
en operationele voorschriften waaraan zeeschepen moeten voldoen. De door
358

Een lijst met geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage II. De interviews zijn afgenomen in 2004 in het kader van het in voetnoot 1 aangehaalde artikel voor het tijdschrift
Bestuurskunde. In het najaar van 2007 zijn een aantal van de contactpersonen uit 2004
(danwel hun opvolgers) opnieuw benaderd en is aan hen gevraagd om in zijn algemeenheid te reageren op een concept van dit hoofdstuk en meer specifiek op een bijgevoegde
vragenlijsten. In deze vragenlijsten is de nadruk gelegd op de wijzigingen in de verhouding
tussen de klassenbureaus en de IVW als gevolg van de op 1 juni 2006 ondertekende overeenkomst tussen de IVW en de klassenbureaus (zie § 1.1).
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deze organisaties tot stand gebrachte regelgeving vormt de basis voor de Nederlandse regelgeving.
Op mondiaal niveau speelt de International Maritime Organization (IMO)
een belangrijke rol. De IMO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde
Naties dat is opgericht in 1948 onder de naam Inter-Governmental Maritime
Consultive Organization (IMCO). Deze naam is in 1982 gewijzigd. De IMO
draagt zorg voor de verbetering van de veiligheid op zee en het voorkomen en
verminderen van vervuiling door zeeschepen. De belangrijkste verdragen die
onder verantwoordelijkheid van de IMO tot stand zijn gekomen zijn het SOLAS-verdrag 359 dat ziet op de veiligheid van zeeschepen en het MARPOLverdrag360 dat ziet op de voorkoming van milieuvervuiling door zeeschepen. De
IMO telt 167 lidstaten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen.
Op Europees niveau is een belangrijke rol weggelegd voor de European Maritime Safety Agency (EMSA). De EMSA is in reactie op een aantal ernstige incidenten in de zeevaart361 op 27 juni 2002 opgericht als onafhankelijk Europees
Agentschap bij Verordening (EG) nr. 1406/2002. Doel van het agentschap is
het verzekeren van een hoog uniform niveau van maritieme veiligheid en het
voorkomen van vervuiling door zeeschepen binnen de Europese Unie. De EMSA levert een bijdrage aan de totstandkoming van Europese regelgeving op het
terrein van de zeevaart. De bevoegdheden van de EMSA zijn in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid.362 De EMSA had aanvankelijk haar zetel in Brussel.
Tijdens de Europese top van 13 december 2003 is besloten dat Lissabon de vestigingsplaats zal worden.
Met het oog op de thematiek van dit hoofdstuk (de uitbesteding van taken
aan klassenbureaus) verdient tenslotte de International Association of Classification Societies (IACS) aandacht. De IACS is een internationale nongouvernementele organisatie waarin de belangrijkste klassenbureaus vertegenwoordigd zijn. De IACS is in 1968 opgericht door de zeven grootste klassenbureaus. In 1969 heeft de IACS een adviserende status gekregen binnen de IMO.
De IACS stimuleert de harmonisatie van de regels die klassenbureaus hanteren
door middel van een systeem van “Unified Requirements” en “Unified Interpretations”. Daarnaast houdt de IACS door middel van een kwaliteitsborgings-
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Zie voetnoot 341.
Trb. 1975, 147 (de afkoring MARPOL staat voor Marine Pollution).
De ramp met de olietanker Erika in 1999 vormde de directe aanleiding voor de oprichting
van de EMSA. Daarnaast kunnen worden genoemd de ramp met de veerboot Estonia in
1994 en de ramp met de olietanker Prestige in 2002.
Voor gedetailleerde informatie over de taken en bevoegdheden van de EMSA: R. van
Gestel en Ph. Eijlander, ‘Oprichting van de European Maritime Safety Agency: een
nieuwe Octopus in de zee van toezichthouders?’, in: R. van Gestel, Ph. Eijlander e.a.,
Domeinconflicten tussen Europees en nationaal toezicht, Den Haag: Bju 2006.
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systeem toezicht op werkzaamheden van klassenbureaus. Momenteel zijn tien
van de grootste klassenbureaus aangesloten bij de IACS. De IACS heeft haar
zetel in Londen.
2.2

Het internationale regelgevingskader

De basis van het regelgevingskader op het terrein van de veiligheid van zeeschepen wordt gevormd door het SOLAS-verdrag. In dit verdrag zijn de minimale veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de constructie, uitrusting en
de besturing van zeeschepen vastgelegd. De vlaggestaten dienen ervoor zorg
te dragen dat de schepen die varen onder hun vlag minimaal aan de veiligheidsvoorschriften van het SOLAS-verdrag voldoen. Het SOLAS-verdrag
voorziet in de mogelijkheid om bepaalde taken uit te besteden aan klassenbureaus.363
De mogelijkheid van uitbesteding van taken aan klassenbureaus heeft ook
een verankering gekregen in het Europese recht. In richtlijn 94/57/EG zijn
voor het eerst criteria voor de erkenning van klassenbureaus vastgelegd. Lidstaten kunnen erkende klassenbureaus machtigen tot de volledige of gedeeltelijke uitvoering van onderzoeken in verband met de afgifte of verlenging van
certificaten. Ook kunnen de lidstaten erkende klassenbureaus machtigen tot
het afgeven of verlengen van de certificaten (art. 3). De erkenning van klassenbureaus behoorde in het verleden tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Richtlijn 94/57/EG is gewijzigd bij richtlijn 2001/105/EG. Door deze
wijziging is de bevoegdheid om klassenbureaus te erkennen neergelegd bij de
Europese Commissie. Lidstaten die een nog niet erkend klassenbureau willen
machtigen, kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de Europese Commissie.
De Commissie beoordeelt dit verzoek in samenwerking met de lidstaten.
De lidstaten die ervoor kiezen om bepaalde taken uit te besteden aan klassenbureaus moeten deze uitbesteding vastleggen in een werkafspraak. Deze
werkafspraak moet worden vastgesteld in de vorm van een formele schriftelijke
overeenkomst of een gelijkwaardige juridische regeling waarin de door de klassenbureaus uit te voeren specifieke taken worden omschreven. De overeen-

363

De mogelijkheid om controletaken uit te besteden aan klassenbureaus is geregeld in Reg.
06 van Chapter 01. De mogelijkheid om de bevoegdheid tot afgifte of verlenging van certificaten uit te besteden aan klassenbureaus is geregeld in Regulation 12 (sub viii) van
Chapter 01.
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komst dient te voldoen aan de door de IMO gestelde vereisten voor het machtigen van klassenbureaus (art. 6).364
De Europese kaders voor de uitbesteding van taken aan klassenbureaus worden mogelijk in de komende jaren verder aangescherpt. De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel ingediend op 23 november 2005.365 Het voorstel
ziet onder meer op de versterking van het toezicht op de klassenbureaus, de vereenvoudiging van de criteria voor erkenning en de hervorming van het systeem
van sancties. Met deze maatregelen wordt beoogd de onafhankelijkheid van de
klassenbureaus nog beter te waarborgen door middel van efficiënte controles en
audits van klassenbureaus en sanctionering wanneer de verplichtingen niet
worden nagekomen.
2.3

Het nationale regelgevingskader

De basis voor het nationale regelgevingskader wordt gevormd door de Schepenwet en het Schepenbesluit 2004.366 Schepen mogen alleen uitvaren indien
voor het schip de benodigde certificaten zijn afgegeven (art. 3 Schepenwet).
Welke certificaten nodig zijn, is afhankelijk van het type schip. In het Schepenbesluit 2004 is vastgelegd welke certificaten voor welk type schip benodigd zijn.
Aan certificaten kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden. Een
certificaat wordt alleen afgegeven indien het schip voldoet aan de eisen die in het
Schepenbesluit 2004 zijn vastgelegd. Voor schepen waarop internationale verdragen van toepassing zijn (de zgn. conventieschepen) is door gebruik te maken
van dynamische verwijzingen zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij internationale verdragen. In het Schepenbesluit 2004 is ook geregeld aan welke onderzoeken schepen ter verkrijging van een certificaat en tijdens de geldigheidsduur
daarvan zijn onderworpen om vast te stellen of wordt voldaan aan de eisen (art.
3a Schepenwet). De certificaten worden afgegeven door of namens het Hoofd
van de Scheepvaartinspectie (art. 6 Schepenwet) en hebben een geldigheidsduur
van maximaal vijf jaar (artikel 29 Schepenbesluit 2004). Na afloop van de geldigheidsduur van een certificaat wordt het schip opnieuw aan een onderzoek
onderworpen, waarna het certificaat kan worden verlengd (art. 30 Schepenbesluit 2004).
364
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366

Het betreft de eisen van aanhangsel II bij Resolutie A.739 (18) van de IMO over richtlijnen
voor het machtigen van organisaties die namens de overheid optreden, met als inspiratiebron de bijlage, aanhangsels en toevoeging bij MSC/Circulaire 710 en MEPC/ Circulaire
307 betreffende een modelovereenkomst voor de machtiging van erkende organisaties die
namens de overheid optreden.
COM(2005) 587 definitief, 2005/0237 (COD).
Het Schepenbesluit 2004 heeft het Schepenbesluit 1965 vervangen. Bepaalde onderdelen
van het Schepenbesluit 1965 zijn echter nog van kracht.
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De Schepenwet en het Schepenbesluit 2004 voorzien in de mogelijkheid om
taken uit te besteden aan klassenbureaus. De grondslag voor het uitbesteden van
onderzoeken aan klassenbureaus is neergelegd in artikel 6, tweede lid, Schepenwet. Deze bepaling is uitgewerkt in artikel 23 van het Schepenbesluit 2004.
De klassenbureaus worden aangewezen door de minister van Verkeer en Waterstaat volgens de voorwaarden in de Regeling klassenbureaus Schepenwet.367
In het Besluit erkende organisaties Schepenwet zijn door de minister zeven klassenbureaus368 aangewezen die bevoegd zijn tot het verrichten van een groot deel
van de wettelijk vereiste onderzoeken.369 Met elk van deze klassenbureaus heeft
de IVW een overeenkomst gesloten waarin werkafspraken en rapportageverplichtingen zijn vastgelegd. In paragraaf 1.1 is al aangegeven dat de IVW op 1
juni 2006 een nieuwe overeenkomst heeft ondertekend met de zeven aangewezen klassenbureaus op grond waarvan aan deze klassenbureaus de bevoegdheid
is gemandateerd om een groot deel van de wettelijk vereiste certificaten af te geven of te verlengen. De bevoegdheid van de klassenbureaus is dus uitgebreid tot
het zelf afgeven of verlengen van certificaten op basis van het Schepenbesluit
2004.
2.4

Klassenregels en klassencertificaten

Zoals in de vorige paragraaf reeds is aangegeven worden de certificaten alleen
afgegeven indien een schip aan bepaalde vereisten voldoet (art. 3a, eerste lid,
Schepenwet). De vaststelling van deze eisen kan voor bepaalde onderwerpen
geschieden door het van toepassing verklaren van regels van daartoe aangewezen klassenbureaus (art. 3a, tweede lid, Schepenwet). Deze private regels worden ook wel klassenregels genoemd. Het betreft regels ten aanzien van de romp,
de machinerieën en de technische installaties van een schip. De grondslag voor
het van toepassing verklaren van klassenregels is gelegen in artikel 3a, tweede lid,
van de Schepenwet en artikel 37 van het Schepenbesluit 2004. Ook op internationaal en Europees niveau wordt verwezen naar de normstelling van klassenbureaus.370 Het motief voor de verwijzing naar klassenregels is gelegen in de jarenlange ervaring van de klassenbureaus op het gebied van veiligheid en constructie. De klassenbureaus moeten de klassenregels bekendmaken, voortdurend bijwerken en via onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s verbeteren.
Verder moeten zij periodiek overleg voeren met andere erkende klassenbureaus
367

368
369

370

Deze regeling is in verband met de inwerkingtreding van het Schepenbesluit 2004 gewijzigd in de Wijziging Regeling klassenbureaus Schepenwet.
Zie voetnoot 351.
Het betreft de bij of krachtens de artikelen 8 van het Schepenbesluit 1965 en 13 tot en met
18 van het Schepenbesluit 2004 voorgeschreven onderzoeken.
Zie bijvoorbeeld artikel 14 richtlijn 94/57/EG.
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om de gelijkwaardigheid van de klassenregels en van de toepassing daarvan in
stand te houden. 371 De tien grootste klassenbureaus zijn aangesloten bij de
IACS (zie paragraaf 2.1). De IACS stimuleert en coördineert de harmonisatie
van klassenregels via een systeem van “Unified Requirements” en “Unified Interpretations”.372
Wanneer een schip voldoet aan de klassenregels wordt door het klassenbureau een klassencertificaat afgegeven. Het verschil tussen een klassencertificaat
en de overige certificaten is erin gelegen dat de klassencertificaten worden afgegeven op basis van door een klassenbureau vastgestelde klassenregels, terwijl de
overige certificaten worden afgegeven op basis van de vereisten uit het Schepenbesluit 2004. Om te beoordelen of het schip aan de klassenregels voldoet,
voeren de klassenbureaus, zowel ten tijde van het ontwerp en de bouw van een
schip als in de periode dat een schip in de vaart is, onderzoeken uit. De onderzoeken zijn evenals de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit 2004 gebaseerd op een vijfjarige controlecyclus en bestaan uit jaarlijkse en tussentijdse onderzoeken. Na vijf jaar wordt een vernieuwingsonderzoek uitgevoerd, waarbij
wordt gekeken of het certificaat kan worden vernieuwd.373
De verwijzing naar de klassenregels in de Schepenwet en het Schepenbesluit
2004 heeft tot gevolg dat rederijen een door de klassenbureaus verstrekt klassencertificaat nodig hebben om aan te tonen dat zij voldoen aan de publiekrechtelijke regelgeving.374 De klassenregels op basis waarvan de klassencertificaten
worden afgegeven vormen derhalve een belangrijke vorm van (geconditioneerde) zelfregulering binnen de scheepvaartregelgeving. De publiekrechtelijke veiligheidseisen bouwen namelijk voor een belangrijk deel voort op deze klassenregels.375 Omdat het bezit van een klassencertificaat is vereist op basis van artikel 37 van het Schepenbesluit 2004, kunnen de klassenbureaus, voor wat betreft
de afgifte of verlenging van een klassencertificaat, worden aangemerkt als een
bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht.376

371
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Zie artikel 15, eerste lid, richtlijn 2001/105/EG en IMO Resolutie A.973(24).
Voor meer informatie zie: www.iacs.org.uk.
Brochure IACS “What are Classification Societies?”, januari 2004.
Daarnaast is het bezit van een klassencertificaat een noodzakelijke voorwaarde voor de
verzekering van een schip. Hierin is zoals gezegd ook de oorsprong van de klassencertificaten gelegen.
Nota van toelichting Schepenbesluit 2004, Stb. 2004, 284, pp. 52-53.
In de overeenkomsten tussen de klassenbureaus en de IVW is echter vastgelegd dat reders
tegen besluiten met betrekking tot de afgifte, de weigering of de intrekking van een certificaat beroep moeten instellen bij de IVW (art. 8.4). De (buitenwettelijke) mogelijkheid van
beroep bij de IVW wordt aangegeven in een door de IVW opgestelde standaardbrief die
door de klassenbureaus bij het besluit wordt gevoegd.
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2.5

De eisen aan klassenbureaus

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de klassenbureaus op twee plaatsen een
vinger in de pap hebben bij de certificering van zeeschepen. In de eerste plaats
verrichten zij een groot deel van de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit 2004 en zijn zij vanaf medio 2006 bevoegd om certificaten op basis van het
Schepenbesluit 2004 af te geven of te verlengen. In de tweede plaats geven zij op
basis van de zogenaamde klassenregels klassencertificaten af die op grond van
artikel 37 van het Schepenbesluit 2004 eveneens wettelijk verplicht zijn.
Voor het verrichten van onderzoeken ten behoeve van de afgifte of verlenging van certificaten op basis van het Schepenbesluit 2004 moeten de klassenbureaus aan een aantal criteria voldoen. De Europese Unie en de IMO stellen
strenge eisen aan de erkenning van klassenbureaus.377 Het gaat daarbij onder
meer om zaken als de deskundigheid van auditoren, de onafhankelijkheid ten
opzichte van rederijen en de overdracht van informatie door de klassenbureaus
aan de overheid. Het klassenbureau moet volgens de Europese criteria378 kunnen aantonen dat zij een uitgebreide ervaring heeft in het beoordelen van het
ontwerp en de bouw van zeeschepen. Daarnaast dient het klassenbureau een
vloot van tenminste 1000 zeeschepen379 onder klasse te hebben en moet het
klassenbureau een bestand van technisch personeel in dienst hebben dat in verhouding staat tot het aantal geklasseerde schepen met een minimum van 100
fulltime-inspecteurs. Om de onafhankelijkheid te waarborgen mag het klassenbureau niet worden gecontroleerd door reders of scheepbouwers en mag de organisatie voor haar omzet niet in hoge mate afhankelijk zijn van één enkele reder.
Richtlijn 2001/105/EG stelt tevens als voorwaarde dat het klassenbureau beschikt over een intern kwaliteitssysteem dat in overeenstemming is met de normen EN 45004 en EN 29001, zoals geïnterpreteerd in de “Quality System Certification Scheme Requirements” (QSCS) van de IACS. Het betreft een systeem
van kwaliteitsborging ten aanzien van de werkzaamheden in het kader van de
verlening van klassencertificaten, maar ook ten aanzien van de uitvoering van
taken in het kader van de overige certificaten op basis van de Schepenwet 2004.
De klassenbureaus worden op de naleving van dit kwaliteitsborgingssysteem
gecontroleerd door de IACS.380

377
378
379
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Richtlijn 94/57/EG en 2001/105/EG en IMO resoluties A 739 en A 789.
Bijlage richtlijn 94/57/EG zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/105/EG.
Het moet gaan om zeeschepen van meer dan 100 BRT met een gezamenlijke grootte van
minimaal 5 miljoen BRT.
Voor een uitgebreide beschrijving van de controle door de IACS op de klassenbureaus zie:
S. Breukers en R. van Gestel, ‘Grote klasse. Kansen en risico’s bij het toezicht op de zeescheepvaart’, Bestuurskunde (13) 2004-5, p. 225.
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De voorwaarden voor het aanwijzen van klassenbureaus zijn in Nederland
neergelegd in de Regeling erkende organisaties Schepenwet en in de met de
klassenbureaus gesloten overeenkomsten. Het klassenbureau dient kantoor te
houden in een land van het Koninkrijk der Nederlanden en dient conform richtlijn 2001/105/EG een overeenkomst te hebben gesloten. Het klassenbureau
moet bovendien voldoen aan de erkenningscriteria die zijn opgenomen in het
aanhangsel bij circulaire MSC/Circ. 1074 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO. Het betreft algemene eisen ten aanzien van onder meer de
structuur en capaciteit van het klassenbureau. De algemene vereisten zijn nader
gespecificeerd in de met de klassenbureaus gesloten overeenkomsten. Hierin
zijn werkafspraken opgenomen, waaronder bepalingen ten aanzien van informatieoverdracht. De eisen ten aanzien van informatieoverdracht worden beschreven in paragraaf 3.2.
2.6

De handhaving van scheepvaartvoorschriften

Het toezicht op en de handhaving ten aanzien van zeeschepen die varen onder
Nederlandse vlag is geregeld in de Schepenwet. Het toezicht is opgedragen aan
de ambtenaren van de IVW (art. 10 Schepenwet). De toezichthouders beschikken hiertoe over de in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheden. De toezichthouders hebben ter uitoefening van het toezicht toegang tot schepen met inbegrip van de woongedeelten van deze schepen
en de ligplaatsen daarvan (art. 12 Schepenwet). Ook hebben de toezichthouders
toegang tot de plaatsen waar schepen of scheepsonderdelen worden gebouwd of
hersteld. Van de bevoegdheid om toegang te eisen mag slechts gebruik worden
gemaakt voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is
(art. 12 Schepenwet). De toezichthouders zijn bovendien bevoegd inlichtingen
te vorderen voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig
is (art. 13 Schepenwet). Een ieder is verplicht aan een toezichthouder medewerking te verlenen (art. 14 Schepenwet).381
Wanneer bij het toezicht blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen en voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de Schepenwet, dan bericht de toezichthouder dit zo snel mogelijk aan de eigenaar en aan de kapitein van het schip
en aan zijn onmiddellijk leidinggevende, waarbij hij aangeeft waar het naar zijn
mening aan schort. Ook geeft hij op verzoek van de eigenaar of de kapitein van
het schip aan op welke wijze naar zijn mening in het tekort kan worden voorzien.
Wanneer de wettelijk vereiste onderzoeken zijn uitbesteed aan de klassenbureaus zijn ook de surveyors van het klassenbureau bevoegd om herstel van ge-

381

De artikelen 13 en 14 Schepenwet komen overeen met de artikelen 5:16 Awb en 5:20
Awb en zijn derhalve eigenlijk overbodig.
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constateerde gebreken te vorderen (art. 23, tweede lid, Schepenbesluit 2004).
Wanneer niet in voldoende mate aan de aanwijzingen tot herstel gevolg wordt
gegeven, dan kunnen de certificaten worden ingetrokken (art. 7, derde lid, Schepenwet).382 Daarnaast zijn de ambtenaren van de IVW bevoegd om schepen aan
te houden voor nader onderzoek (art. 16 Schepenwet). De aanhouding wordt
opgeheven zodra er geen reden is de aanhouding langer te laten voortduren.
Met de opsporing van strafbare feiten zijn de opsporingsambtenaren van de
KLPD alsmede de ambtenaren van de IVW, welke op basis van artikel 63, eerste
lid, Schepenwet zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, belast. Het handelen in strijd met bepaalde artikelen van de Schepenwet kan worden aangemerkt als een overtreding dan wel een misdrijf (art. 56 Schepenwet),
waarvoor een gevangenisstraf of een geldboete kan worden opgelegd. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd om bewijsstukken in beslag te nemen en de
uitlevering daarvan, ter inbeslagneming, te vorderen (art. 63, derde lid, Schepenwet). Tevens hebben de opsporingsambtenaren toegang tot elke plaats
voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. De IVW
werkt bij de opsporing van strafbare feiten samen met de KLPD. De KLPD383
surveilleert boven zee met vliegtuigen en helicopters en voert gerichte controles
uit aan boord van schepen. In de praktijk concentreren de ambtenaren van de
IVW zich op de bestuursrechtelijke handhaving, terwijl de ambtenaren van de
KLPD zich concentreren op de opsporing van strafbare feiten.
In het kader van het project Bruikbare Rechtsorde is door een werkgroep het
project “Handhavingsarrangementen scheepvaart” ter hand genomen.384 Het
doel van dit project was om te bezien of andere instrumenten dan de thans in de
Schepenwet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen neergelegde
instrumenten ook geschikt of wellicht zelfs geschikter zijn als handhavingsinstrument. Het project heeft geresulteerd in het rapport “De bakens verzet”.385 In
dit rapport worden negen aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zien
onder meer op de openbaarmaking van inspectieresultaten, de prioriteitstelling
bij toezicht, de invoering van de bestuurlijke boete en de aanpassing van de
382
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Ook klassenbureaus beschikken conform het besluit, waarbij aan de klassenbureaus het
mandaat wordt verleend met betrekking tot de certificering van zeeschepen over de bevoegdheid om certificaten in te trekken op grond van artikel 7, derde lid, Schepenwet. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen (Stc. 12 juli 2006, nr. 133/pag. 15.
Dit mandaatsbesluit is opgenomen in Annex IV van de overeenkomst tussen de IVW en de
klassenbureaus.
Binnen de KLPD houdt de Unit Noordzee van de Dienst Waterpolitie toezicht op het
Nederlandse zeegebied. De Unit verricht handhavingstaken op het gebied van milieu, verkeer en visserij en is gevestigd in Den Helder.
Kamerstukken II 2003-2004, 29 279, nr. 9.
Rapport “De bakens verzet. Een eigentijdse koers voor de handhaving van de Schepenwet
en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen”, Den Haag: 2006.
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hoogte van de strafrechtelijke boetes, waarbij moet worden bekeken of de hoogte van de boetes in verhouding staat tot het economisch gewin dat bij overtreding van de scheepvaartwetgeving valt te behalen. Het kabinet heeft de aanbevelingen in het rapport onderschreven. Deze zullen worden betrokken bij het opstellen van de wetgevingsnotitie die de basis zal vormen voor de herstructurering en bundeling van de scheepvaartwetgeving.386

3

De praktijk bij de IVW

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de IVW de uitbesteding van taken aan
klassenbureaus en het toezicht op klassenbureaus in de praktijk heeft vorm
gegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de IVW haar activiteiten afstemt op de activiteiten van de klassenbureaus en aan de vraag of
de rapportageverplichting door de klassenbureaus naar het oordeel van de
IVW voldoende wordt nagekomen. Tenslotte worden de doeleinden beschreven waarvoor de door de klassenbureaus overgedragen informatie door de
IVW wordt gebruikt.
3.1

De praktijk bij de IVW

De IVW heeft haar werkterrein ingedeeld in twaalf domeinen van toezicht.
Voor het toezicht op de scheepvaart zijn verantwoordelijk de Toezichteenheid
Zeevaart en de Toezichteenheid Binnenvaart. De Toezichteenheid Zeevaart
houdt toezicht op zeeschepen387 en op erkende klassenbureaus. Ook het toezicht op de vissersvloot valt onder de Toezichteenheid Zeevaart. Het toezicht
op de visserij blijft in deze case-study echter buiten beschouwing.
In de afgelopen jaren heeft binnen de IVW een ontwikkeling plaatsgevonden
ten aanzien van de wijze van toezicht houden, waarbij het accent steeds meer is
verlegd naar metatoezicht. Dit wil zeggen dat men ernaar streeft om systemen
van certificering en interne kwaliteitsborging in de sector beter te laten aansluiten op de handhavingsactiviteiten van de IVW.388 De inschakeling van klassenbureaus bij de certificering van zeeschepen past in deze ontwikkeling. Binnen de
IVW heeft een verschuiving plaatsgevonden van wat men zou kunnen noemen

386
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Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan voorzitter van de Tweede Kamer, 19
juni 2006, Kabinetsstandpunt inzake het in het kader van het programma Bruikbare
Rechtsorde opgestelde rapport “De bakens verzet” (HDJZ/SCH/2006-107).
De Nederlandse vloot bestaat uit circa 1.330 zeeschepen. 62% daarvan zijn schepen groter
dan 500 GT (bron: Jaarbericht IVW 2006), blz. 87.
Rapport “Toezicht in beweging. Ontwikkeling in het toezicht van Verkeer en Waterstaat”,
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag: 2004.

230

CASUS ZEEVAART

een ‘speurhondfunctie’ naar een ‘waakhondfunctie’.389 In deze benadering erkent de IVW nadrukkelijker dat het voor haar onmogelijk is om een waterdicht
systeem van inspecties te ontwikkelen en stapt ze over op een model van risicoinventarisatie en risicoanalyse, waarbij de nadruk ligt op steekproeven en op het
scherp houden van de zelfcontrole door reders en klassenbureaus.390
De IVW legt de nadruk op risicogebaseerde inspecties buiten de certificeringscyclus om. Hierbij wordt gestreefd naar differentiatie binnen het toezicht.
Dit wil zeggen dat bij schepen of reders waar de naleving slecht is of de risico’s
groot zijn vaker wordt gecontroleerd. Daarnaast vinden op basis van een risicoanalyse thematische inspecties plaats. De invulling van de risicogebaseerde inspecties is nog in ontwikkeling. In de overgangsfase is door de IVW op basis van
bepaalde criteria, zoals het land van herkomst, de leeftijd en het type van een
schip, een aantal risicovolle groepen schepen vastgesteld waarop in ieder geval
toezicht zal worden gehouden.391
3.2

Taakverdeling tussen de IVW en de klassenbureaus

De taakverdeling tussen de IVW en de klassenbureaus is vastgelegd in de met de
klassenbureaus gesloten overeenkomsten. In de overeenkomsten is vastgelegd
welke onderzoeken op basis van de Schepenwet en het Schepenbesluit 2004392
de klassenbureaus mogen verrichten en welke certificaten door de klassenbureaus mogen worden afgegeven of verlengd. Met betrekking tot de uitvoering
van onderzoeken aan zeeschepen zijn in de overeenkomst procedures opgenomen. In de overeenkomsten is bovendien de rapportageverplichting geregeld.
Voor de procedure voor de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit
2004 wordt verwezen naar IMO Resolutie A. 948 “Revised survey guidelines
under the Harmonized System of Survey and Certification” (HSSC) en de door
de IVW uitgegeven “HSSC guidelines”. Het HSSC is als gezegd een internationaal geharmoniseerd systeem, waarin de periodiciteit van de verschillende on389
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Deze ontwikkeling is eerder beschreven in S. Breukers en R. van Gestel, ‘Grote klasse.
Kansen en risico’s bij het toezicht op de zeescheepvaart’, Bestuurskunde (13) 2004-5, pp.
223-232.
Een eerste aanzet voor deze benadering is gegeven in de vorm van het rapport “Risk
Based Inspection. In ontwikkeling”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rotterdam: 2003.
Rapport “Toezicht op de klassenbureaus”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag:
2006, pp. 17-18. De toezichtstrategie is nader uitgewerkt in het rapport ‘Uitvoeringskader
voor het toezicht op de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen klassenbureaus (7 juni 2007) en het ‘Inspectieprogramma 2007’.
Naast onderzoeken op basis van de Schepenwet en het Schepenbesluit 2004 betreft het
ook onderzoeken op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door zeeschepen en
het Besluit voorkoming verontreiniging door zeeschepen en onderzoeken op basis van de
Meetbrievenwet 1981.
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derzoeken is vastgelegd om te voorkomen dat een schip voor verschillende certificaten op verschillende tijdstippen aan een onderzoek moet worden onderworpen (zie paragraaf 1.1). Via de website van de IVW zijn instructies voor de klassenbureaus te raadplegen. Ook zijn via een digitaal programma (EasyRules) de
wet- en regelgeving en de beleidsregels ten aanzien van de Nederlandse zeevaart
toegankelijk gemaakt.393
De rapportageverplichting is geregeld in de overeenkomst tussen de klassenbureaus en de IVW (Annex II). De klassenbureaus moeten maandelijks aan
de IVW een overzicht toesturen van de schepen waarbij het klassenbureau een
onderzoek heeft verricht en van de verlengde of afgegeven certificaten. De IVW
kan als zij dat wil in het digitale systeem van het klassenbureau de volledige rapportage en de uitgegeven certificaten inzien.394 De klassenbureaus moeten de
naleving van de klassenregels adequaat documenteren en op verzoek aan de
IVW inzage geven in alle relevante informatie. Het klassenbureau moet bovendien de IVW onmiddellijk in kennis stellen van de schorsing of intrekking van
een klassencertificaat. Tevens dient het klassenbureau de IVW onmiddellijk in
kennis te stellen van bepaalde categorieën van ernstige tekortkomingen.395
3.3

Toezicht door de IVW op de klassenbureaus

Aangezien de klassenbureaus worden erkend door de Europese Commissie is
het toezicht op de klassenbureaus primair de verantwoordelijkheid van de Europese Unie. Deze taak is uitbesteed aan de EMSA. De EMSA heeft voor het
toezicht echter de medewerking van de lidstaten nodig (art. 11 Richtlijn
2001/105/EG). Het toezicht vanuit de IVW op de klassenbureaus is dan ook
aanvullend op het toezicht vanuit de EMSA.
De IVW houdt toezicht op de door de minister van Verkeer en Waterstaat
aangewezen klassenbureaus. Het toezichtsarrangement ten aanzien van de klassenbureaus is in 2006 aangepast vanwege de op 1 juni van dat jaar ondertekende
overeenkomsten tussen de IVW en de klassenbureaus, waarbij aan de klassenbureaus de bevoegdheid is gemandateerd om certificaten op basis van het Schepenbesluit 2004 af te geven of te verlengen. Het toezicht op de klassenbureaus
heeft tot doel het functioneren van de klassenbureaus te bewaken en om vast te
stellen of de informatie die door de klassenbureaus aan de IVW wordt verstrekt
393
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Het programma EasyRules is te raadplegen via www.ivw.nl.
De resultaten van de door het klassenbureau verrichte onderzoeken moeten binnen drie
werkdagen kunnen worden ingezien door de IVW. Het volledig uitgewerkte rapport moet
binnen tien werkdagen kunnen worden ingezien. De genoemde termijnen moeten gedurende de periode van een jaar gemiddeld worden behaald. Er bestaat dus enige ruimte
voor de klassenbureaus om incidenteel af te wijken van de termijnen.
Bron: voorbeeldcontract IVW- American Bureau of Shipping (ABS).
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compleet en conform de werkelijkheid is. Het nieuwe contract wordt hierbij als
basis gebruikt.396
Op basis van de Europese regelgeving dient de IVW minimaal om de twee
jaar controles uit te voeren bij de door de minister van Verkeer en Waterstaat
aangewezen klassenbureaus (art. 11 Richtlijn 2001/105/EG). Over de resultaten van deze controles dient te worden gerapporteerd aan de overige lidstaten
van de EU en aan de Europese Commissie.397 Onder het nieuwe toezichtsarrangement worden alle aangewezen klassenbureaus door de IVW jaarlijks onderworpen aan een kantooraudit. Tijdens deze audit worden bepaalde thema’s en
processen belicht. Deze thema’s worden ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand
van de ervaringen in de voorgaande jaren en de uitgevoerde risicoanalyses. Aan
de klassenbureaus wordt gevraagd om de rapportages van ISO, EMSA en IACS
audits aan de IVW ter beschikking te stellen. Deze rapportages worden voorafgaand aan of tijdens de kantooraudit bekeken en geanalyseerd, waarbij de informatie wordt gebruikt om zo gericht mogelijk de kantooraudit te kunnen uitvoeren. Naast de kantooraudits wordt jaarlijks bij alle aangewezen klassenbureaus minimaal één externe audit bijgewoond. Hierbij moet worden gedacht aan
audits die worden verricht door EMSA of IACS of aan audits die worden verricht in het kader van ISO-certificering. Ook het bijwonen van interne audits
behoort tot de mogelijkheden.398
De IVW houdt bovendien toezicht op de taken die door de klassenbureaus
worden verricht door middel van zogenaamde productcontroles. De productcontroles vinden plaats aan boord van schepen of op de werf. Het betreft controles aan boord van een schip. De IVW bepaalt aan de hand van een risicoanalyse of er een productcontrole wordt uitgevoerd op een bepaald schip (zie paragraaf 3.1). De productcontroles worden overigens niet in de eerste plaats verricht ten behoeve van het toezicht op klassenbureaus, maar ten behoeve van het
toezicht op reders. De controles geven echter tevens informatie over de uitvoering van de aan de klassenbureaus uitbestede taken, indien het een controle van
een schip betreft dat niet langer dan drie maanden geleden door het klassenbureau is gecontroleerd.399 De productcontroles worden gecombineerd met de
kantooraudits. Dit betekent dat voor of vlak na een kantooraudit een aantal
schepen van het betreffende klassenbureau worden geïnspecteerd. De resultaten
396
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Rapport “Toezicht op de klassenbureaus”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag:
2006, p. 3.
In het kader van de havenstaatcontroles met de IVW jaarlijks rapporteren aan de Europese
Commissie. De door de IVW uitgevoerde havenstaatcontroles zijn in dat kader de bron
voor de rapportage aan de Europese Commissie.
Rapport “Toezicht op de klassenbureaus”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag:
2006, pp. 14-15.
Ibid, pp. 15-18.
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van deze inspecties worden teruggekoppeld in het kader van de kantooraudit.
Bij de planning van de productcontroles maakt de IVW gebruik van de overzichten die door de klassenbureaus maandelijks worden toegezonden en waarin
staat vermeld welke onderzoeken zijn verricht, waar en wanneer deze onderzoeken hebben plaatsgevonden en bij welk schip (zie paragraaf 3.2). De productcontroles worden om praktische redenen vooraf aangekondigd.
3.4

Ervaringen van de IVW met het toezicht

In 2007 is gestart met de uitvoering van het toezichtsarrangement dat is beschreven in het rapport ‘Toezicht op de klassenbureaus’ (zie paragraaf 3.3). Het
toezichtsarrangement is door de IVW uitgewerkt in het ‘Uitvoeringskader voor
het toezicht op de door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen klassenbureaus’ en in het ‘Inspectieprogramma 2007’. De invulling van het toezichtsarrangement en de criteria voor risicoanalyse zullen in de komende jaren
verder worden ontwikkeld. De eerste ervaringen van de IVW met de uitvoering
van het toezichtsarrangement zijn positief. De wijze waarop door de IVW toezicht wordt gehouden op de klassenbureaus is in 2007 positief beoordeeld tijdens een audit door de IMO ter beoordeling van de wijze waarop de Nederlandse overheid haar internationale verplichtingen op het terrein van de zeevaart
vervult.
Een punt van zorg ten aanzien van het toezicht is het behoud van kennis en
capaciteit binnen de IVW. De afgelopen jaren is bij de IVW door de uitstroom
van ervaren inspecteurs specifieke kennis en deskundigheid weggevloeid. Ook
de nieuwe overeenkomsten tussen de IVW en de klassenbureaus zijn van invloed op het behoud van kennis. Doordat in de nieuwe situatie meer taken in
het kader van de certificering van schepen zijn overgedragen aan de klassenbureaus, worden minder onderzoeken ten behoeve van de certificering door de
IVW zelf verricht. Door het verrichten van deze onderzoeken werd door de
inspecteurs van de IVW praktische en vaak ook specialistische kennis opgedaan. Deze kennis dreigt in de nieuwe situatie verloren te gaan. Daar komt bij
dat de uitbreiding van de uitbesteding van taken aan klassenbureaus een andere wijze van toezicht houden met zich mee brengt, waarbinnen systeemtoezicht of metatoezicht400 belangrijker is. Om voldoende kennis in huis te houden, wordt door de IVW veel aandacht besteed aan opleidingen en trainingen
voor inspecteurs. Ook de klassenbureaus hechten waarde aan het behoud van
kennis en deskundigheid binnen de IVW, zodat de IVW kan blijven optreden
400

Systeemtoezicht of metatoezicht wordt door de IVW omschreven als het houden van toezicht op systemen en processen, waarbij de feitelijke inhoud hiervan, dus de producten
en/of resultaten, niet langer het primaire object van controle is. Zie het rapport “Toezicht
op de klassenbureaus”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag: 2006, p. 31.
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als volwaardige gesprekspartner van de klassenbureaus en in de Europese en
internationale context.
3.5

Mogelijkheden tot sanctionering

Indien de klassenbureaus niet voldoen aan de overeenkomst tussen de IVW en
de klassenbureaus of wanneer de klassenbureaus de aan hen uitbestede taken
niet uitvoeren conform de wet- en regelgeving, beschikt de IVW over de mogelijkheid om te interveniëren. Op basis van Richtlijn 2001/105/EG bestaan er
twee interventiemogelijkheden. De IVW kan de Europese Commissie verzoeken om tot intrekking van de erkenning over te gaan (art. 9 Richtlijn
2001/105/EG). Daarnaast kan de IVW de machtiging van een klassenbureau
schorsen. De IVW dient de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen,
waarna de Europese Commissie onderzoekt of de schorsing gerechtvaardigd is
(art. 10 Richtlijn 2001/105/EG). Deze interventiemogelijkheden zijn nog nooit
gebruikt, maar spelen op de achtergrond een belangrijke rol in de relatie met de
klassenbureaus.
In de praktijk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van minder vergaande
interventiemethoden, waarbij de interventiepiramide van Ayres en Braithwaite
wordt gehanteerd.401 Als mogelijke interventiemethoden worden genoemd dialoog en voorlichting, aanbeveling, waarschuwing, openbaarmaking en het aanspannen van een civiele procedure. Daarnaast wordt nog genoemd de mogelijkheid om het toezicht op de klassenbureaus te intensiveren en de mogelijkheid
om de overeenkomst met het klassenbureau aan te scherpen of om onderdelen
van de overeenkomst in te trekken. De meest gangbare interventiestrategie bestaat eruit dat de IVW haar bevindingen bespreekt met het klassenbureau, waarna het klassenbureau een verbeterplan opstelt. De IVW kan zo beoordelen of het
klassenbureau de tekortkomingen opheft. Deze interventiemethode blijkt in de
praktijk voldoende effectief om geconstateerde tekortkomingen op te lossen. De
IVW kan echter zwaardere interventiemiddelen inzetten als het klassenbureau
de tekortkomingen niet naar tevredenheid van de IVW oplost.402 De inzet van
zwaardere interventiemiddelen komt vanwege overwegingen van proportionaliteit niet vaak voor. Het bestaan van de mogelijkheid om zwaardere interventiemiddelen in te zetten is voldoende.

401
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I. Ayres en J. Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford: Oxford University Press 1992.
Rapport “Toezicht op de klassenbureaus”, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Den Haag:
2006, pp. 14-16.
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3.6

Ervaringen van de IVW met de rapportageverplichting

De Algemene Rekenkamer heeft in 2001 forse kritiek geuit op de nakoming van
de toenmalige rapportageverplichting door de klassenbureaus. De Rekenkamer
stelde dat niet alle klassenbureaus zich aan de contractuele rapportageverplichting hielden en dat de IVW praktisch gesproken geen middelen had om de klassenbureaus te dwingen om toch alle informatie over te dragen. Er werd gesteld
dat de IVW hierdoor over onvoldoende informatie beschikte om toezicht te
kunnen houden op de kwaliteit van de controles door de klassenbureaus en om
inzicht te hebben in de kwaliteit van de Nederlandse vloot.403 De stelling dat de
klassenbureaus de rapportageverplichting onvoldoende naleefden werd overigens in het rapport van de Algemene Rekenkamer niet empirisch onderbouwd.
Ook in het Jaarbericht over 2002 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
werd nog kritiek geuit op de naleving van de rapportageverplichting door de
klassenbureaus. Gesteld werd dat de rapportages overeenkomstig het contract
inzicht moeten bieden in de situatie die is aangetroffen aan het begin van het
onderzoek. De ontvangen rapportages voldeden echter niet aan deze eis. Aangegeven werd dat deze kwestie nadrukkelijk aan de orde zou worden gesteld
zowel binnen de klassenbureaus, als binnen het voor richtlijn 2001/105/EG
verantwoordelijke comité van de Europese Gemeenschap.404 In het Jaarbericht
over 2005 wordt niet expliciet gerept over de nakoming van de rapportageverplichting. Wel wordt gesteld dat de audits een positief beeld hebben opgeleverd
van de kwaliteit van de klassenbureaus.405
De rapportageverplichtingen op basis van de oude overeenkomsten met de
klassenbureaus spoorden niet met de internationaal gebruikelijke rapportageverplichtingen die zijn vastgelegd door de IACS. Op basis van de oude overeenkomsten moest iedere tekortkoming aan de IVW worden gemeld, ook als het
ging om minder ernstige tekortkomingen die op aanwijzing van het klassenbureau direct door de reder waren opgelost. De nieuwe overeenkomsten met de
klassenbureaus zijn in lijn gebracht met de internationaal gebruikelijke verplichtingen die zijn vastgelegd door de IACS. Op basis van de nieuwe overeenkomsten hoeven alleen nog bepaalde ernstige tekortkomingen te worden gemeld. De
resultaten van de door de klassenbureaus verrichte onderzoeken en de volledig
uitgewerkte rapporten kunnen desgewenst door de IVW worden ingezien (zie
paragraaf 3.2). Door de wijziging van de rapportageverplichting zijn de probleempunten uit het verleden opgelost. De eerste ervaringen van de IVW met de
naleving van de rapportageverplichting door de klassenbureaus zijn positief. De
403
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Rapport “Milieuvervuiling door zeeschepen”, Kamerstukken II 2001-2002, 28 040, pp.
11-13.
Jaarbericht 2002, Inspectie Verkeer en Waterstaat, p. 15.
Jaarbericht 2005, Inspectie Verkeer en Waterstaat, p. 102.
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rapportageverplichting wordt over het algemeen door de klassenbureaus goed
nagekomen.
3.7

Het gebruik van de rapportages door de IVW

De rapportages van de klassenbureaus verschaffen de IVW inzicht in de kwaliteit van de Nederlandse vloot. In het verleden werden door de IVW op basis van
de door de klassenbureaus gerapporteerde gegevens de wettelijk vereiste certificaten afgegeven dan wel verlengd. Vanaf medio 2006 hebben de klassenbureaus
de bevoegdheid gekregen om zelf certificaten af te geven of te verlengen. Dit
stelt de IVW in de gelegenheid om meer steekproefsgewijs toezicht uit te oefenen op basis van risicoanalyse. De rapportages van de klassenbureaus kunnen
worden gebruikt voor het toezicht op de klassenbureaus. Aan de hand van de
door de klassenbureaus overgelegde overzichten (zie paragraaf 3.2) kunnen
door de IVW de schepen worden geselecteerd die in aanmerking komen voor
een productcontrole.
Daarnaast kunnen de rapportages worden gebruikt om nadere invulling te
geven aan het toezicht op de reders. De rapportages geven namelijk informatie
over de nakoming van de wettelijke verplichtingen door de reder. Een knelpunt
is dat het momenteel nog niet mogelijk is om op basis van de informatiesystemen van de klassenbureaus, waarin de IVW inzage heeft, een algemeen overzicht te genereren. Het is vooralsnog uitsluitend mogelijk om de resultaten per
schip in te zien. De IVW acht het wenselijk dat de rapportages van de klassenbureaus in de toekomst kunnen bijdragen aan het signaleren en analyseren van bepaalde ontwikkelingen in de sector ten behoeve van het toezicht op de reders.
Hiertoe dienen de informatiesystemen verder te worden ontwikkeld.
In het rapport “De koers verlegd” geeft de IVW aan meer risicogebaseerde
inspecties te willen verrichten buiten de certificeringscyclus om. Bovendien wil
de IVW meer gaan differentiëren in haar toezicht door meer toezicht te houden
op reders en klassenbureaus met een slecht nalevingsgedrag, maar ook door
meer toezicht te houden daar waar de risico’s het grootst zijn of waar de politieke en maatschappelijke aandacht zich concentreert.406 De rapportages van de
klassenbureaus kunnen, in combinatie met de gegevens uit de door de IVW verrichte productcontroles en de gegevens over havenstaatcontroles die zijn opgeslagen in een internationale databank, de input vormen voor een systeem van
risicoinventarisatie en risicoanalyse, waarop het risicogebaseerde toezicht kan
worden gebaseerd. Deze wijze van toezicht houden kan een onnodig hoge inspectiedruk voor reders en klassenbureaus tegengaan, doordat er op deze ma-

406

Rapport “De koers verlegd. Het nieuwe toezichtarrangement Koopvaardij”, Inspectie
Verkeer en Waterstaat, Den Haag: 2005, p. 13.
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nier minder toezicht hoeft te worden gehouden bij goed presterende reders en
klassenbureaus.
Het is mogelijk dat de rapportages van de klassenbureaus indirect een rol
spelen bij de sanctionering. Een rapportage kan namelijk aanleiding geven tot
verscherpt toezicht op een bepaalde reder. Wanneer tijdens de extra controles
ernstige tekortkomingen worden geconstateerd, kan aan de reder een sanctie
worden opgelegd, zoals de schorsing of intrekking van het certificaat. In de praktijk worden deze sancties echter niet vaak toegepast.
3.8

Tussenconclusie

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de IVW positieve ervaringen
heeft met de uitvoering van wettelijke taken door klassenbureaus. De inschakeling van klassenbureaus bij de certificering van zeeschepen past in de nieuwe
wijze van toezicht houden door de IVW, waarbij de nadruk ligt op risicogebaseerde inspecties buiten de certificeringscyclus om. Een punt van zorg, dat samenhangt met de uitbesteding van taken aan klassenbureaus, is het (mogelijke)
verlies van kennis en capaciteit binnen de IVW. De eerste ervaringen van de
IVW met de naleving van de rapportageverplichting door de klassenbureaus zijn
positief. De rapportages van de klassenbureaus kunnen worden gebruikt ten behoeve van de invulling van een systeem van risicoinventarisatie en risicoanalyse,
waarop het risicogebaseerde toezicht kan worden gebaseerd. Dit systeem is nog
in ontwikkeling.

4

De praktijk bij de klassenbureaus

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de klassenbureaus in de praktijk uitvoering geven aan de aan hen uitbestede taken. Een belangrijke vraag is hoe de rapportageverplichting door de klassenbureaus wordt ervaren en nagekomen.
4.1

De praktijk bij de klassenbureaus

In Nederland zijn zeven klassenbureaus aangewezen aan wie de bevoegdheid is
uitbesteed om onderzoeken te verrichten en certificaten af te geven of te verlengen op basis van het Schepenbesluit 2004. De zeven klassenbureaus kunnen
worden gekwalificeerd als zeer grote, internationaal opererende bedrijven met
een vestiging in Nederland. De zeven aangewezen klassenbureaus zijn aangesloten bij de IACS.
De klassenbureaus opereren in onderlinge concurrentie. Een scheepswerf of
reder kan zelf kiezen bij welk klassenbureau hij een klassencertificaat aanvraagt
en door welk klassenbureau hij de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit
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2004 wil laten verrichten. De keuze voor een klassenbureau wordt doorgaans al
gemaakt voor aanvang van de constructie van een schip en speelt een rol bij de
onderhandelingen tussen reder en werf. Er kunnen verschillende motieven zijn
voor de keuze voor een bepaald klassenbureau. Genoemd worden onder meer
de mate van klantgerichtheid, de vraag of het klassenbureau gespecialiseerd is in
een bepaald type schip en het innovatieve vermogen van een klassenbureau. Bij
klantgerichtheid kan men denken aan de snelheid waarmee een klassenbureau
(ook in het buitenland) een surveyor aan boord van een schip kan krijgen voor
het verrichten van de onderzoeken die aan het klassenbureau zijn uitbesteed.
Het adagium “tijd is geld” gaat namelijk zeker ook op voor de scheepvaart. Het is
echter niet uitgesloten dat vooral bij kleinere reders ook financiële aspecten (tarieven) een rol spelen bij de keuze.
Soms wordt door een reder overgestapt van het ene naar het andere klassenbureau. Dit fenomeen wordt in de scheepvaart aangeduid als “classhopping”.
Classhopping komt niet vaak voor, maar gebeurt soms wanneer een reder niet
tevreden is over de dienstverlening van het klassenbureau. Om te verhinderen
dat reders overstappen naar een ander klassenbureau om onder de noodzakelijke reparaties uit te komen, moeten de klassenbureaus op basis van internationale en Europese regelgeving alle informatie over de toestand van het schip overdragen aan het klassenbureau dat de taken overneemt. Het klassenbureau dat de
taken overneemt, mag het klassencertificaat en de certificaten op basis van het
Schepenbesluit 2004 pas afgeven, nadat alle achterstallige onderzoeken naar
behoren zijn voltooid en aan alle niet opgevolgde aanbevelingen is voldaan (art.
15, vijfde lid, Richtlijn 2001/105/EG).407 Op deze manier biedt het systeem een
waarborg tegen “free-rider-gedrag” van reders.
4.2

De uitvoering van de onderzoeken aan schepen

Zowel de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit 2004, als de onderzoeken ten behoeve van het klassencertificaat, worden internationaal aangeduid als
surveys. De inspecteurs van de klassenbureaus die de onderzoeken verrichten
worden aangeduid als surveyor. De surveyors zijn hoog opgeleid (universitair of
HBO-niveau) en hebben ervaring in de scheepvaart of de scheepvaartindustrie.
Bovendien hanteren de klassenbureaus een intern opleidingssysteem dat alle
surveyors moeten doorlopen.
De onderzoeken ten behoeve van het klassencertificaat bestaan uit een keuring van de romp, de machinerieën en de elektrische installaties. Daarnaast voe-
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Deze verplichting is ook vastgelegd in de Transfer of Class Agreement (TOCA) van de
IACS. Zie ook de Procedures for Changing Classification Status Part 2 (Procedure for
Transfer of Class), pp. 9-16. Dit document kan worden gedownload via www.iacs.org.uk.
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ren de klassenbureaus een deel van de onderzoeken op basis van het Schepenbesluit 2004 uit. Deze onderzoeken bestaan meestal uit een documentonderzoek,
waarbij wordt gecontroleerd of alle vereiste certificaten en handboeken aanwezig zijn, en een fysieke inspectie van het schip die in de meeste gevallen steekproefsgewijs plaatsvindt. Gedurende de levensduur van een schip is de reder gehouden aan een cyclus van onderzoeken. Vaak is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt uitgevoerd in het buitenland, aangezien het schip in een buitenlandse haven ligt en op korte termijn geen Nederlandse haven aandoet.
Voor aanvang van de constructie van een nieuw schip dient de werf een ontwerp in bij een klassenbureau. Dit ontwerp wordt door het klassenbureau getoetst en doorberekend. Wanneer het ontwerp door het klassenbureau is goedgekeurd, voeren surveyors van het betreffende klassenbureau gedurende het gehele productieproces regelmatig controles uit op de werf. Hierbij wordt gecontroleerd of het schip wordt gebouwd conform het goedgekeurde ontwerp en of
het schip voldoet aan de regels van het klassenbureau. Daarnaast voert het klassenbureau de opgedragen onderzoeken op basis van het Schepenbesluit 2004
uit, waarbij wordt gecontroleerd of het schip voldoet aan de (vaak op internationale verdragen gebaseerde) wet- en regelgeving. Indien nodig worden aan de
werf suggesties gedaan voor verbetering.
Ook na oplevering van het schip is de eigenaar gehouden mee te werken aan
een cyclus van periodieke controles aan boord van het schip, waarbij wordt gecontroleerd of het schip beschikt over de benodigde certificaten en of nog aan de
toepasselijke regelgeving wordt voldaan. In veel gevallen worden ook deze controles verricht door de klassenbureaus. De klassenbureaus hebben geen wettelijke bevoegdheid tot aanhouding van een schip en zijn voor medewerking aan
het onderzoek grotendeels aangewezen op de welwillendheid van de reder. Dit
levert in de praktijk weinig problemen op, aangezien de reders zelf betalen voor
het onderzoek door het klassenbureau en het alleen al om deze reden onwaarschijnlijk is dat zij surveyors de toegang tot het schip ontzeggen. Bovendien kan
het klassenbureau, wanneer geen medewerking wordt verleend aan het onderzoek, besluiten de certificaten op basis van het Schepenbesluit 2004 niet te verlengen, waardoor er niet meer uitgevaren mag worden. Tenslotte loopt de reder,
wanneer hij weigert mee te werken aan een onderzoek, het risico dat het klassenbureau het klassencertificaat schorst of intrekt. Aangezien de rederijen het
klassencertificaat nodig hebben om aan te tonen dat zij aan de publiekrechtelijke
regelgeving voldoen, gaat van de intrekking van het klassencertificaat in beginsel
evenveel dreiging uit als van de intrekking van de overige certificaten.
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4.3

Ervaringen van de klassenbureaus met de rapportageverplichting

De rapportageverplichtingen op basis van de oude overeenkomsten tussen de
IVW en de klassenbureaus spoorden niet met de internationaal gebruikelijke
rapportageverplichtingen (zie paragraaf 3.6). Met name de verplichting om ook
kleinere tekortkomingen die direct ter plaatse worden hersteld te melden werd
door sommige klassenbureaus als bezwaarlijk ervaren. Een surveyor bespreekt
zijn bevindingen met de scheepsleiding en probeert in overleg tot een oplossing
te komen. Een verplichting om ook kleinere tekortkomingen die direct ter plaatse worden opgelost te melden past minder goed in deze werkwijze. Door sommige klassenbureaus werd gevreesd dat aan de surveyors door deze rapportageverplichting een “politiementaliteit” werd opgedrongen met als risico dat de reders zich minder open zouden opstellen ten aanzien van de surveyors.
De nieuwe overeenkomsten met de klassenbureaus zijn in lijn gebracht met
de internationaal gebruikelijke verplichtingen die zijn vastgelegd door de IACS.
Op basis van de nieuwe overeenkomsten hoeven alleen nog bepaalde ernstige
tekortkomingen te worden gemeld. De problemen met de rapportageverplichting uit het verleden doen zich hierdoor niet meer voor. De rapportageverplichting onder de nieuwe overeenkomsten behelst dat de klassenbureaus maandelijks aan de IVW een overzicht sturen van de schepen waarbij het klassenbureau
een onderzoek heeft uitgevoerd en van de verlengde of afgegeven certificaten.
De IVW kan desgewenst via digitale informatiesystemen van de klassenbureaus
de volledig uitgewerkte rapporten inzien (paragraaf 3.2). De rapportageverplichting verloopt zoals contractueel overeengekomen. Door de klassenbureaus
worden niet langer problemen ervaren ten aanzien van de nakoming van de
rapportageverplichting.
4.4

Ervaringen van de klassenbureaus met het toezicht door de IVW

De ervaringen van de klassenbureaus met het toezicht vanuit de IVW zijn overwegend positief. Door sommige klassenbureaus wordt ten aanzien van de kantooraudits opgemerkt dat deze een formeel karakter hebben en dat er onvoldoende oog is voor praktische aspecten. Verder wordt door sommige klassenbureaus aandacht gevraagd voor het behoud van kennis binnen de IVW. De technische deskundigheid van de inspecteurs is op dit moment goed, maar door sommige klassenbureaus wordt erop gewezen dat er een dalende trend waarneembaar is of op zijn minst een risico hiervoor, terwijl zowel ten aanzien van de
vlaggestaatcontroles als ten aanzien van de havenstaatcontroles de eindverantwoordelijkheid berust bij de IVW. De IVW moet de hoge snelheid van ontwikkelingen in de scheepvaart kunnen blijven volgen om een zinvolle ‘sparring partner’ te zijn voor klassenbureaus, werven en reders. Naarmate de IVW minder
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onderzoeken verricht ten behoeve van de afgifte of verlenging van certificaten,
wordt het moeilijker om voldoende kennis in huis te houden om op de juiste
wijze risicogebaseerde inspecties uit te voeren.
4.5

Ervaringen van de klassenbureaus met de samenwerking met de IVW

De samenwerking met de IVW wordt door de klassenbureaus in het algemeen
als positief ervaren. Er bestaan goede persoonlijke relaties. Bovendien vindt er
minimaal elke zes maanden overleg plaats tussen de IVW en de klassenbureaus
en is het voor de klassenbureaus mogelijk om op verzoek een bijeenkomst met
de IVW te plannen, wanneer daartoe de behoefte bestaat. Naast het periodieke
overleg tussen de IVW en de klassenbureaus (het zgn. klassenoverleg), vindt er
eenmaal in de zes maanden een tripartiet overleg plaats, waaraan naast de IVW
en de klassenbureaus ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
(KVNR) deelneemt. Sommige klassenbureaus noemen echter ook enige punten
van kritiek ten aanzien van de samenwerking met de IVW, met name met betrekking tot de capaciteit en bereikbaarheid van de IVW. De snelheid van de beantwoording van vragen door de IVW was door gebrek aan capaciteit matig,
maar is inmiddels weer verbeterd.
4.6

Tussenconclusie

De klassenbureaus geven klassencertificaten af en verrichten daarnaast wettelijk
verplichte onderzoeken ten aanzien van zeeschepen. Zij opereren hierbij in onderlinge concurrentie. Vanaf 2006 geven zij ook zelf wettelijk vereiste certificaten af. Over de wettelijke taken van de klassenbureaus wordt gerapporteerd aan
de IVW. Door de IVW wordt toezicht gehouden op de klassenbureaus. De ervaringen met het toezicht vanuit de IVW zijn positief. Wel wordt aandacht gevraagd voor het behoud van kennis en deskundigheid binnen de IVW. Ook de
samenwerking met de IVW wordt door de klassenbureaus als positief ervaren.
Minimaal elke zes maanden vindt er overleg plaats tussen de IVW en de klassenbureaus. Daarnaast vindt er eenmaal in de zes maanden een tripartiet overleg
plaats, waaraan ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
deelneemt.

5

De ervaringen van de reders

In deze paragraaf wordt beschreven wat de ervaringen zijn van de reders met de
uitbreiding van het mandaat aan de klassenbureaus. Deze paragraaf is gebaseerd
op interviews met een woordvoerder van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders (KVNR).
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5.1

Ervaringen van de reders met de uitvoering van taken door klassenbureaus

De ervaringen van de reders met de uitvoering van wettelijke taken door de klassenbureaus zijn positief. Er bestaat met name veel waardering voor de specifieke
kennis en deskundigheid van de klassenbureaus en de op innovatie gerichte
werkwijze. Daarnaast wordt het wereldwijde netwerk van inspecteurs waarover
de klassenbureaus beschikken als een belangrijk pluspunt ervaren vanwege de
flexibiliteit die dit met zich meebrengt. Er kan worden gesteld dat de reders met
het oog op de genoemde positieve aspecten de voorkeur geven aan de uitvoering
van wettelijke taken door klassenbureaus. Voor met name kleinere reders speelt
echter, naast de genoemde positieve aspecten, ook het kostenaspect een rol.
Voor het uitvoeren van de onderzoeken door de klassenbureaus geldt een commercieel uurtarief.408 Grote reders sluiten met de klassenbureaus “bulkcontracten” en kunnen daarmee kortingen bedingen. Voor kleinere reders met een beperkt aantal schepen ligt dit echter anders.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst tussen de IVW en de
klassenbureaus mogen de klassenbureaus bepaalde certificaten afgeven of verlengen. Deze nieuwe bevoegdheid leidde aanvankelijk tot een achterstand in de
afgifte of verlenging van de certificaten door de klassenbureaus. Deze achterstand is echter ingelopen en de afgifte of verlenging van certificaten door de
klassenbureaus verloopt goed. Er wordt zelfs opgemerkt dat de afgifte of verlenging van de certificaten door de klassenbureaus aanmerkelijk sneller verloopt
dan de afgifte of verlenging van certificaten door de IVW.409 De overdracht van
de bevoegdheid tot afgifte en verlenging van certificaten aan de klassenbureaus
wordt door de reders dan ook als positief ervaren. Het wordt zelfs wenselijk geacht dat het mandaat aan de klassenbureaus nog verder wordt uitgebreid. Voor
de certificering van tankers zal dit op korte termijn gebeuren. Er bestaat echter
nog geen voornemen om de certificering van passagiersschepen aan de klassenbureaus over te dragen. De sector zou echter graag zien dat ook de bevoegdheid
tot de certificering van passagiersschepen in de toekomst aan de klassenbureaus
wordt overgedragen.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat door de klassenbureaus niet altijd een eenduidige interpretatie wordt gegeven van de toepasselijke wet- en regelgeving. De klassenbureaus hebben ieder een eigen focus en werkwijze en dit
408

409

Hierbij dient te worden aangetekend dat de reders in het verleden voor het uitvoeren van
de onderzoeken door de IVW ook een tarief verschuldigd waren op basis van een ministeriële regeling.
Het betreft onder meer bemanningscertificaten en certificaten voor passagiersschepen.
De bevoegdheid tot afgifte of verlenging van deze categorieën van certificaten is (vooralsnog) niet aan de klassenbureaus overgedragen.
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werkt door in de wijze waarop de regelgeving door de klassenbureaus wordt geinterpreteerd. Het verschil in interpretatie van de toepasselijke regelgeving belemmert volgens de reders het “level playing field” en maakt het voor reders
moeilijker om over te stappen naar een ander klassenbureau.
5.2

Ervaringen van de reders met het toezicht door de IVW

De inspectiedruk wordt door de reders als hoog ervaren. Zeeschepen zijn niet
alleen onderworpen aan toezicht vanuit de IVW, maar worden daarnaast ook
gecontroleerd door onder meer de klassenbureaus, de VROM-inspectie en de
KLPD. Een betere coördinatie van het toezicht wordt daarom wenselijk geacht.
In deze paragraaf staan echter de ervaringen van de reders met het toezicht vanuit de IVW centraal.
Op basis van het rapport “De koers verlegd” wil de IVW meer differentiëren in haar toezicht door minder toezicht te houden op reders met een goed
nalevingsgedrag en meer toezicht op reders met een slecht nalevingsgedrag (zie
paragraaf 3.6). De KVNR oordeelt positief over dit streven van de IVW. Deze
wijze van toezicht houden kan namelijk een onnodig hoge inspectiedruk voor
goed presterende reders tegengaan. Er worden door de reders echter vraagtekens geplaatst bij de uitvoering van dit voornemen van de IVW. De ervaring van
de reders is dat door de IVW bij het toezicht vooral een kwantitatieve benadering wordt gevolgd, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen reders met
een goed nalevingsgedrag en reders met een slecht nalevingsgedrag. Het toezicht vindt plaats aan de hand van gestandaardiseerde controlelijsten (“checklists”), waarbij er naar het oordeel van de reders te weinig aandacht is voor de
specifieke kenmerken van het schip. Het wordt door de reders betreurd dat de
ontwikkeling van een rankingsyteem door IVW, waarmee de prestaties van reders kunnen worden vergeleken, drie jaar geleden is stop gezet. Op dit moment
bestaat er naar het oordeel van de reders geen duidelijke onderbouwing of uitwerking voor gedifferentieerd toezicht. Daarnaast wordt het gebrek aan expertise en specifieke deskundigheid binnen de IVW als een belangrijk punt van zorg
genoemd. Het behoud van kennis binnen de IVW is van belang om de kwaliteit
van de schepen die varen onder Nederlandse vlag te bewaken.
Een belangrijk punt van zorg in het kader van het behoud van de kwaliteit van de Nederlandse vloot is bovendien dat schepen, die varen onder Nederlandse vlag maar die (bijna) nooit een Nederlandse haven aandoen, volgens de
ervaring van de reders zelden of nooit door de IVW worden gecontroleerd. De
IVW zou daarom een systeem voor ‘toezicht op afstand’ moeten opzetten.
Daarbij zou de IVW meer gebruik moeten maken van gegevens die al uit andere
bronnen beschikbaar zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de gegevens die zijn
vergaard in het kader van havenstaatcontroles, maar ook aan de auditrapporten
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van de klassenbureaus. Er zou tevens gebruik kunnen worden gemaakt van auditrapporten die zijn opgesteld in het kader van het zogenaamde ‘markttoezicht’.
Dit zijn inspecties die worden verricht aan boord van tankers in opdracht van
grote opdrachtgevers zoals Esso en Shell.410
5.3

Tussenconclusie

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de reders positieve ervaringen
hebben met de uitvoering van wettelijke taken door klassenbureaus, zowel ten
aanzien van de uitvoering van de wettelijk vereiste onderzoeken, als ten aanzien
van de afgifte of verlenging van certificaten. Bij deze positieve waardering speelt
de deskundigheid, de op innovatie gerichte werkwijze en het wereldwijde netwerk van inspecteurs van de klassenbureaus een belangrijke rol. Het wordt door
de reders betreurd dat er door de IVW nog niet daadwerkelijk wordt gedifferentieerd in het toezicht. Daarnaast wordt het (mogelijke) verlies van capaciteit en
deskundigheid binnen de IVW als belangrijk punt van zorg genoemd. Tenslotte
zou de IVW bij het toezicht meer gebruik moeten maken van gegevens die beschikbaar zijn uit andere bronnen.

6

Referentiecasus: keuring van kermisattracties

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van het Nederlandse
systeem van keuring van kermisattracties. Deze casus dient als referentiecasus
voor de in dit hoofdstuk beschreven casestudy op het terrein van de zeevaart.
Een vergelijking tussen de keuring van zeeschepen en de keuring van kermisattracties ligt niet meteen voor de hand. In hoofdstuk 3 is reeds opgemerkt dat deze referentiecasus minder goed binnen het gemengde model past, omdat er voor
de keuring van kermisattracties bij mijn weten geen van oorsprong privaatrechtelijk normenkader bestaat, zoals dat ten aanzien van de keuring van zeeschepen
wel bestaat. De op het eerste gezicht erg verschillende casus bieden echter voor
het overige voldoende vergelijkingspunten. In beide gevallen worden door erkende bedrijven periodieke onderzoeken verricht met het oog op de veiligheid.
Met behulp van de referentiecasus kunnen opvallende aspecten die uit de casus
zeevaart naar voren zijn gekomen worden vergeleken met aspecten uit de casus
kermisattracties. De beschrijving van de referentiecasus spitst zich toe op die
aspecten van de referentiecasus die het meeste opvallen in vergelijking met de
casestudy zeevaart.

410

Zie S. Knapp, The econometrics of Maritime Safety, Recommendations to Enhance
Safety at Sea, diss. EUR 2007, p. 25 e.v.
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6.1

Het Nederlandse systeem van keuring van kermis-, attractie en speeltoestellen

Kermisattracties en speeltoestellen worden gekeurd ten behoeve van de veiligheid. Deze veiligheidskeuringen worden uitgevoerd op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS).411 Omdat speeltoestellen slechts
eenmalig worden gekeurd (artikel 8, tweede lid, WAS), wordt hierna over attractietoestellen (attracties) gesproken. Een attractietoestel is een al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is
voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een nietmenselijke energiebron (artikel 1 sub a WAS).
Attracties worden jaarlijks gekeurd. Dit blijkt uit artikel 8, eerste lid, WAS en
artikel 6, tweede lid, Nadere regels attractie- en speeltoestellen. De keuringen
van attracties worden verricht door een door de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aangewezen instelling. De fabrikant of de exploitant van de attractie mag kiezen door welke aangewezen instelling hij de keuring laat verrichten. Door de minister zijn zeven keuringsinstellingen aangewezen voor de keuring van attracties.412 Het betreft certificerende instellingen.
Bij de keuring voor ingebruikname van de attractie wordt aandacht besteed
aan het technisch constructiedossier met onder meer tekeningen, berekeningen
en testresultaten. De keuringsinstantie moet zich ervan vergewissen dat de attractie is vervaardigd overeenkomstig het technisch constructiedossier (artikel
10, eerste lid, WAS). Daarnaast wordt een fysieke keuring verricht ten aanzien
van het toestel, waarbij wordt getoetst aan de gevaren die zijn opgesomd in een
bijlage van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (artikel 4 WAS; 10,
derde lid, WAS).413 Bij de jaarlijkse herkeuringen wordt gecontroleerd of het
toestel nog steeds aan de voorwaarden voldoet (artikel 10, tweede en derde lid,
WAS). Als de attractie is goedgekeurd, ontvangt de exploitant een certificaat van
goedkeuring dat één jaar geldig is (artikel 10a WAS). De resultaten van de keuring dienen te worden opgetekend in het logboek (artikel 11 WAS) dat voor iedere attractie aanwezig moet zijn en moet worden bijgehouden (artikel 14,
411

412

413

Op basis van ongevallenanalyses heeft de VWA geïnventariseerd welke onderdelen van
kermisattracties de grootste risico’s opleveren. In dit kader zijn de veiligheid van veiligheidsbeugels, cakewalks en elektrische installaties van kermisattracties in kaart gebracht. De aangewezen keuringsinstanties hebben in samenwerking met de Nederlandse kermisbonden praktijkrichtlijnen opgesteld. Deze praktijkrichtlijnen zijn bedoeld als
nadere invulling van het WAS. De praktijkrichtlijnen worden sinds 2007 gehanteerd.
Bron: Aangewezen en Aangemelde (keurings-)instanties, informatieblad 59, 24 mei 2007
(VWA), te raadplegen via www.vwa.nl.
Om aan de bepalingen in het Warenwetbesluit te voldoen mag de exploitant of de fabrikant gebruik maken van internationaal erkende en in Nederland geaccepteerde normen,
zoals NEN-EN 13814 (voor attracties).
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tweede lid, WAS en artikel 16 WAS). Voor nieuwe attracties van een eenvoudig
ontwerp kan een typekeuring worden aangevraagd. De typekeuring geeft vrijstelling van de keuringsplicht voor ingebruikname van volgende identieke toestellen, maar niet van de periodieke herkeuringen (artikel 8, derde lid, WAS).
6.2

Eisen aan aangewezen instellingen

Een aangewezen instelling moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de instelling rechtspersoonlijkheid bezitten, een zetel of vestiging in Nederland hebben
en onafhankelijk zijn van degenen die bij het resultaat van de uitvoering van de
keuringen baat hebben. Daarnaast dient een aangewezen instelling te beschikken over voldoende deskundigheid en outillage om de keuringen naar behoren
te kunnen verrichten en dient zij een behoorlijke administratie van gegevens bij
te houden (artikel 19, eerste lid, WAS). De aangewezen instelling moet jaarlijks
een polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tegen
alle risico’s die voortvloeien uit de uitoefening van de aan haar uitbestede taken
overleggen (artikel 19a WAS). In bijlage I van de ministeriële regeling Nadere
regels attractie- en speeltoestellen zijn de eisen waaraan aangewezen instellingen moeten voldoen verder uitgewerkt. De eisen zien vooral op onafhankelijkheid en deskundigheid.
6.3

Toezicht en rapportageverplichting

Het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit en het toezicht op de aangewezen instellingen is opgedragen aan controleambtenaren van de Voedsel- en
Warenautoriteit (artikel 2 Nadere regels attractie- en speeltoestellen). De aangewezen instellingen moeten aan de ambtenaren van de VWA melding doen van
de uitslagen van keuringen en de datum waarop een tweede of volgende keuring
voor het bewuste toestel nodig is (artikel 12, eerste lid, WAS). Wanneer de aangewezen instelling het afgeven van een certificaat of merk van goedkeuring weigert, moet het hiervan ook melding maken aan de overige aangewezen instellingen (artikel 12, tweede lid, WAS).
De controleambtenaren van de VWA zijn bevoegd om attracties te beproeven of te onderzoeken en om schriftelijk het herstel van tekortkomingen binnen
een door de VWA vastgestelde termijn te eisen. Wanneer bij een beproeving of
onderzoek blijkt, dat een attractie niet aan de gestelde regels voldoet, kunnen de
ambtenaren van de VWA de attractie voorzien van een merk van afkeuring (artikel 27 Warenwet). Het verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken van een
merk van afkeuring wordt aangemerkt als een economisch delict (artikel 1 sub 3
Wed). Ook het gebruik van de attractie in strijd met de veiligheidseisen wordt
aangemerkt als een economisch delict (artikel 1 sub 4 Wed). De ambtenaren van
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de VWA zijn bevoegd een attractie te verzegelen, indien naar hun oordeel het
gebruik daarvan gevaar oplevert of indien de voorgeschreven keuringsprocedures niet in acht zijn genomen. De verzegeling wordt opgeheven zodra de reden,
waartoe de verzegeling aanleiding gaf, is opgeheven of ongegrond is gebleken
(artikel 30 Warenwet). Tenslotte beschikken de ambtenaren over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen (art. 32a Warenwet). De VWA controleert zowel de fabrikant als de beheerder van de attractie, maar ook de aangewezen instellingen worden door de VWA gecontroleerd op de nakoming van
hun verplichtingen.
6.4

Vergelijking

De achtergrond van de uitbesteding van taken in het kader van de keuring van
kermisattracties aan privaatrechtelijke instellingen vertoont gelijkenis met de
achtergrond van de uitbesteding van taken in het kader van de keuring van zeeschepen aan klassenbureaus. De privaatrechtelijke instellingen beschikken in
beide gevallen over ervaring en deskundigheid ten aanzien van de keuring op
veiligheidsaspecten en beschikken bovendien over een netwerk van inspecteurs
dat het mogelijk maakt om tijdig de wettelijk vereiste keuringen te verrichten. In
de zeevaart kunnen de keuringen zelfs mondiaal worden verricht. Voor kermisattracties vinden de keuringen echter uitsluitend in Nederland plaats.
Ook inhoudelijk vertonen de keuringen van attracties enige gelijkenis met de
keuring van zeeschepen. In beide gevallen betreft het periodieke keuringen,
waarbij zowel technische documenten worden gecontroleerd, als een fysieke inspectie wordt verricht. De keuringen zien met name op veiligheidsaspecten.
Evenals in de zeevaart, zijn de gevolgen van incidenten met attracties groot. Incidenten met kermisattracties hebben evenals scheepvaartongevallen een belangrijke nieuwswaarde en zullen daarom breed in de media worden uitgemeten.
Om deze reden zijn de eigenaren doorgaans zelf ook doordrongen van het belang van de veiligheid, al was het maar omdat incidenten voor hen ook commercieel nadelig kunnen uitpakken.
Aan privaatrechtelijke instellingen die de keuringen verrichten worden zowel in de casus zeevaart als in de casus kermisattracties strenge eisen gesteld. De
eisen zien onder meer op capaciteit, deskundigheid en de onafhankelijkheid van
de privaatrechtelijke instellingen. Een opvallend aspect van de casus kermisattracties vormt de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor
risico’s die voortvloeien uit de uitoefening van de aan de privaatrechtelijke instelling uitbestede taken. Een vergelijkbare regeling treft men ten aanzien van de
klassenbureaus aan in richtlijn 2001/105/EG (artikel 6, tweede lid). Een uitgebreide bespreking van deze aansprakelijkheidsclausules gaat het bestek van deze
dissertatie echter te buiten.
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Ook het toezicht vanuit de VWA op de aangewezen instellingen voor de keuring van kermisattracties vertoont overeenkomsten met het toezicht vanuit de
IVW op de klassenbureaus. De VWA houdt toezicht op de aangewezen instellingen door middel van steekproefsgewijze (her-)keuringen van attracties. Deze
kunnen worden vergeleken met de door de IVW verrichte productcontroles ten
aanzien van zeeschepen. Daarnaast houdt de VWA toezicht op de naleving van
de erkenningseisen door de aangewezen instellingen.
De mogelijkheden voor sanctionering van de aangewezen instellingen in de
casus kermisattracties vertoont gelijkenis met de mogelijkheden voor sanctionering van de klassenbureaus in de casus zeevaart. Zowel in de casus kermisattracties als in de casus zeevaart kan de erkenning van de aangewezen instelling of het
klassenbureau worden geschorst of ingetrokken, met dien verstande dat hiertoe
in de casus zeevaart alleen kan worden overgegaan door de Europese Commissie (n.a.v. een verzoek van een lidstaat). De mogelijkheden voor sanctionering
van exploitanten of scheepseigenaren vertonen zowel overeenkomsten als verschillen. In beide gevallen bestaat de bevoegdheid om herstel van tekortkomingen te vorderen. Wanneer de tekortkomingen niet binnen de gestelde termijn
worden hersteld, bestaat de bevoegdheid tot intrekking van de certificaten (in de
casus kermisattracties gebeurt dit in de vorm van de afgifte van een bewijs van
afkeuring). De bevoegdheid tot aanhouding van zeeschepen kan worden vergeleken met de bevoegdheid tot verzegeling van attracties. In de casus kermisattracties beschikken de ambtenaren van de VWA echter over de bevoegdheid om
een bestuurlijke boete op te leggen. Deze bevoegdheid bestaat nog niet in de casus zeevaart, hoewel de introductie van de bevoegdheid om bij een overtreding
van scheepvaartregelingen een bestuurlijke boete op te leggen wel wordt overwogen.

7

Kansen en risico’s

In deze paragraaf worden de kansen en risico’s ten aanzien van de uitbesteding
van taken door de IVW aan de klassenbureaus beschreven. Vanzelfsprekend
spitsen de conclusies zich toe op de overdracht van nalevingsinformatie door de
klassenbureaus aan de IVW en het gebruik van deze informatie door de IVW.
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7.1

Kansen

Door de uitbesteding van taken aan klassenbureaus wordt de verantwoordelijkheid voor de naleving van regelgeving duidelijker bij de partijen in de sector
neergelegd. Reders en klassenbureaus moeten zelf hun verantwoordelijkheid
nemen voor de nakoming van de regelgeving. Dit bevordert de kennis en het
bewustzijn van de regelgeving. Belangrijker is dat op deze manier de vaak specifieke deskundigheid die beschikbaar is binnen de sector kan worden benut. De
klassenbureaus beschikken namelijk over een jarenlange ervaring op het terrein
van de veiligheid van zeeschepen. Een ander belangrijk voordeel van de uitbesteding van taken aan klassenbureaus is dat de klassenbureaus over personele
capaciteit en een wereldwijd netwerk van surveyors beschikken, zodat overal ter
wereld tijdig de wettelijk vereiste onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.
Naast de beschikbaarheid van deskundigheid en menskracht, biedt ook de op
innovatie gerichte werkwijze van de klassenbureaus voordelen. Bij de onderzoeken van de klassenbureaus ligt de nadruk op een continue verbetering van de
prestaties en niet uitsluitend op het voldoen aan de regelgeving. De surveyors
streven er zo veel mogelijk naar om kleinere tekortkomingen direct in overleg
met de reder op te lossen en om de reder te adviseren over mogelijke verbeteringen. Deze aanpak vergroot het draagvlak voor de nakoming van de regelgeving.
Daarnaast zorgt de bundeling van kennis van de klassenbureaus en de IVW voor
innovatie. De IVW, maar ook internationale organisaties zoals de IMO en de
EMSA, maken dankbaar gebruik van de door de klassenbureaus in de afgelopen
eeuwen vergaarde kennis en deskundigheid op het terrein van de veiligheid van
de scheepvaart. De organisaties bouwen hierop voort in hun eigen regelgeving,
waarbij de kennis van de klassenbureaus wordt aangevuld met nieuwe aspecten,
zoals maatregelen ter bescherming van het milieu of maatregelen ter bestrijding
van terrorisme.
Een ander voordeel van de uitbesteding van taken aan klassenbureaus is dat
het voor de IVW gemakkelijker wordt om haar handhavingsstrategie in te richten op basis van risicoanalyse. De IVW streeft naar een model van toezicht
waarbij goed presterende reders worden beloond en slecht presterende reders
worden aangepakt. Dit moet mogelijk worden gemaakt door de verdere uitwerking van een systeem van risicoanalyse, waarmee schepen met een slechte historie vaker worden geselecteerd voor controles, terwijl schepen waarbij in het verleden weinig gebreken zijn geconstateerd minder kunnen worden gecontroleerd.
Het systeem zou zodanig moeten worden ingericht dat er voor reders een stimulans ontstaat om goed te presteren tijdens de onderzoeken door de klassenbureaus, omdat zij daarvoor worden beloond met een mogelijke vermindering van
de inspectiedruk.
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7.2

Risico’s

In de vorige paragraaf werd als belangrijk voordeel van de uitbesteding van taken aan klassenbureaus genoemd dat de klassenbureaus over de benodigde deskundigheid en een wereldwijd netwerk van inspecteurs beschikken om zeeschepen waar ook ter wereld tijdig aan de wettelijk vereiste onderzoeken te onderwerpen. Dit voordeel heeft echter een risicovolle keerzijde. Door alle betrokken
partijen wordt namelijk het risico onderkend dat de benodigde technische kennis en deskundigheid bij de IVW kan wegvloeien, wanneer meer taken worden
overgedragen aan klassenbureaus. Veelzeggend is dat ook de klassenbureaus
nadrukkelijk op dit risico wijzen en aangeven baat te hebben bij een deskundig
en actief eerstelijns toezicht door de IVW. De klassenbureaus verlangen bovendien dat de overheid voldoende kennis behoudt om een sterke rol te kunnen spelen in het internationale regelgevingsproces.
Met de behoefte aan actief eerstelijnstoezicht vanuit de IVW hangt samen het
gevaar van de “transparantieparadox”, waaraan ook in hoofdstuk 8 is gerefereerd. Het gevaar bestaat dat de bereidheid tot vrijwillige openheid van zaken
van de zijde van de gecontroleerden in de richting van de klassenbureaus minder
groot kan worden naarmate deze zich meer als een verlengstuk van de overheid
gedragen en bewijs voor overtredingen aanleveren.
Een ander risico is gelegen in het verschil in werkwijzen van de verschillende klassenbureaus. Uit de interviews is naar voren gekomen dat door de klassenbureaus niet altijd een eenduidige interpretatie wordt gegeven van de toepasselijke wet- en regelgeving. De klassenbureaus hebben ieder een eigen focus en
werkwijze en dit werkt door in de wijze waarop de regelgeving door de klassenbureaus wordt geïnterpreteerd.
Uit de interviews is tevens naar voren gekomen dat de ervaring van de
reders met het toezicht door de IVW is dat door de IVW vooral een kwantitatieve benadering wordt gevolgd, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen
reders met een goed nalevingsgedrag en reders met een slecht nalevingsgedrag.
Het toezicht vindt plaats aan de hand van gestandaardiseerde controlelijsten,
waarbij er naar het oordeel van de reders te weinig aandacht is voor de specifieke
kenmerken van het schip. De inspectiedruk wordt door de reders bovendien als
hoog ervaren, omdat zeeschepen door verschillende instanties worden gecontroleerd. Een belangrijk punt van zorg is tenslotte dat schepen, die varen onder
Nederlandse vlag maar die (bijna) nooit een Nederlandse haven aandoen, volgens de reders zelden of nooit door de IVW worden gecontroleerd.
In 2001 is door de Algemene Rekenkamer gewezen op het risico van
belangenverstrenging bij klassenbureaus, omdat de klassenbureaus wettelijke
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taken en commerciële activiteiten combineren.414 De in Nederland aangewezen
klassenbureaus moeten echter aan strenge kwaliteitsnormen voldoen en staan
onder toezicht van de IACS, de EMSA en de IVW. Het risico dat concurrentieverhoudingen een gevaar vormen voor de kwaliteit van de door de klassenbureaus verrichte taken is daardoor mijns inziens beperkt.
7.3

Concluderend

De case-study op het terrein van de zeevaart toont aan dat de uitbesteding van
taken aan klassenbureaus een positieve bijdrage levert aan een effectief toezicht op de zeevaartsector, de ontwikkeling naar een meer risicogebaseerde
handhavingsstrategie bevordert en dat de bundeling van kennis van klassenbureaus, reders en de IVW leidt tot voordelen. Bij de samenwerking tussen de
verschillende partijen moet echter rekening worden gehouden met een aantal
risico’s die de uitbesteding van taken met zich meebrengt, zoals het verlies van
deskundigheid binnen de IVW en het verlies van een open opstelling van de
betrokken partijen.

414

Rapport “Milieuvervuiling door zeeschepen”, Kamerstukken II 2001-2002, 28 040, pp.
18-19. Het rapport bespreekt overigens geen concrete gevallen van belangenverstrengeling, maar wijst in abstracto op een potentieel risico. Zie over het risico van belangenverstrengeling ook: S. Breukers en R. van Gestel, ‘Grote klasse. Kansen en risico’s bij het
toezicht op de zeescheepvaart’, Bestuurskunde (13) 2004-5, pp. 223-232.
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Hoofdstuk 10

Casus Diervoederbedrijven
1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een weergave van de casestudy op het terrein van het toezicht op diervoederbedrijven.415 De casestudy diervoederbedrijven past in het in
hoofdstuk 3 beschreven privaatrechtelijke model. Het toezicht op diervoederbedrijven is geregeld in de Kaderwet diervoeders. Deze wet biedt de mogelijkheid om bij het toezicht rekening te houden met door de minister erkende kwaliteitsborgingssystemen voor de diervoedersector. Dit is expliciet vastgelegd in
artikel 21 Kaderwet diervoeders. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die artikel 21 Kaderwet diervoeders biedt. Vooralsnog is slechts op
beperkte schaal van deze mogelijkheden gebruik gemaakt, maar de mogelijkheden voor samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen
worden wel geïnventariseerd. Zo worden de mogelijkheden onderzocht om bij
de vormgeving van het toezicht aansluiting te zoeken bij het vrijwillige privaatrechtelijke systeem van certificering GMP+. Daarnaast lopen er nog een aantal
andere initiatieven die betrekking hebben op de samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen. Bij de casestudy diervoederbedrijven is de
verwevenheid tussen het privaatrechtelijke domein en het publiekrechtelijke
domein minder sterk aanwezig dan bij de twee voorgaande casestudies. Deelname aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging is vrijwillig, maar
kan wel een indicatie vormen dat een bedrijf zich inzet om de wettelijke regels
na te leven. De overheid kan bij het toezicht gebruikmaken van in het kader van
het privaatrechtelijke kwaliteitsborgingssysteem opgestelde auditrapporten. In
dit hoofdstuk worden de mogelijkheden daartoe geïnventariseerd.
1.1

Domein van toezicht

Voor het toezicht op de naleving van de Kaderwet diervoeders zijn de Voedselen Warenautoriteit (VWA) en de Algemene Inspectiedienst (AID) verantwoordelijk.416 Zowel de VWA als de AID ressorteren als agentschap onder het minis415

416

Dit hoofdstuk is afgerond op 1 maart 2008. Ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden
na deze datum zijn niet in het hoofdstuk verwerkt.
Daarnaast speelt ook de douane een rol bij de im- en export van diervoeders. De rol van de
douane blijft in dit hoofdstuk echter buiten beschouwing.
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terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ambtenaren van de
VWA zijn belast met het toezicht op de naleving van de Kaderwet diervoeders.
Wanneer overtredingen worden geconstateerd, is de minister van LNV bevoegd
tot het treffen van bestuurlijke maatregelen. Bepaalde overtredingen van de Kaderwet diervoeders zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten
(Wed). Tot het opsporen van deze strafbare feiten zijn de opsporingsambtenaren van de AID bevoegd.
Vóór de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoerders was het Productschap Diervoeders (PDV) verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van diervoederbedrijven. De diervoederbedrijven hebben in samenwerking met het PDV een certificeringssysteem voor de diervoedersector ontwikkeld: het GMP+-systeem.417 Het GMP+systeem wordt beheerd door het PDV.418 Deelname aan dit systeem is vrijwillig,
maar ongeveer 95% van de diervoederbedrijven is GMP+-erkend.419 Controle
op de naleving van de GMP+ regeling was in het verleden in handen van het
PDV, maar deze bevoegdheid is in 2003 overgedragen aan onafhankelijke, door
het PDV erkende, certificerende instellingen. Ondanks de betrokkenheid van het
PDV, kan het GMP-systeem mijns inziens worden beschouwd als een privaatrechtelijke vorm van certificering. GMP+ certificering is namelijk niet wettelijk
verplicht gesteld. Deelname aan het GMP+-systeem is vrijwillig en vindt plaats

417

418

419

De afkorting GMP staat voor Good Manufacturing Practice. De GMP-code is in 1999
uitgebreid tot de GMP+-regeling, waarin de bestaande GMP-regeling en de HACCPsystematiek (Hazard Analysis of Critical Control Points) zijn geïntegreerd.
De rol van het PDV als beheerder van het GMP+-systeem is opmerkelijk met het oog op
de in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.3) beschreven SKV-arresten, waarin de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat een door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) in het
leven geroepen controle- en sanctiestelsel ten aanzien van de vleeskalversector, vanwege
de sterke betrokkenheid van het Productschap voor Vee en Vlees, in strijd werd geacht
met de tweewegenleer. Zie: HR 28 februari 1997, AB 1997, 314 en HR 20 december
2002, AB 2003, 244. Een verschil tussen de GMP+-casus en de SKV-arresten is dat het
PDV sinds de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders in 2004 niet meer over een
(autonome) bevoegdheid tot regelgeving beschikt. Bovendien bevat het certificatieschema
GMP+ eigen materiële normen. Dit was in de SKV casus niet het geval. Tenslotte bestaat
er in het kader van het GMP+-systeem, in tegenstelling tot de SKV-casus geen
bevoegdheid om een boete op te leggen.
Vrijwel alle diervoederbedrijven zijn GMP+-gecertificeerd, omdat vrijwel alle afnemers
van diervoeder het certificaat als voorwaarde stellen. De afnemers van diervoeders zijn
hiertoe verplicht, omdat zij deelnemen aan kwaliteitsborgingssystemen, zoals het systeem
van Integrale Ketenbeheersing (IKB) in de vlees- en eierensector en het systeem Keten
Kwaliteit Melk (KKM) in de zuivelsector, en op basis van deze systemen verplicht zijn om
diervoeder af te nemen bij GMP+-gecertificeerde bedrijven. Om deze reden wordt in de
praktijk in het kader van GMP+-certificering ook wel gesproken van een “vrijwillig verplicht” systeem.
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op basis van een overeenkomst tussen het diervoederbedrijf en een certificerende instelling. De Kaderwet diervoeders biedt in artikel 21 de mogelijkheid om bij
het toezicht rekening te houden met door de minister erkende bedrijfscontrolesystemen, zoals het GMP+-systeem. De mogelijkheid van artikel 21 van de Kaderwet diervoeders wordt door het ministerie van LNV aangeduid als ‘toezicht
op controle’.420
Deze casestudy concentreert zich op de relatie tussen het GMP+-systeem en
andere bedrijfscontrolesystemen en het toezicht op de Kaderwet diervoeders.
Vooralsnog is noch het GMP+-systeem, noch een ander bedrijfscontrolesysteem, erkend door de minister. Wel zijn er ontwikkelingen die de weg vrij maken
voor erkenning van bedrijfscontrolesystemen. Zo is in 2005 een intentieverklaring ondertekend door de VWA en TrusQ. TrusQ is een stichting van samenwerkende diervoederproducenten met als doel de voedselveiligheid in de diervoederproductie te waarborgen door middel van een systeem van aanvullende
eisen die de bij TrusQ aangesloten bedrijven zichzelf opgelegd hebben. Deze
aanvullende eisen zien op de systematische beoordeling van leveranciers en
grondstoffen. De intentieverklaring tussen de VWA en TrusQ ziet op de toegang van de VWA tot het informatiesysteem van TrusQ.
Binnen de VWA en het ministerie van LNV worden de mogelijkheden voor
toepassing van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector geïnventariseerd.
Hierbij wordt met name onderzocht of op basis van het GMP+-systeem een
toezichtsarrangement in het kader van ‘toezicht op controle’ kan worden opgesteld. Voordat tot een dergelijk systeem wordt overgegaan moet echter nog een
aantal vragen worden beantwoord. De minister heeft toegezegd dat in 2008 een
besluit zal worden genomen over de toepassing van ‘toezicht op controle’ in de
diervoedersector.421
1.2

Motieven voor ‘toezicht op controle’

De motieven voor de mogelijke afstemming van toezichthoudende activiteiten
van de VWA op privaatrechtelijke kwaliteitsborgingssystemen zijn geformuleerd in het beleidskader ‘Toezicht op Controle’ van het ministerie van LNV.422
Het ministerie van LNV wil in de eerste plaats burgers en bedrijfsleven de ruimte geven om initiatieven te ontplooien op het gebied van toezicht. Het ministerie
wil dit stimuleren door bij de uitvoering van het toezicht rekening te houden met
420

421

422

Zie ook het Beleidskader ‘Toezicht op Controle (Toezicht op Toezicht)’, Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag: 2005.
Kamerstukken II 2006-2007, 26 991, nr. 157 en Kamerstukken II 2007-2008, 26 991, nr.
159.
Beleidskader ‘Toezicht op Controle (Toezicht op Toezicht)’, Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag: 2005.
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privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging in die zin dat minder toezicht
zal worden gehouden op bedrijven die deelnemen aan dergelijke systemen. Daar
staat tegenover dat de overheid toezicht houdt op de werking van het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging. Deze vorm van toezicht wordt zoals
gezegd aangeduid als ‘toezicht op controle’.
Het ministerie veronderstelt dat een systeem van ‘toezicht op controle’ een
aantal voordelen met zich mee brengt, zoals een vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en een meer gerichte en specifieke inzet
van capaciteit door de overheid. De administratieve lasten voor het bedrijfsleven
worden voor een groot deel veroorzaakt door de informatiebehoeften van de
overheid bij het uitoefenen van haar toezichthoudende activiteiten. In een systeem van ‘toezicht op controle’ kan in de informatiebehoefte van de overheid
worden voorzien door te putten uit informatie die reeds beschikbaar is uit hoofde van bijvoorbeeld een systeem van certificering.423 De belangrijkste doelstelling van ‘toezicht op controle’ is derhalve het gebruiken van gegevens uit zelfcontrole ten behoeve van het eigen toezicht. Een voorwaarde voor ‘toezicht op
controle’ is dat het systeem van zelfcontrole voldoende inzichtelijk, betrouwbaar en toegankelijk is.
Ook in het rapport ‘Handhaven met verstand en met gevoel’ wordt aandacht
besteed aan de voordelen van systemen van ‘toezicht op controle’.424 In het rapport doet de VWA de aanbeveling om systemen van zelfcontrole te bevorderen.
Waar deze systemen goed werken kan de VWA haar eigen toezichthoudende
activiteiten hierop afstemmen door minder te controleren bij ondernemers die
goed presteren.
1.3

Plan van aanpak

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit zeven paragrafen. Paragraaf 2 bevat een beschrijving van het juridische kader. Centraal staat daarbij de vraag hoe in het internationale en nationale recht het toezicht op diervoederbedrijven is geregeld
en welke mogelijkheden de wet- en regelgeving schept om aansluiting te zoeken
bij systemen van zelfcontrole. De paragrafen 3, 4, 5 en 6 bevatten een beschrijving van de praktijk, waarbij vanuit het perspectief van achtereenvolgens de
VWA, het PDV, de certificerende instellingen voor GMP+ en de diervoederbedrijven de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ worden beschreven. De
gegevens in deze paragrafen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews die zijn afgenomen bij de VWA, het PDV, de certificerende instellingen

423
424

Ibid, p. 16.
Rapport ‘Handhaven met verstand en met gevoel’, Voedsel- en Warenautoriteit, Den
Haag: 2006.
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voor GMP+, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de
stichting TrusQ.425 In paragraaf 7 is ter vergelijking een referentiecasus opgenomen. In paragraaf 8 worden tenslotte de kansen en risico’s van ‘toezicht op
controle’ in de diervoedersector geïnventariseerd.

2

Het juridische kader

In deze paragraaf wordt het nationale en internationale juridische kader ten aanzien van diervoederbedrijven geschetst. Een belangrijke vraag hierbij is welke
mogelijkheden de wet- en regelgeving biedt om bij het toezicht aansluiting te
zoeken bij systemen van zelfcontrole. Ook wordt beschreven hoe het toezicht
op diervoederbedrijven is geregeld en welke sanctiebevoegdheden er bestaan.
2.1

Het internationale regelgevingskader

De regelgeving met betrekking tot diervoeders in Nederland wordt vrijwel geheel bepaald door Europese richtlijnen en verordeningen. De Europese regelgeving heeft zowel de bescherming van de volks- en diergezondheid en het milieu,
als de eerlijkheid in de handel tot doel. Op 1 januari 2006 is Verordening (EG)
nr. 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne in werking getreden.426 Deze verordening bouwt voort op de op 1 januari 2005 in
werking getreden Verordening (EG) nr. 178/2002 welke bekend staat als de Algemene Levensmiddelen Verordening, oftewel de General Food Law. Het uitgangspunt van de General Food Law is de eigen verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven. Daarnaast stelt de General Food Law voorwaarden aan de traceerbaarheid van producten en het uit de handel nemen en terughalen van producten.
Verordening (EG) nr. 183/2005 bevat geharmoniseerde veiligheidsvoorschriften voor diervoederbedrijven teneinde een hoger beschermingsniveau
voor de gezondheid van mens, dier en milieu te bereiken. Aan de verordening
liggen een aantal beginselen ten grondslag, waaronder het beginsel dat de
hoofdverantwoordelijkheid voor de diervoederveiligheid berust bij de exploitanten van diervoederbedrijven. De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven
krijgt gestalte door het gebruik van procedures op basis van de beginselen van
“Hazard Analysis and Critical Control Points” (HACCP). Bedrijven dienen het
HACCP systeem toe te spitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan
waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren

425

426

Een lijst met geïnterviewde personen opgenomen in bijlage III. De interviews zijn afgenomen in de tweede helft van 2006.
Deze verordening wordt in de praktijk aangeduid als de Diervoederhygiëneverordening.
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voor de gezondheid van mens en dier zouden kunnen ontstaan. Tevens leggen
zij vast welke maatregelen er genomen worden om deze gevaren te voorkomen,
welke controles hiertoe worden uitgevoerd en wat hiervan de resultaten zijn.
Ter implementatie van het HACCP systeem kunnen diervoederbedrijven gebruikmaken van zogenaamde gidsen voor goede praktijken427 in combinatie
met gidsen voor de toepassing van de HACCP beginselen. Op basis van de verordening kunnen maatregelen worden vastgesteld om de toepassing van het
HACCP systeem voor kleine bedrijven te vergemakkelijken (art. 6 en art. 7).
Behalve de verwijzing naar het HACCP systeem, regelt de verordening ook dat
diervoederbedrijven door de bevoegde nationale autoriteit moeten worden geregistreerd dan wel erkend (art. 9 t/m art. 19). Hierdoor worden alle diervoederbedrijven zichtbaar voor de toezichthoudende instanties.
Voor het toezicht op de diervoedersector is tevens Verordening (EG) nr.
882/2004 inzake de officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake
diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en
dierenwelzijn van belang.428 Deze verordening verplicht lidstaten om door middel van officiële controles na te gaan of bedrijven in alle stadia van productie,
verwerking en distributie de diervoederwetgeving naleven. Het begrip officiële
controle omvat elke vorm van controle die door de bevoegde autoriteit van de
lidstaten wordt uitgevoerd om na te gaan of de betreffende wetgeving wordt nageleefd (art. 2). De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteiten aan en zorgen ervoor dat deze over voldoende wettelijke bevoegdheden beschikken om de controles uit te kunnen voeren (art. 4). De controles moeten regelmatig en op basis
van een risicobeoordeling worden uitgevoerd en, behoudens gevallen (zoals audits) waarvoor een voorafgaande kennisgeving aan de exploitant noodzakelijk is,
zonder voorafgaande waarschuwing (art. 3).
De door de lidstaat aangewezen bevoegde autoriteit kan onder bepaalde
voorwaarden specifieke taken in verband met de officiële controles delegeren
aan een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een certificerende instelling
(art. 5). Deze onafhankelijke derde partij wordt in de verordening aangeduid
met de term controleorgaan. Er dient in dat geval een nauwkeurige beschrijving
te worden gegeven van de taken die het controleorgaan mag uitvoeren en van de
voorwaarden waaronder die taken kunnen worden uitgevoerd. Bovendien vereist de verordening dat het controleorgaan over voldoende deskundigheid, personeel, uitrusting en infrastructuur beschikt om de gedelegeerde taken te kunnen vervullen en wordt de eis gesteld dat het controleorgaan onafhankelijk is en
vrij van elke belangenverstrengeling. Het controleorgaan moet bovendien zijn
427

428

Het instrument van gidsen voor goede praktijken is in de levensmiddelensector al bekend
onder de naam ‘hygiënecode’. Bij de uitvoering van de verordening is aangesloten bij deze
terminologie en is de term ‘hygiënecode’ gebruikt in plaats van ‘gids voor goede praktijk’.
Deze verordening wordt in de praktijk aangeduid als de Controleverordening.
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geaccrediteerd overeenkomstig de Europese norm EN 45004 voor keuringsinstellingen of een andere norm indien deze een grotere relevantie heeft voor de
gedelegeerde taken (art. 5).
De verordening bevat voor controleorganen de verplichting om regelmatig
de resultaten van de verrichte controles te melden aan de bevoegde autoriteit.
Indien de resultaten van de controles wijzen op niet-naleving of op waarschijnlijke niet-naleving dient het controleorgaan de bevoegde autoriteit daarvan onverwijld in kennis te stellen (art. 5 lid 2 sub e). Bovendien dient er een efficiënte
en doelmatige coördinatie tussen de bevoegde autoriteit en het controleorgaan
plaats te vinden (art. 5 lid 2 sub f). De bevoegde autoriteit dient door middel van
audits of inspecties op de gedelegeerde taken toe te zien. Indien bij een dergelijke
audit of inspectie blijkt dat de controleorganen de gedelegeerde taken niet naar
behoren vervullen, kan de autoriteit de gedelegeerde bevoegdheid intrekken.
Een lidstaat die een specifieke controletaak aan een controleorgaan wil delegeren dient de Europese Commissie daarvan in kennis te stellen (art. 5 lid 4).
De VWA heeft vooralsnog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
toezichthoudende taken op het terrein van de diervoedersector te delegeren aan
onafhankelijke derden.429 Voor dit onderzoek is echter van belang om te weten
dat de Europese regelgeving de mogelijkheid biedt om toezichthoudende taken
te delegeren aan onafhankelijke derden. Van deze mogelijkheid kan in de toekomst gebruik worden gemaakt bij de verdere ontwikkeling van een systeem van
‘toezicht op controle’ in de diervoedersector. De minister heeft aangegeven dat
er in overleg zal worden getreden met de Europese Commissie om de mogelijkheden tot invoering van ‘toezicht op controle’ in de Nederlandse diervoedersector te bespreken.430
2.2

Het nationale regelgevingskader

Tot de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders heeft het Productschap
Diervoeder het voortouw genomen bij de implementatie van Europese regelgeving. Deze implementatie vond plaats in de vorm van autonome verordeningen,
zoals de Verordening PDV diervoeders 1998 en de Verordening PDV controle
diervoedersector 1998. De huidige regelgeving ten aanzien van diervoeders
vindt zijn grondslag in de Kaderwet diervoeders. Daaruit volgt dat er voor de
aangelegenheden die door de Kaderwet worden bestreken geen ruimte meer is
voor autonome regelgeving van het PDV. Wel biedt artikel 40 van de Kaderwet
diervoeders de mogelijkheid om bepaalde taken of bevoegdheden aan het pro429

430

Dit is wel gebeurd op andere terreinen. Zo heeft de Plantenziektenkundige Dienst van het
ministerie van LNV een aantal keuringen uitbesteed aan derden (aardappelkeuring door
NAK in Emmeloord en bloembollenkeuring door de Bloembollenkeuringsdienst).
Kamerstukken II 2007-2008, 26 991, nr. 159.
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ductschap over te dragen in medebewind. Van deze mogelijkheid is echter, voor
zover bekend, geen gebruik gemaakt.
De Kaderwet diervoeders vormt het raamwerk voor het stellen van regels inzake diervoeders ten behoeve van de bescherming van de dier- en volksgezondheid en in het belang van het milieu.431 De Kaderwet bevat bepalingen
ten aanzien van de productie, de handel en het gebruik van diervoeders. Daarnaast voorziet de Kaderwet in een stelsel van erkenning of registratie van diervoederbedrijven en tussenpersonen. Tenslotte bevat de wet bepalingen ten aanzien van het toezicht op de gestelde regels en ten aanzien van de bevoegdheid
om bij overtreding maatregelen te treffen. In het kader van dit onderzoek is artikel 21 van de Kaderwet diervoeders van bijzonder belang. Deze bepaling luidt
als volgt:
1. Onze Minister kan bepalen dat bij het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens deze wet rekening wordt gehouden met:
a. de deelname aan een door Onze Minister erkend samenhangend stelsel van
voorzorgsmaatregelen en daarop gerichte keuringen met betrekking tot de gezondheid en deugdelijkheid van toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders, dat is gericht op de verschillende bij de bereiding en het in het verkeer brengen betrokken ondernemingen, of
b. de toepassing van een door Onze Minister erkend bedrijfscontrolesysteem.
2. Indien aan het eerste lid, onderdeel a of b, toepassing wordt gegeven, stelt Onze Minister regelen omtrent de voorwaarden voor erkenning van een zodanig stelsel, onderscheidenlijk systeem, de aanvraag tot erkenning, de duur van de erkenning, de
wijze van mededeling van een besluit inzake erkenning en omtrent de wijziging, verlenging, weigering, schorsing of intrekking van een erkenning.
Op grond van artikel 21 Kaderwet diervoeders kan de minister van LNV bepalen dat bij het toezicht op de naleving van diervoederregelgeving rekening wordt
gehouden met de toepassing van een door de minister erkend ketengarantiesysteem of bedrijfscontrolesysteem. De bepaling opent met andere woorden de
mogelijkheid om bij de uitoefening van het toezicht gebruik te maken van door
het bedrijfsleven in het leven geroepen stelsels van zelfcontrole. De in het tweede lid van artikel 21 Kaderwet diervoeders geregelde erkenning van systemen
431

De Kaderwet diervoeders is uitgewerkt in het Besluit diervoeders en de Regeling diervoeders.
Het Besluit diervoeders bevat onder meer eisen ten aanzien van productie, etikettering en verpakking van diervoeders. De Regeling diervoeders bevat een nadere uitwerking van de in het
Besluit diervoeders gestelde eisen. Daarnaast bevat de Regeling diervoeders nadere voorschriften omtrent de erkenning en registratie van diervoederbedrijven en de aanwijzing van
laboratoria.
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van zelfcontrole dient ter waarborging van de ministeriële verantwoordelijkheid.
Door middel van de erkenning kunnen aan het systeem van zelfcontrole eisen
worden gesteld en kan worden gecontroleerd of aan deze eisen wordt voldaan.432 De door artikel 21 Kaderwet diervoeders geboden mogelijkheid om bij
het toezicht rekening te houden met systemen van zelfcontrole past goed in het
beleidskader ‘Toezicht op controle’ van het ministerie van LNV. Op dit moment
worden de mogelijkheden om toepassing te geven aan artikel 21 van de Kaderwet diervoeders als gezegd echter nog geïnventariseerd (paragraaf 1.1).
De bevoegdheid om bij het toezicht rekening te houden met systemen van
zelfcontrole bestaat overigens ook zonder dat deze in een wet is geëxpliciteerd.433 Dit laat onverlet dat het verstandig is om, bijvoorbeeld in de vorm van
een toezichtsarrangement, voorwaarden en procedures voor de afstemming van
toezicht vast te leggen. In ieder geval verdient het aanbeveling om een procedure
voor informatieoverdracht vast te leggen. Tijdens de interviews is naar voren
gekomen dat artikel 21 op het laatste moment aan de Kaderwet diervoeders is
toegevoegd met het oog op de ontwikkeling van het beleidskader ‘Toezicht op
Controle’. Tijdens de interviews is de verwachting uitgesproken dat aan artikel
21 Kaderwet diervoeders geen invulling zal worden gegeven door middel van
een ministeriële regeling (artikel 21, tweede lid, Kaderwet diervoeders), maar in
de vorm van een convenant. De term convenant wordt in de praktijk gebruikt
voor verschillende rechtsfiguren. Wanneer de term convenant wordt gebruikt
voor een bindende overeenkomst waarbij de overheid partij is, verschilt een
convenant niet wezenlijk van een ‘gewone’ overeenkomst. De term convenant
wordt echter ook gebruikt voor afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven met een minder bindend karakter. Een convenant wordt daarom soms ook
wel omschreven als een ‘herenakkoord’.434 Een dergelijke vorm van samenwerking biedt weliswaar het voordeel van flexibiliteit en wederkerigheid, maar mist
de mogelijkheid om daadwerkelijk de nakoming van informatieoverdracht af te
dwingen. Bij het vastleggen van afspraken omtrent ‘toezicht op controle’ in de
vorm van een ‘herenakkoord’ maakt de overheid zich derhalve sterk afhankelijk
van de bereidwilligheid van privaatrechtelijke instellingen om zich te houden
aan de gemaakte afspraken. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen hierin
tekortschieten, heeft de overheid niet vanzelfsprekend juridische mogelijkheden
om nakoming af te dwingen.
Van belang is tenslotte dat de Kaderwet diervoeders op termijn zal opgaan in
een nieuwe Wet dieren die momenteel in voorbereiding is en waarin de momen432
433
434

Kamerstukken II 2001-2002, 28 173, nr. 3, p. 20.
Zie hoofdstuk 5, paragraaf 2.10.
Vgl. H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt en R. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch 2005, p. 256 en.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 1, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2005, pp. 237-238.
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teel in diverse wetten opgenomen regels met betrekking tot dieren worden samengebracht.435 In de memorie van toelichting bij het concept wetsvoorstel
voor de Wet dieren wordt aangegeven dat artikel 21 van de Kaderwet diervoeders niet in het wetsvoorstel zal worden overgenomen, omdat de bevoegdheid
om bij het toezicht rekening te houden met privaatrechtelijke controlesystemen
ook bestaat zonder een expliciete wettelijke grondslag. Een erkenning van systemen van zelfcontrole wordt niet noodzakelijk geacht, omdat in de praktijk van
het toezicht al rekening kan worden gehouden met het bestaan van dergelijke
systemen. Uit de memorie van toelichting blijkt echter niet op welke wijze afspraken ten aanzien van bijvoorbeeld informatieoverdracht kunnen worden
vastgelegd.436 De memorie van toelichting gaat naar mijn mening te kort door
de bocht. Wanneer het wenselijk wordt geacht om bij het toezicht rekening te
houden met privaatrechtelijke controlesystemen, verdient het zoals al gezegd
aanbeveling om voorwaarden en procedures voor de afstemming van toezicht
vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een toezichtsarrangement. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wet dieren biedt echter geen
duidelijkheid over de wijze waarop voorwaarden en procedures voor de afstemming van toezicht kunnen worden vastgelegd, terwijl wel wordt aangegeven dat het van belang is dat er rekening wordt gehouden met de werking van
het private controlesysteem, de waarborgen die het private controlesysteem
biedt en de mogelijkheden om betrouwbare handhavingsgegevens te onttrekken
aan het private systeem. Er wordt blijkbaar vanuit gegaan dat de afstemming van
toezicht op private controlesystemen op ad hoc basis kan geschieden. Een dergelijke afstemming, zonder regeling van de voorwaarden waaraan het private
controlesysteem moet voldoen en de procedures op basis waarvan en de voorwaarden waaronder afstemming van toezicht op private controlesystemen kan
plaatsvinden, acht ik echter zeer onverstandig.
2.3

Handhaving van diervoederregelgeving

De Kaderwet diervoeders voorziet in een stelsel van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Het toezicht op de naleving van de diervoederregelgeving is geregeld in hoofdstuk VI van de Kaderwet diervoeders. Met het toezicht
op de naleving van de diervoederregelgeving zijn de door de minister van LNV
aangewezen ambtenaren van de VWA en de AID belast (art. 17 Kaderwet diervoeders jo. art. 97 Regeling diervoeders). De toezichthouders voeren steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die onder de Kaderwet diervoeders val435
436

Kamerstukken II 2005-2006, 30 252, nr. 3, p. 6.
Memorie van Toelichting bij Concept ‘Integraal kader voor regels over gehouden dieren
en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)’, commentaarversie, ambtelijk concept, 2 augustus 2007, pp. 56-57.
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len. Zij beschikken hiertoe over de in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheden. Bovendien zijn de toezichthouders bevoegd een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner (art. 18 Kaderwet diervoeders).
De Kaderwet diervoeders verleent aan de minister van LNV de bevoegdheid
om in geval van overtreding van de wet of bij mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens, dier of milieu de in artikel 26, 27 en 28 beschreven maatregelen
toe te passen. Het betreft bestuurlijke maatregelen, zoals een verbod op het vervoeren, verwerken of in het verkeer brengen van diervoeders, de verplichting tot
vernietiging of het uit de handel nemen van diervoeders of het ophokken van
dieren die door diervoeder schadelijke stoffen hebben opgenomen. Daarnaast
verleent artikel 30 aan de minister van LNV de bevoegdheid tot het toepassen
van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens de wet gestelde verplichtingen (art. 30 Kaderwet diervoeders). In aanvulling op de reeds bestaande
sanctiebevoegdheden wordt een wetsvoorstel voorbereid om de bevoegdheid
tot het opleggen van een bestuurlijke boete in de Kaderwet diervoeders op te
nemen.437
Door een groot aantal voorschriften van de Kaderwet diervoeders onder de
werkingssfeer van de Wet op de economische delicten (Wed) te brengen is
voorzien in de mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving (art. 1 Wed). Wanneer een economisch delict kan worden aangemerkt als een misdrijf, dat wil
zeggen wanneer het opzettelijk is begaan, kan het delict worden gestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van maximaal 45.000
euro (art. 2, eerste lid Wed jo. art. 6 Wed). Wanneer een economisch delict moet
worden aangemerkt als een overtreding geldt een hechtenis van ten hoogste één
jaar of een geldboete van maximaal 11.250 euro (art. 2, eerste lid Wed jo. art. 6
Wed). De Wed bevat verder de mogelijkheid om als bijkomende straf een bedrijf
voor de periode van ten hoogste één jaar stil te leggen (art. 7 Wed). Met de opsporing van economische delicten die betrekking hebben op overtredingen van
de Kaderwet diervoeders zijn de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst
(AID) belast. Daarnaast vervullen ambtenaren van de douane een rol in het kader van de in- en uitvoer van en naar landen buiten de Europese Gemeenschap.
Met het oog op het belang van de volksgezondheid is tenslotte een rol weggelegd voor ambtenaren van de VWA en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.438

437

438

Brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer betreffende de uitvoering van de
diervoederhygiëneverordening (Vo. (EG) nr. 183/2005 en de mogelijkheden voor het
toepassen van de bestuurlijke boete, 15 november 2005 (TRCJZ/2005/3184).
Kamerstukken II 2001-2002, 28 173, nr. 3 , p. 32.
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2.4

GMP+-certificering

In navolging van andere sectoren, zoals de vlees- en de zuivelsector, heeft de
diervoedersector op vrijwillige basis een bovenwettelijk kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld. Vanaf 1992 wordt de GMP-standaard gehanteerd. Het systeem is opgezet volgens het model van de ISO-9001-norm. In 2000 is de regeling uitgebreid tot de GMP+-regeling door toevoeging van de HACCPsystematiek. De GMP+-regeling is gebaseerd op EN-ISO 9001 en gaat uit van
een gesloten keten, waarbij alle betrokken instellingen (producenten, telers en
vervoerders) GMP+-gecertificeerd zijn. Deelname aan de GMP+-regeling vindt
plaats op vrijwillige basis. De praktijk laat echter zien dat ongeveer 95% van de
diervoederbedrijven GMP+-erkend is.439 Op Europees niveau zijn er enkele
landen (België, Engeland, Duitsland en Denemarken) die op GMP+ gebaseerde
kwaliteitssystemen hebben, maar niet alle landen binnen Europa hanteren dit
systeem. Daarom is een speciale standaard ontwikkeld, GMP B2 (voorheen
GMP13), die door buitenlandse producenten van diervoeder kan worden toegepast.440
Certificering op basis van de GMP+-regeling was tot 1 juli 2003 volledig in
handen van het PDV. In 2003 is gekozen voor een model, waarbij het PDV verantwoordelijk is voor de vaststelling en het beheer van het certificatieschema,
maar waarbij de uitvoering van de certificering is uitbesteed aan certificerende
instellingen. Deze certificerende instellingen moeten door het PDV zijn geaccepteerd. Het toezicht op de certificerende instellingen is in handen van het Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en -controle (BCD) van het PDV. Het
PDV heeft een Centraal College van Deskundigen (CCvD) Diervoedersector
ingesteld.441 Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen uit
de diervoedersector. Het CCvD geeft aan het bestuur van het PDV advies inzake
de inhoud van het certificatieschema.

439

440

441

Zie de hiervoor gegeven verklaring in voetnoot 3. Zie ook R. Vis e.a., Tussenrapport Ketenanalyse Diervoedersector. Deelproject 1 en 2. De diervoederketen en zijn witte vlekken in kaart gebracht. ‘Door de bomen het bos zien’, Den Haag: 2003, pp. 10-15.
Vanaf 2006 is het voor buitenlandse producenten van grondstoffen voor industrieel
geproduceerde diervoeders mogelijk om zich te laten certificeren volgens de IFISstandaard (voluit: IFSA Feed Ingrediënt Standard). Deze vorm van certificering is een
initiatief van vier organisaties in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland. Door middel van IFIS-certificering wordt internationale harmonisatie van het eisenpakket voor producenten van voedermiddelen bereikt. Door producenten van
grondstoffen voor industrieel geproduceerde diervoeders moet het GMP B2 certificaat
uiterlijk op 1 januari 2009 worden vervangen door een IFIS certificaat.
Besluit PDV Centraal College van Deskundigen Diervoedersector 2006, te raadplegen
via www.pdv.nl.
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In 2005 heeft de GMP+-regeling een ingrijpende herziening ondergaan. De
huidige GMP+-regeling is vastgelegd in het GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006. In het nieuwe certificatieschema heeft een herschikking plaatsgevonden van de standaarden. Tevens zijn in het certificatieschema de eisen uit
Verordening (EG) nr. 183/2005 geïmplementeerd. Het certificatieschema bestaat uit drie groepen documenten. In de A-serie staan de voorwaarden voor de
deelname aan het certificatieschema, waaronder de certificatieprocedure. In de
B-serie zijn de inhoudelijke eisen opgenomen. De C-serie bevat eisen en voorwaarden voor het toezicht en de sanctionering.
Een diervoederbedrijf dat wil deelnemen aan de GMP+-regeling kan een
GMP+-certificaat aanvragen bij een door het PDV geaccepteerde certificerende
instelling (art. 2 GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Reglement;
A.1). Een GMP+-certificaat wordt afgegeven indien ten genoege van de certificerende instelling is aangetoond dat alle activiteiten waarvoor een GMP+standaard van toepassing is aan het GMP+-certificatieschema voldoen. Daarnaast is als voorwaarde gesteld dat het bedrijf over alle wettelijk voorgeschreven
registraties, erkenningen en vergunningen beschikt (art. 3). Na de verlening van
het GMP+-certificaat is de certificaathouder gerechtigd tot het gebruik van het
bijbehorende beeldmerk (art. 5). Het GMP+-certificaat heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar. Na drie jaar wordt door de certificerende instelling
een herbeoordeling uitgevoerd. Indien bij de herbeoordeling wordt voldaan aan
de GMP+-standaard kan het certificaat telkens voor drie jaar worden verlengd
(art. 3).
De certificaathouders zijn verplicht het GMP+-certificatieschema en de
overeenkomst GMP+ na te leven. Daarnaast zijn de certificaathouders op grond
van het certificatieschema verplicht medewerking te verlenen aan de door de
certificerende instelling verrichte controles (art. 11) en aan het toezicht door het
PDV op de certificerende instellingen. Wanneer de certificerende instelling vaststelt dat de certificaathouder niet aan het GMP+-certificatieschema voldoet,
worden jegens de certificaathouder maatregelen of sancties toegepast. Het opleggen van maatregelen of sancties kan worden gemeld aan toezichthoudende
ambtenaren van de overheid (art. 12). De maatregelen kunnen bestaan uit het
uitvoeren van een hercontrole. De hercontrole wordt voor rekening van de certificaathouder gebracht. De maatregel kan ook bestaan uit het stellen van de certificaathouder onder verscherpte controle gedurende de periode van ten hoogste één jaar. Ook deze controles worden voor rekening van de certificaathouder
gebracht. De sancties kunnen bestaan uit de schorsing van het GMP+-certificaat
voor een periode van maximaal drie maanden of de intrekking van het GMP+-
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certificaat.442 Daarnaast wordt de schorsing of intrekking van een certificaat
openbaar gemaakt (art. 13).
2.5

Acceptatie van certificerende instellingen voor GMP+

De artikelen 8, 9 en 10 van het Reglement (A1) en de Acceptatievoorwaarden
en acceptatieprocedure certificatieinstellingen (C1) van het GMP+certificatieschema diervoedersector 2006 regelen de acceptatie van certificerende instellingen door het PDV. Uitsluitend certificerende instellingen die zijn geaccepteerd door het PDV mogen het GMP+-cerfitificaat afgeven. Certificerende
instellingen die in aanmerking willen komen voor acceptatie, dienen hiertoe een
verzoek in te dienen bij het PDV (art. 8 Reglement). Dit verzoek vindt plaats
door middel van een aanmeldingsformulier, waarop de gegevens van de certificerende instelling worden vermeld, alsmede de standaarden waarvoor de instelling geaccepteerd wil worden. Het aanmeldingsformulier dient vergezeld te
gaan van een geldig accreditatiecertificaat EN 45011 en/of ISO 17020 en van de
procedures en formulieren voor de audits, een voorbeeld van een contract, een
voorbeeld van een certificaat en de CV’s van de gekwalificeerde auditoren.443 De
certificerende instelling is voor de acceptatieprocedure aan het PDV een vergoeding verschuldigd (art. 8 Reglement).
De acceptatie wordt door middel van een wederzijdse overeenkomst verleend voor de duur van vier jaar (art. 8 Reglement). De namen en adresgegevens
van de geaccepteerde certificerende instellingen worden vastgelegd in een
openbaar register en gepubliceerd op de website van het PDV. De acceptatie kan
telkens worden verlengd voor vier jaar, tenzij door de certificerende instelling
niet langer aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan. Wanneer niet aan de
acceptatievoorwaarden wordt voldaan kan het PDV de acceptatie schorsen of
intrekken. De schorsing of intrekking van een acceptatie wordt door het PDV
gepubliceerd op haar website (art. 9 Reglement).
In het GMP+-certificatieschema is accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA) conform EN 45011 verplicht gesteld. Dit betekent dat alle geaccepteerde certificerende instellingen conform deze standaard moeten zijn geaccrediteerd door de RvA. Daarnaast dient de certificerende instelling aan te tonen
dat wordt voldaan aan de in een appendix bij het certificatieschema opgenomen
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Wanneer het GMP+-certificaat wordt ingetrokken wordt de voormalig certificaathouder
in beginsel voor één jaar uitgesloten van deelname aan het GMP+-certificatieschema (art.
14 GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Reglement; A.1).
GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie-instellingen; C.1 (§ 4.1).
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eisen voor onafhankelijkheid.444 Deze eisen hebben onder meer betrekking op
de persoonlijke kenmerken en de geheimhoudingsplicht van auditoren. De auditoren moeten bovendien voldoen aan bepaalde opleidingsvereisten.445
2.6

Toezicht op geaccepteerde certificerende instellingen voor GMP+

Het toezicht op de certificerende instellingen is geregeld in de C2-standaard van
het GMP+-certificatieschema 2006.446 Deze standaard regelt de wijze van toezicht op de certificerende instellingen en de hierbij te hanteren beoordelingscriteria. Daarnaast bevat het document sancties die kunnen worden opgelegd wanneer niet aan de beoordelingscriteria wordt voldaan.
Het Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) van het
PDV houdt toezicht op de geaccepteerde certificerende instellingen door middel
van een steekproefsgewijze controle van de rapportages, audits ten kantore van
de certificerende instelling en paralle-laudits en co-audits bij de certificaathouders. Bij iedere certificerende instelling wordt door het BCD jaarlijks minimaal
één parallel-audit uitgevoerd, waarbij wordt geverifieerd of de audit door de certificerende instelling op de juiste wijze is gepland, uitgevoerd en gerapporteerd.
Deze parallel-audit vindt plaats zo snel mogelijk nadat de audit door de certificerende instelling is uitgevoerd en gerapporteerd. Daarnaast worden bij iedere
certificerende instelling jaarlijks minimaal één of twee auditoren beoordeeld
door middel van een co-audit, waarbij tijdens de uitvoering van de audit de
werkwijze van de auditor en diens classificatie van bevindingen worden beoordeeld. Van alle audits die het BCD in het kader van het toezicht op de geaccepteerde certificerende instellingen uitvoert, worden rapportages opgesteld die
binnen zes weken aan de certificerende instellingen worden toegestuurd. Jaarlijks wordt door het BCD per certificerende instelling een overzichtsrapportage
opgesteld aan de hand waarvan definitief wordt vastgesteld of de certificerende
instelling voldoet aan de acceptatievoorwaarden.
In appendix 1 van de C2-standaard zijn algemene criteria geformuleerd voor
de classificatie van geconstateerde bevindingen tijdens het toezicht door het
BCD. Afhankelijk van het de hoeveelheid en de ernst van de bevindingen kan
het BCD aan de certificerende instelling een sanctie opleggen. In alle gevallen
moet de certificerende instelling binnen een bepaalde termijn de nodige maatregelen treffen om de tekortkomingen adequaat op te lossen. Wanneer de tekort444
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De eisen zijn opgenomen in appendix 2 van het GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie-instellingen; C.1.
GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie-instellingen; C.1 (§ 4.3 t/m § 4.8)
Wijze van en criteria voor toezicht op certificatie-instellingen (C2) van het GMP+certificatieschema 2006.
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komingen niet binnen de gestelde termijn zijn opgelost en bij tekortkomingen
van ernstige aard (categorie 1) kan de acceptatie door het PDV worden geschorst of ingetrokken.
2.7

Audits en rapportages in het kader van GMP+

De certificerende instelling controleert de certificaathouders door middel van
audits. De wijze van uitvoering van deze audits is vastgelegd in de C3-standaard
bij het GMP+-certificatieschema 2006.447 Om te beoordelen of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de GMP+-regeling voert de certificerende instelling een initiële audit uit. De initiële audit behelst een integrale beoordeling van
het kwaliteitssysteem en bestaat uit een beoordeling van de kwaliteitsdocumentatie, een audit ter plaatse, waarbij wordt onderzocht of de implementatie van de
GMP+-standaard op de juiste wijze plaatsvindt, en een steekproefsgewijze beoordeling van producten. Wanneer het bedrijf voldoet aan de GMP+-regeling
kan een GMP+-certificaat worden uitgegeven. De geldigheidsduur van het certificaat is maximaal drie jaar.
Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat voert de certificerende instelling tussentijdse audits uit om te beoordelen of het bedrijf nog steeds voldoet
aan de GMP+-regeling. Deze tussentijdse audits vinden zowel aangekondigd als
onaangekondigd plaats. Een aangekondigde tussentijdse audit bestaat uit een
beoordeling van de kwaliteitsdocumentatie, een audit ter plaatse en een steekproefsgewijze beoordeling van producten. Een onaangekondigde tussentijdse
audit bestaat uitsluitend uit een audit ter plaatse en een steekproefsgewijze beoordeling van producten. Voor de verlenging van het certificaat wordt een verlengingsaudit uitgevoerd, waarbij opnieuw wordt bekeken of het bedrijf aan de
regeling voldoet. De verlengingsaudit behelst een integrale beoordeling van het
kwaliteitssysteem door middel van een beoordeling van de kwaliteitsdocumentatie, een audit ter plaatse en een steekproefsgewijze beoordeling van producten.
Voor de verschillende audits is in een bijlage van het certificatieschema een
minimale frequentie en tijdsduur aangegeven.448 De duur van de audit hangt af
van de grootte van het bedrijf en het aantal te certificeren activiteiten. Tijdens de
audits wordt gebruik gemaakt van de in een bijlage opgenomen algemene beoordelingscriteria en van aanvullende beoordelingscriteria die zijn opgenomen
in checklijsten. De certificerende instelling rapporteert over de GMP+-audits
volgens het in een bijlage opgenomen rapportagemodel. In het rapport worden
de geconstateerde afwijkingen vermeld. Het bedrijf dient zorg te dragen voor
447
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Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+-certificatie (C3) van het GMP+certificatieschema 2006.
Het betreft appendix 2 bij het GMP+-certificatieschema 2006; Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+-certificatie; C.3.
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het herstel van de geconstateerde afwijkingen binnen een door de certificerende
instelling gestelde termijn. Van de interne verificatie van het herstel van de afwijkingen dient melding te worden gedaan aan de certificerende instelling.
Wanneer tekortkomingen zijn geconstateerd kan de certificerende instelling
aanvullende audits uitvoeren, waarbij wordt gecontroleerd of het bedrijf de tekortkomingen heeft hersteld. Wanneer de tekortkoming niet is hersteld of wanneer ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd kan door de certificerende instelling het certificaat worden geschorst of ingetrokken.
De certificerende instelling dient het PDV op de hoogte te stellen van de namen van bedrijven waarvan het certificaat is geschorst, ingetrokken of niet is
verlengd. Het PDV publiceert de gecertificeerde bedrijven op haar website en
vermeldt eveneens wanneer een certificaat is geschorst of ingetrokken. De informatieuitwisseling tussen certificerende instellingen en het PDV vindt plaats
via een geautomatiseerd informatiesysteem.
2.8

TrusQ

TrusQ is in 2003 opgericht als een samenwerkingsverband op het terrein van de
voedselveiligheid van zes grote Nederlandse diervoederproducenten. De bedrijven die aan TrusQ deelnemen bedienen samen een belangrijk deel van de Nederlandse diervoedermarkt. Met ingang van 1 januari 2008 is het samenwerkingsverband van TrusQ uitgebreid door deelname van een viertal Belgische diervoederbedrijven. Sinds 2004 heeft TrusQ de vorm van een stichting. Het bestuur
van de stichting wordt gevormd door de zes directeuren van de deelnemende
bedrijven. De werkzaamheden voor TrusQ worden verricht door medewerkers
van de zes deelnemende bedrijven. Het belangrijkste motief voor de oprichting
van TrusQ was het voorkomen van incidenten op het terrein van de voedselveiligheid als gevolg van de aanwezigheid van ongewenste stoffen in diervoeder.449
De wettelijke eisen en het certificatieschema GMP+ vormen voor de aan het
samenwerkingsverband van TrusQ deelnemende bedrijven de basis. Daarnaast
hebben de deelnemende bedrijven zichzelf aanvullende eisen opgelegd in de
vorm het “Feed Safety Program”. Het “Feed Safety Program” behelst een beoordeling van grondstoffen en leveranciers.
In het “Feed Safety Program” kunnen drie stappen worden onderscheiden.
In de eerste plaats wordt het productieproces van grondstoffen voor diervoeders vanaf de teelt in kaart gebracht. Vervolgens worden de belangrijkste risico’s in het proces geïnventariseerd. De laatste stap bestaat uit het beheersen
449

De directe aanleiding voor de oprichting van TrusQ werd gevormd door een aantal incidenten op het terrein van de (dier-)voederveiligheid, waaronder de Dioxine-affaire. De
deelnemende bedrijven willen dergelijke incidenten voorkomen met als doel het waarborgen van de continuïteit van de aangesloten bedrijven.
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van deze risico’s. Voor het beheersen van de risico’s moeten de leveranciers
maatregelen treffen en aan TrusQ het effect van deze maatregelen aantonen.
Het “Feed Safety Program” stelt eisen aan de logistiek, de op- en overslag van
grondstoffen en aan de productieprocessen van grondstoffenleveranciers. Alleen leveranciers en grondstoffen die aan deze eisen voldoen mogen leveren
aan de deelnemende bedrijven. De systematische beoordeling van grondstoffen en leveranciers vindt plaats door medewerkers van de zes aan TrusQ deelnemende bedrijven. Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of leveranciers en grondstoffen aan het normenkader voldoen. In de eerste plaats
worden bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij de risico’s worden geïnventariseerd en de beheersmaatregelen worden beoordeeld. Daarnaast worden de
grondstoffen gecontroleerd door middel van steekproefsgewijze monsternames.
TrusQ beheert een informatiesysteem (TrusQ-database) voor gebruik door
de bij TrusQ aangesloten bedrijven. In 2005 is een intententieverklaring getekend door de VWA en TrusQ die ziet op samenwerking tussen de beide partijen.
De samenwerking richt zich met name op informatieuitwisseling en communicatie tussen de VWA en TrusQ. De VWA krijgt toegang tot het informatiesysteem van TrusQ. Daarnaast hebben TrusQ en de VWA afspraken gemaakt over
de wijze waarop informatieuitwisseling tijdens incidenten en crises zal plaatsvinden. Tenslotte starten de VWA en TrusQ een pilot op om ervaring op te doen
met ‘toezicht op controle’, waarbij wordt bekeken of het “Feed Safety Program”
gebruikt kan worden in het kader van ‘toezicht op controle’.
TrusQ laat door een certificerende instelling audits uitvoeren naar de naleving van de regels waaraan de aan TrusQ deelnemende bedrijven moeten voldoen. Door de certificerende instelling wordt ook de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het informatiesysteem gecontroleerd.

3

De praktijk bij de VWA

In deze paragraaf worden vanuit het perspectief van de VWA de mogelijkheden
van samenwerking met privaatrechtelijke instellingen, zoals de stichting TrusQ
of certificerende instellingen voor GMP+, beschreven. Hierbij wordt geanalyseerd op welke wijze de VWA haar eigen handhavingsactiviteiten in de toekomst kan afstemmen op activiteiten van privaatrechtelijke instellingen. De nadruk in deze paragraaf ligt op de mogelijkheden van informatieoverdracht door
privaatrechtelijke instellingen aan de VWA en op de mogelijkheden van het gebruik van deze informatie door de VWA ten behoeve van haar eigen handhavingsactiviteiten. Allereerst wordt echter de praktijk van de huidige handhaving
van de diervoederregelgeving door de VWA beschreven.
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3.1

Organisatie en context

De VWA heeft ongeveer 20 toezichthouders op het terrein van het diervoeder.
Op basis van Verordening (EG) nr. 183/2005, die vanaf 1 januari 2006 van
kracht is, moeten alle diervoederbedrijven worden erkend of geregistreerd. Het
betreft ongeveer 4000 bedrijven. Een erkenning is verplicht voor bedrijven die
werken met toevoegingsmiddelen (art. 10). Voor de overige bedrijven is registratie verplicht (art. 9). De verordening gaat uit van een gesloten keten: er mag
alleen worden afgenomen van erkende of geregistreerde bedrijven. Daarnaast is
bij de verordening de toepassing van HACCP verplicht gesteld (zie paragraaf
2.1).
De VWA houdt minimaal twee keer per jaar een controle bij erkende bedrijven en minimaal één keer per jaar bij geregistreerde bedrijven. De frequentie van
de controles boven het minimum wordt bepaald op basis van een risicoanalyse.
Bovendien werkt de VWA vanaf 2007 met een bonus/malus systeem. Bedrijven
die de regelgeving goed naleven worden minder gecontroleerd, terwijl bedrijven
die de regels minder goed naleven of bedrijven waar zich een hoger veiligheidsrisico voordoet vaker door de VWA worden gecontroleerd.450 Bij bedrijven met
reststromen uit de levensmiddelenindustrie (dit zijn bedrijven met een hoger risico) wordt er bijvoorbeeld naar gestreefd om drie keer per jaar te controleren.
Naast de controles op erkende en geregistreerde bedrijven, wordt door de VWA
de import van diervoeder uit derde landen gecontroleerd. Tenslotte wordt jaarlijks een monitoringprogramma opgesteld voor ongewenste stoffen, waarop
wordt gecontroleerd door middel van steekproefsgewijze monsternames en
analyses.
In grote lijnen wordt de naleving van de wet- en regelgeving door diervoederbedrijven door de VWA als goed ervaren. In de afgelopen jaren is slechts eenmaal een erkenning ingetrokken en eenmaal een registratie opgeschort. Soms
schiet de naleving tekort op een bepaald onderdeel (bijv. etikettering). Wanneer
de wet- en regelgeving niet wordt nagekomen, heeft de minister van LNV de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen of tot de intrekking of
schorsing van erkenningen of registraties. Bij incidenten worden in de meeste
gevallen bestuurlijke maatregelen getroffen. Deze maatregelen dienen ertoe de
risico’s voor de voedselveiligheid zo veel mogelijk in te dammen of te beperken.
Op basis van Verordening (EG) nr. 183/2005 ligt de eerste verantwoordelijkheid bij het bedrijf. Het bedrijf moet zelf maatregelen voorstellen en realiseren.
De VWA controleert of de noodzakelijke maatregelen zijn gerealiseerd.

450

Meerjarenvisie 2007-2011 Voedsel en Waren Autoriteit, ‘Vernieuwend met meer effect’,
Den Haag 2007, p. 50.
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De AID en de VWA zijn beide in de Kaderwet diervoeders aangewezen als
toezichthouder. Daarom is een onderlinge taakverdeling afgesproken. De AID
houdt toezicht op de zogenaamde primaire bedrijven (veehouderij en akkerbouw); de VWA houdt toezicht op de overige bedrijven. De VWA beschikt echter niet over opsporingsbevoegdheid, terwijl de AID hierover wel beschikt. De
AID vormt dan ook het “strafrechtelijke vangnet” van de VWA. Bovendien
wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel tot invoering van de bestuurlijke boete in de Kaderwet diervoeders.
3.2

Toezicht op controle door middel van GMP+ 2006

Vanuit het PDV bestaat de wens om het GMP+-systeem erkend te krijgen conform artikel 21 van de Kaderwet diervoeders. Hiertoe is een verzoek ingediend
bij de minister van LNV. Het onderzoek naar de mogelijkheden tot erkenning
wordt geleid vanuit het ministerie van LNV. De VWA heeft zitting in een projectgroep voor de pilot in het kader van ‘toezicht op controle’ voor GMP+. In
deze projectgroep zitten daarnaast vertegenwoordigers vanuit het ministerie
van LNV, de AID en het PDV. De projectgroep is geadviseerd door onderzoekers van Wageningen Universiteit.451
Door de projectgroep is het GMP+-systeem 2006 inzichtelijk gemaakt met
betrekking tot organisatie, inhoudelijke normen, het systeem van audits, maatregelen en sancties.452 Daarnaast zijn de beoordelingscriteria uit het rapport
“Bedrijfscontrolesystemen (niet) erkend”453 voor het GMP+-systeem nagelopen,
waarbij is geconstateerd dat GMP+ voldoet aan de in dit rapport gestelde eisen
aan bedrijfscontrolesystemen. In 2007 heeft een praktische toets plaatsgevonden, waarbij de auditrapporten van certificerende instellingen voor GMP+ zijn
vergeleken met de inspectierapporten van de VWA. Hierbij is gekeken in hoeverre de auditrapporten van certificerende instellingen bruikbaar zijn voor het
toezicht vanuit de VWA. In het kader van de praktische toets is tevens de rol van
het PDV als toezichthouder op certificerende instellingen voor GMP+ en als beheerder van een databank met auditrapporten van certificerende instellingen
voor GMP+ onderzocht. Tenslotte zijn de financiële gevolgen van ‘toezicht op
controle’ door middel van GMP+ in kaart gebracht voor de VWA, het PDV, de
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Rapport “Toezicht op Controle Diervoeding”, RIKILT Institute of Food Safety Wageningen UR (nr. 2007.002), Wageningen 2007.
Systeemanalyse GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006 (concept 14 juni 2006).
Rapport “Bedrijfscontrolesystemen (niet) erkend”, Expertisecentrum LNV (nr. 254V),
Den Haag 2004. In dit rapport zijn criteria geformuleerd die het ministerie van LNV hanteert bij de erkenning van bedrijfscontrolesystemen.
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certificerende instellingen en de diervoederbedrijven. 454 Deze onderzoeken
hebben het inzicht in het GMP+-systeem verbeterd. De minister heeft in haar
laatste brief aan de TK echter vermeld dat er nog een aantal vragen moeten worden beantwoord, voordat kan worden besloten tot erkenning van het GMP+systeem.455
De VWA heeft vermeld dat ze in het kader van ‘toezicht op controle’ graag
toegang krijgt tot de auditrapporten van de certificerende instellingen voor
GMP+. De voorkeur gaat ernaar uit om deze informatie van de certificerende
instellingen te verkrijgen. Het wordt door de VWA niet wenselijk geacht om het
PDV te laten fungeren als “tussenschakel”, aangezien het PDV meer op afstand
staat van de gecertificeerde bedrijven. Verordening (EG) 882/2004 biedt de
mogelijkheid om bepaalde controles uit te besteden aan zogenaamde controleorganen. Onderzocht moet worden of het nodig en zinvol is om het PDV of certificerende instellingen voor GMP+ in de toekomst aan te wijzen als controleorgaan.
3.3

Samenwerking met TrusQ

De samenwerking tussen de VWA en TrusQ is een aantal jaren geleden tot stand
gekomen doordat er contact is gelegd door de bestuursleden van TrusQ met de
toenmalige inspecteur-generaal van de VWA. Het belang van het systeem van
TrusQ is gelegen in het verhogen van de diervoederveiligheid en het voorkomen
van crises. In 2005 is een intentieverklaring ondertekend tussen TrusQ en de
VWA. In de intentieverklaring is afgesproken dat er een pilot zal plaatsvinden
ter inventarisatie van de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’. De samenwerking tussen de VWA en TrusQ bestaat uit toegang voor de VWA in het informatiesysteem van TrusQ, informatieuitwisseling en samenwerking in tijden
van crisis.
Door de VWA en TrusQ wordt gewerkt aan de verdere invulling van een systeem van ‘toezicht op controle’. Dit gebeurt aan de hand van een pilot. In het kader van deze pilot, krijgt de VWA inzage in alle gegevens betreffende de aan
TrusQ deelnemende bedrijven en derhalve ook in de auditrapporten van de certificerende instelling die de aan TrusQ deelnemende bedrijven controleert. Bovendien gaat deze certificerende instelling bij haar audits de inspectielijsten van
de VWA gebruiken en invoeren in de database van TrusQ. Bij de aan TrusQ
deelnemende bedrijven bestaat veel bereidwilligheid om inzage te geven in het
systeem. De pilot verloopt daarom voorspoedig. Het is de intentie om in de toe-
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Rapport “Toezicht op Controle Diervoeding”, RIKILT Institute of Food Safety Wageningen UR (nr. 2007.002), Wageningen 2007, pp. 33-59.
Kamerstukken II 2007-2008, 26 991, nr. 159.
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komst te komen tot een systeem, waarbij de VWA de frequentie van haar toezicht op de aan TrusQ deelnemende bedrijven kan afstemmen op basis van de
verkregen informatie (minder toezicht bij goede prestaties). De VWA krijgt
daarnaast inzage in het informatiesysteem van TrusQ, waarin informatie is opgenomen over toeleveranciers en over de monitoring van grondstoffen. Op basis van de ervaringen met de pilot kan worden besloten welk gebruik de VWA
zou kunnen maken van de informatie uit het informatiesysteem van TrusQ. De
VWA zou de informatie bijvoorbeeld kunnen gebruiken als aanvulling op haar
eigen gegevens.
3.4

Andere mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’

Er zijn een aantal andere recente ontwikkelingen die in de toekomst een rol
zouden kunnen spelen in het kader van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector. In de eerste plaats is in 2005 Safe Feed opgericht. Safe Feed is een samenwerkingsverband van diervoederbedrijven, waarbij circa 65 bedrijven zijn
aangesloten.456 Het samenwerkingsverband staat open voor alle GMP+-erkende
diervoederbedrijven die lid zijn van Nevedi. De achtergrond bij de oprichting
van Safe Feed was de vraag vanuit de markt naar kwaliteitsborging. Safe Feed
werkt net als TrusQ met een database van leveranciers voor grondstoffen. De
mogelijkheden tot samenwerking met de VWA worden geïnventariseerd. In de
tweede plaats kan worden gewezen op het systeem Fami QS. Fami QS is een
Europees systeem van certificering voor fabrikanten van toevoegingsmiddelen.
Het systeem is vergelijkbaar met het GMP+-systeem, maar dan specifiek toegespitst op toevoegingsmiddelen. Het is mogelijk dat de deelnemers aan het systeem Fami QS in de toekomst in aanmerking willen komen voor ‘toezicht op
controle’.

4

De praktijk bij het Productschap Diervoeder

In deze paragraaf worden vanuit het perspectief van het Productschap Diervoeder (PDV) de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ beschreven. Hierbij
wordt beschreven op welke wijze het PDV haar eigen activiteiten in het kader
van het GMP+-systeem in de toekomst wil inrichten. De nadruk in deze paragraaf ligt op de rol van het PDV als beheerder van het GMP+-systeem, waarbij
de mogelijkheden voor informatieoverdracht aan de VWA centraal staan.

456

Het betreft bedrijven waarvoor niet de mogelijkheid bestond tot aansluiting bij TrusQ.
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4.1

Organisatie en context

Het PDV is beheerder van het GMP+-systeem.457 Het PDV ondersteunt het
Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat het PDV adviseert ten aanzien
van de aard en inhoud van het certificatieschema.458 In totaal zijn ruim 8000
diervoederbedrijven GMP+-gecertificeerd. Omdat het GMP+-systeem ook van
toepassing is op leveran-ciers van grondstoffen, vindt certificering op basis van
GMP+ plaats op mondiaal niveau. Op de website van het PDV is alle informatie
over het GMP+-systeem te vinden. De certificerende instellingen voor GMP+
zijn geaccrediteerd door de RvA. De RvA beoordeelt of de certificerende instellingen voldoen aan het normenkader NEN-EN 45011. Daarnaast houdt het Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) van het PDV toezicht op de certificerende instellingen en rapporteert hierover aan het CCvD.
Het BCD verzorgt tevens de opleiding van de auditoren en een periodiek harmonisatieoverleg.
4.2

Toezicht en sanctionering

Op de certificerende instellingen voor GMP+ wordt toezicht gehouden door het
BCD. Als een certificerende instelling niet aan de eisen voldoet, kan een sanctie
worden opgelegd. De door het BCD geconstateerde tekortkomingen, worden
afhankelijk van de ernst van de tekortkoming, geklasseerd als een categorie-1-,
2- of 3-tekortkoming. Bij categorie-1-tekortkomingen gaat het om zeer ernstige
tekortkomingen. Indien een categorie-1-tekortkoming wordt geconstateerd, kan
het PDV overgaan tot het schorsen of intrekken van de acceptatie. In geval van
schorsing krijgt de certificerende instelling gedurende de periode van schorsing
de mogelijkheid om de tekortkomingen te corrigeren. Wanneer de acceptatie is
geschorst of ingetrokken, mag de certificerende instelling geen audits verrichten.
Deze moeten worden uitgevoerd door een andere certificerende instelling.459
4.3

Rapportageverplichting

Van iedere audit die door een certificerende instelling is verricht, moet de ingevulde checklist worden ingevoerd in een database. In de checklists staan alle
door de certificerende instelling bij haar certificaathouders geconstateerde tekortkomingen vermeld. Het PDV heeft, als beheerder van het GMP+-systeem,
457
458
459

Zie paragraaf 2.4.
Besluit PDV Centraal College van Deskundigen Diervoedersector 2006 (artikel 2).
Omdat in de praktijk wordt geconstateerd dat een probleem zich ook kan concentreren bij
één of twee auditoren en niet bij de certificerende instelling als geheel, worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht om tot schorsing van een auditor te kunnen overgaan.
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te allen tijde toegang tot deze database. Daarnaast heeft het PDV de mogelijkheid om auditrapporten bij de certificerende instelling op te vragen. Dit gebeurt
uitsluitend op aanvraag en wordt in ieder geval steekproefsgewijs gedaan als onderdeel van de toezichthoudende activiteiten van het BCD. De auditrapporten
verschaffen het BCD inzicht in het werk van de certificerende instelling en in
hetgeen zich afspeelt in de sector. De informatie wordt gebruikt om inzicht te
krijgen in de kwaliteit van het werk van de certificerende instellingen. Tevens
wordt deze informatie gebruikt om de kwaliteit van de individuele auditoren te
monitoren.
Verder is van belang dat iedere door een certificerende instelling geconstateerde ernstige tekortkoming (categorie 1) direct moet worden gemeld aan het
BCD. Bij ernstige tekortkomingen die gevaar opleveren voor de afnemers van
grondstoffen, tussenproducten of diervoeders, wordt ook de VWA geïnformeerd. Vanuit de certificerende instelling worden maatregelen getroffen. Deze
maatregelen kunnen bestaan uit extra controles voor rekening van de certificaathouder, waarbij wordt gecontroleerd of de tekortkoming is hersteld. De certificerende instelling kan ook besluiten tot schorsing of intrekking van het certificaat. Dit gebeurt ook in de praktijk. Ook komt het voor dat een certificerende
instelling het PDV raadpleegt om gezamenlijk tot een afweging te komen van de
noodzakelijke maatregelen.
Tenslotte wordt binnen het GMP+systeem gewerkt met een zogenaamd
Early Warning System. Ten behoeve van dit systeem is in het certificatieschema
de voorwaarde opgenomen dat de certificaathouder een procedure vastlegt voor
het tijdig opmerken en behandelen van signalen, die er op duiden dat de veiligheid van een product niet in overeenstemming is met wettelijke of in de in het
certificatieschema vastgelegde normen met als gevolg dat schade kan ontstaan
voor afnemers in de keten. De signalen dienen te worden gemeld aan het PDV.
Hierbij dient tevens te worden vermeld welke beheersmaatregelen worden getroffen. De informatie wordt via de website van het PDV aan de markt gegeven,
waarbij wordt aangegeven welke beheersmaatregelen zijn of worden genomen
(bijvoorbeeld een recall van producten).

5

De praktijk bij de certificerende instellingen voor GMP+

In deze paragraaf worden vanuit het perspectief van de certificerende instellingen voor GMP+ de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ beschreven. De
nadruk ligt hierbij op de rol van de certificerende instellingen, waarbij de mogelijkheden voor informatieoverdracht centraal staan.

276

CASUS DIERVOEDERBEDRIJVEN

5.1

Organisatie en context

Wereldwijd zijn circa 35 certificerende instellingen geaccepteerd door het PDV
voor GMP+-certificering.460 Er kan onderscheid worden gemaakt tussen grote
certificerende instellingen, die vaak internationaal opereren, en kleine certificerende instellingen. Aangezien GMP+-certificering op mondiaal niveau plaatsvindt, worden er ook audits in het buitenland verricht, bijvoorbeeld bij leveranciers van grondstoffen. De grote certificerende instellingen beschikken vaak
over kantoren in het buitenland en dientengevolge over een wereldwijd netwerk
van auditoren. De auditoren moeten zijn goedgekeurd (geaccepteerd) door het
PDV.461 In totaal zijn wereldwijd circa 390 auditoren voor GMP+ werkzaam.
Aangezien GMP+-certificering een commerciële activiteit betreft, is er sprake van concurrentie tussen de certificerende instellingen. De concurrentie wordt
echter in belangrijke mate begrensd door het certificatieschema. In de certificatieschema is per type bedrijf de minimumtijd voor een audit vastgelegd. De tijd
die aan een audit moet worden besteed is op deze manier geharmoniseerd. Het
BCD ziet erop toe dat de certificerende instellingen zich aan het certificatieschema houden. Ten aanzien van de tijd die nodig is voor een audit kan dus niet
worden geconcurreerd. Wel kan concurrentie plaatsvinden ten aanzien van prijs,
service of ervaring van auditoren. Daarnaast vinden bedrijven het belangrijk dat
de certificerende instelling deskundigheid in huis heeft ten aanzien van hun type
bedrijf en “hun taal spreekt”. Voor sommige bedrijven is een belangrijk motief
voor de keuze voor een certificerende instelling de mogelijkheid om GMP+certificering aan te bieden in combinatie met andere certificatieschema’s. Bij
kleinere bedrijven speelt de prijs een belangrijke rol. Het komt voor dat een bedrijf wisselt van certificerende instelling. Hieraan zijn echter voorwaarden gesteld in de A-standaard van het GMP+-certificatieschema. Het is echter nooit
helemaal te voorkomen dat bedrijven gaan “shoppen”, omdat er een verschil bestaat in “doortastendheid” tussen de certificerende instellingen. Het BCD probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen door het stellen van regels (bijvoorbeeld
opleidingseisen aan auditoren) en het houden van toezicht.462
5.2

Toezicht en sanctionering

Op de naleving van de eisen aan certificerende instellingen die zijn vastgelegd in
de C-standaard van het GMP+-schema wordt toezicht gehouden door het BCD.
Door het BCD wordt ernaar gestreefd om “free-riders-gedrag” onder certifice460
461

462

Zie de bedrijvendatabase van het PDV. Te raadplegen via www.pdv.nl.
GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006; Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie-instellingen; C.1 (§ 4.5).
Zie paragraaf 2.6.
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rende instellingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Desondanks komt het wel eens
voor dat certificerende instellingen zich niet aan de gestelde regels houden. De
certificerende instellingen hebben in het algemeen positieve ervaringen met het
toezicht vanuit het BCD. Door veel certificerende instellingen wordt het toezicht gezien als een soort kwaliteitstoets die de auditoren scherp houdt en die
kan leiden tot verbeteringen. De toezichthouders van het BCD beschikken naar
het oordeel van de certificerende instellingen over voldoende ervaring en deskundigheid. Soms bestaan er interpretatieverschillen over de invulling van het
certificatieschema of over de insteek van de audits. De certificerende instellingen hanteren bij de audits vooral een praktische insteek, terwijl het BCD een
meer formele, theoretische insteek hanteert.
Wanneer de certificerende instellingen niet aan de eisen uit het certificatieschema voldoen kan het PDV de acceptatie schorsen of intrekking. Een schorsing of intrekking van de acceptatie is zeer slecht voor het imago van de certificerende instelling. Voordat tot schorsing of intrekking wordt overgegaan, heeft
het PDV de mogelijkheid om een certificerende instelling aan te spreken op tekortkomingen. Er bestaan verschillende gradaties van tekortkomingen. Wanneer er een tekortkoming is geconstateerd wordt door het PDV een termijn gesteld waarbinnen de certificerende instelling de tekortkoming dient op te lossen.
De certificerende instelling moet melden aan het PDV welke corrigerende maatregelen er zijn getroffen en het PDV moet beoordelen of deze maatregelen acceptabel zijn. Bij een volgende audit door het PDV wordt gecontroleerd of de
corrigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd. Daarna wordt de procedure
formeel afgesloten.
5.3

Rapportageverplichting

De auditrapporten worden door de certificerende instellingen toegevoegd aan
de elektronische databank van het PDV. De informatie wordt door het BCD gebruikt voor toezicht op de certificerende instellingen. De informatie wordt bovendien in de vorm van een statistisch weergegeven managementrapportage
door het PDV verstrekt aan het ministerie van LNV en de VWA. Verder bevat
het GMP+-certificatieschema een zogenaamd Early Warning System. Incidenten die een bedreiging vormen voor de (dier)voedselveiligheid moeten door de
certificaathouders worden gemeld aan de certificerende instelling. De certificerende instelling doet hiervan melding aan het BCD.
De rapportageverplichting in het kader van het Early Warning System staat
niet ter discussie, aangezien het gaat om zeer ernstige tekortkomingen, waarbij
gevaar voor de voedselveiligheid bestaat dat zo snel mogelijk moet worden afgewend. Er worden wel kanttekeningen geplaatst bij een mogelijke uitbreiding
van de rapportageverplichting. Sommige certificerende instellingen geven aan
278

CASUS DIERVOEDERBEDRIJVEN

niet de rol van politieagent opgedrongen te willen krijgen, omdat dit niet strookt
met de eigen taakopvatting. De certificerende instellingen streven ernaar om in
open overleg met de certificaathouder te komen tot een oplossing, wanneer er
een tekortkoming ten aanzien van het GMP+-certificatieschema is geconstateerd. Wanneer certificaathouders bij melding van (minder ernstige) tekortkomingen door certificerende instellingen aan het PDV of de VWA het risico lopen
om te worden gesanctioneerd, heeft dit mogelijk tot gevolg dat de certificaathouders zich minder open opstellen ten opzichte van de certificerende instellingen. De vertrouwensband die bestaat tussen de certificerende instellingen en de
certificaathouders kan als gevolg daarvan worden doorbroken en het gevolg is
een verlies van informatie.

6

De praktijk bij de diervoederbedrijven

In deze paragraaf worden vanuit het perspectief van de diervoederbedrijven de
mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ beschreven. De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op een interview met een woordvoerder van de brancheorganisatie voor diervoederbedrijven, de Nederlandse Vereniging voor Diervoederbedrijven (Nevedi).
6.1

Organisatie en context

De markt voor diervoederbedrijven is divers. De diervoedersector bestaat onder
meer uit mengvoederbedrijven, producenten van natte diervoeders, foeragebedrijven, grondstoffenhandelaren en voedingsmiddelenbedrijven, die bijproducten produceren voor diervoeding. In Nederland zijn circa 1800 diervoederbedrijven met circa 9000 medewerkers. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen grote en kleine bedrijven, nationale en internationale bedrijven en beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Bij de mengvoederbedrijven is ongeveer 50% van de markt in handen van vijf grote bedrijven. Het productieproces is grotendeels uniform. In Nederland wordt op jaarbasis 12,5 miljoen ton
diervoeder geproduceerd, waarvan 12 miljoen ton door bedrijven die zijn aangesloten bij Nevedi. De totale omzet in de diervoederindustrie bedraagt 4 miljard euro op jaarbasis.
De onderlinge concurrentie tussen de diervoederbedrijven is groot. Nederland heeft te maken met een krimpende markt, omdat het aantal dieren in de
veehouderij afneemt. Grotere bedrijven richten zich daarom steeds meer op de
buitenlandse markt. Er wordt vooral geconcurreerd ten aanzien van prijs en
kennis. Er vindt echter ook samenwerking tussen de bedrijven plaats, bijvoorbeeld ten aanzien van inkoop. Aangezien het GMP+-systeem vereist dat bedrijven hun toeleveranciers controleren, bundelen veel bedrijven hun krachten om
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gezamenlijk de verplichte controles uit te voeren bij toeleveranciers. Eerder genoemde voorbeelden hiervan zijn de stichting TrusQ en de stichting Safe Feed.
De brancheorganisatie Nevedi vervult in de eerste plaats de functie van servicebureau, waarbij de leden terecht kunnen voor de beantwoording van vragen.
Nevedi behartigt bovendien binnen het PDV de belangen van haar leden, waarbij de nadruk ligt op GMP+-certificering. Nevedi behartigt bovendien de belangen van haar leden richting onder meer de VWA, het ministerie van LNV, het
ministerie van VROM en de Europese instellingen. Op Europees niveau wordt
door Nevedi samengewerkt met de Europese organisatie op het terrein van de
diervoederindustrie (FEFAC). Een belangrijke taak van Nevedi ligt op het terrein van de informatie-verstrekking. Nevedi volgt voor haar leden alle relevante
ontwikkelingen en informeert haar leden hierover door middel van haar website
en nieuwsbrieven.
6.2

GMP+-certificering

Het draagvlak voor GMP+-certificering is groot. GMP+ is vanuit het bedrijfsleven zelf geïnitieerd om “het kaf van het koren te scheiden” en zodoende voor de
toekomst negatieve publiciteit door incidenten te voorkomen. De oorspronkelijke doelstelling was dat serieuze bedrijven zich zouden kunnen onderscheiden
van de “sjoemelaars”. Het werken volgens GMP+ brengt voor het bedrijfsleven
veel extra lasten met zich mee, maar de motivatie om deel te nemen is hoog. Het
GMP+-systeem wordt binnen de sector wel aangeduid als “vrijwillig verplicht”.
Het certificaat wordt vereist door de markt. Veehouders die deelnemen aan certificatieschema’s als IKB of KKM mogen namelijk alleen diervoeder afnemen
van GMP+-gecertificeerde bedrijven.463
In het algemeen wordt positief aangekeken tegen het GMP+-systeem. Er zijn
echter ook bedrijven die verwachten dat het GMP+-systeem zijn langste tijd
heeft gehad. Het is namelijk niet uitgesloten dat het systeem op de langere termijn door de internationale en Europese ontwikkelingen wordt ingehaald. Op
dit moment werkt de Europese organisatie FEFAC in samenwerking met het
bedrijfsleven aan een Europees certificatieschema op het terrein van diervoeder.
Ook de Europese regelgeving lijkt het GMP+-systeem “in te halen”. Verordening (EG) 183/2005 geldt voor alle bedrijven en de Europese regelgeving komt
steeds dichter bij GMP+ te liggen. Hierdoor wordt het onderscheid tussen de
bovenwettelijke regels en de wettelijke regels kleiner. Dankzij het GMP+systeem hebben de gecertificeerde bedrijven in Nederland overigens geen problemen ervaren bij de uitvoering van de Verordening (EG) 183/2005, terwijl dit
bij sommige buitenlandse bedrijven wel tot de nodige aanpassingen heeft geleid.
463

Zie voetnoot 419.
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6.3

Samenwerking met de VWA

In 2004 is de verantwoordelijkheid voor het toezicht op diervoederbedrijven
verschoven van het PDV naar de VWA. Met name bij kleine bedrijven heeft dit
in de beginfase aanleiding gegeven tot problemen. Deze problemen hadden onder meer betrekking op het gebrek aan deskundigheid van toezichthouders vanuit de VWA en op interpretatieverschillen ten aanzien van de regelgeving. De
beginperiode kan worden aangeduid als een “leerperiode”. Het toezicht vanuit
de VWA op de diervoederbedrijven verloopt momenteel in het algemeen goed.
Nevedi onderhoudt nauw contact met de VWA. Men houdt elkaar over een
weer op de hoogte van recente ontwikkelingen. De VWA meldt bovendien aan
Nevedi opvallende punten die naar voren zijn gekomen bij het toezicht (bijvoorbeeld tekortkomingen ten aanzien van etikettering). Nevedi communiceert
hierover naar haar leden. Op haar beurt houdt Nevedi de VWA op de hoogte
van de ontwikkelingen en aandachtspunten die binnen de sector van belang zijn.
Ook wordt door de VWA en Nevedi samengewerkt bij crises. Soms bestaat er
een verschil van inzicht over de interpretatie van wettelijke regelingen tussen de
VWA en Nevedi. Meestal komt men echter in onderling overleg tot een oplossing.
Er wordt momenteel nagedacht over het opzetten van een databank, waarin
bedrijven analysegegevens invoeren en waarin de VWA dan inzage zou krijgen.
Dit idee bevindt zich nog in de verkennende fase. Er bestaat vanuit de sector wel
angst voor verkeerde interpretatie van de gegevens door de VWA, bijvoorbeeld
door een gebrek aan specifieke deskundigheid. Ook bestaat de angst dat het verschaffen van inzage in de analysegegevens zal leiden tot extra controles of tot
sanctionering vanuit de VWA. De bedrijven vrezen tenslotte een schending van
het vertrouwen, met name in relatie tot derde partijen, bijvoorbeeld toeleveranciers. Deze risico’s moeten worden ingekaderd, voordat met kan overgaan tot
het opzetten van een databank.

7

Referentiecasus: ‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de toepassing van
‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector. Binnen het ministerie van LNV
wordt op verschillende beleidsterreinen gewerkt aan de ontwikkeling van arrangementen voor ‘toezicht op controle’. Het project ‘toezicht op controle pluimveesector’ is hiervan een voorbeeld. Binnen de pluimveesector wordt onderscheid gemaakt tussen de legpluimveesector (eieren) en de pluimveevleessector
(vlees). Deze referentiecasus ziet op de legpluimveesector (eieren). Met behulp
van de referentiecasus kunnen opvallende aspecten die uit de casus diervoederbedrijven naar voren zijn gekomen worden vergeleken met aspecten uit de casus
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legpluimveesector. De beschrijving van de referentiecasus spitst zich toe op die
aspecten van de referentiecasus die het meest opvallen in vergelijking met de casestudy diervoederbedrijven.
7.1

Het Nederlandse systeem van toezicht op de legpluimveesector

In de Landbouwkwaliteitswet en het Landbouwkwaliteitsbesluit zijn regels gesteld ten aanzien van eieren. Op Europees niveau zijn handelsnormen voor eieren neergelegd in Verordening (EG) nr. 1028/2006 en in Verordening (EG) nr.
557/2007. Op grond van artikel 8 van de Landbouwkwaliteitswet kunnen privaatrechtelijke instellingen worden belast met het toezicht op de naleving van de
regels ten aanzien van eieren. In artikel 13 van het Landbouwkwaliteitsbesluit
2007 is de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
(Stichting CPE) belast met het toezicht op de naleving van regels ten aanzien
van eieren. Omdat aan deze Stichting bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend, zoals het verstrekken van een vergunning om eieren te sorteren, wordt de Stichting CPE aangemerkt als een bestuursorgaan.
Het project ‘toezicht op controle pluimveesector’ is gericht op het opstellen
van een toezichtarrangement, waarbij de Stichting CPE bij de invulling van het
toezicht gebruik maakt van gegevens uit privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging, zoals de regeling IKB-Ei.464 De regeling IKB-Ei is een privaatrechtelijke regeling waarin bepalingen ten aanzien van onder meer traceerbaarheid
en kwaliteit van eieren zijn opgenomen. Deelname aan de regeling IKB-Ei is
vrijwillig. Het deelnamepercentage aan deze kwaliteitsregeling is echter zeer
hoog: 95% van de eieren valt onder IKB. Het IKB-Ei-systeem wordt door het
Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) beheerd. Evenals in de casestudy diervoederbedrijven wordt derhalve ook in de pluimveesector een privaatrechtelijk
systeem van certificering beheerd door een productschap.
Er zijn meer overeenkomsten tussen de casus legpluimveesector en de casus
diervoederbedrijven. Vanaf 1 april 2007 worden de controles in het kader van
IKB-Ei verricht door onafhankelijke certificerende instellingen. Daarvoor geschiedden de controles in het kader van IKB-Ei door het PPE. Certificerende instellingen voor IKB-Ei worden (door middel van een overeenkomst) erkend
door het PPE.

464

De afkorting IKB staat voor Integraal Keten Beheer. Het IKB-systeem wordt ook in andere sectoren gebruikt, bijvoorbeeld in de vleessector.
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7.2

De toepassing van ‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector

De doelstelling van ‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector is dat de Stichting CPE bij de uitvoering van haar taken in het kader van het toezicht gebruik
kan maken van de controlegegevens die zijn opgenomen in de door certificerende instellingen opgestelde auditrapporten in het kader van het systeem IKB-Ei.
Het systeem IKB-Ei moet hiertoe aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de wettelijke normen zijn opgenomen in het systeem van certificering. Door
de certificerende instellingen moet ook daadwerkelijk op de naleving van de
wettelijke eisen worden gecontroleerd en in het privaatrechtelijke systeem dient
te zijn voorzien in een sanctiestelsel. De voorbereidingen voor het systeem van
‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector zijn in 2007 afgerond.465 De uitwerking van het toezichtsarrangement wordt naar verwachting omstreeks 1
april 2008 afgerond.
De intentie is dat certificerende instellingen in een centrale IKB-database die
wordt opgezet door het PPE de resultaten van de controles die worden verricht
in het kader van het systeem IKB-Ei opslaan. De Stichting CPE, maar ook de
VWA en de AID, krijgen toegang tot deze database. Overtredingen van wettelijke normen moeten bovendien door de certificerende instellingen rechtstreeks
aan de Stichting CPE worden gemeld. De verplichting tot informatieoverdracht
wordt vastgelegd in het toezichtsarrangement. Het is nog niet duidelijk of de
verantwoordelijkheid voor de informatieoverdracht wordt neergelegd bij het
PPE als beheerder van het systeem IKB-Ei of bij de certificerende instellingen.
Wanneer de verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij het PPE, kan de verplichting door het PPE worden opgenomen in de overeenkomsten tussen het
PPE en de certificerende instellingen.
De Stichting CPE wil de gegevens in de IKB-database analyseren en vergelijken met de gegevens die uit het eigen toezicht naar voren komen. Verder zal de
informatie bij een overtreding van wettelijke normen aanleiding kunnen vormen
voor de uitoefening van extra toezicht in de vorm van een hercontrole. Wanneer
tijdens het extra toezicht overtredingen worden geconstateerd, kan een sanctie
worden opgelegd. Indirect kan de informatie uit de IKB-database derhalve aanleiding vormen tot sanctionering. In zoverre bestaat derhalve ook in deze casus
het al eerder beschreven risico van de ‘transparantieparadox’.
De veronderstelling is dat de in deze paragraaf beschreven vorm van ‘toezicht op controle’ een aantal voordelen met zich mee brengt. In de eerste plaats
wordt door middel van dit systeem gestimuleerd dat bedrijven meer verantwoordelijkheid dragen voor de naleving van de wettelijke normen. In de tweede

465

Plan van aanpak ‘Toezicht op controle/Ketenprogramma pluimvee’ (concept, versie 0.6),
Den Haag: 26 juni 2007.
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plaats neemt de inspectiedruk voor de bedrijven af, doordat er minder controleurs op het erf komen die (deels) hetzelfde controleren. Tenslotte wordt ervan
uitgegaan dat deze vorm van ‘toezicht op controle’ leidt tot lagere toezichtslasten voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.
7.3

Vergelijking

De casus ‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector vertoont veel overeenkomsten met de casus ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector. Het systeem
van ‘toezicht op controle’ in de legpluimveesector heeft een geschiedenis die lijkt
op de geschiedenis van het systeem van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector. Van oudsher heeft het productschap een belangrijke vinger in de pap.
Het productschap treedt in beide casus op als beheerder van het systeem van
certificering. Het productschap vormt daardoor een extra schakel tussen de certificerende instellingen en de toezichthouder (de VWA respectievelijk de Stichting CPE). De vraag kan worden gesteld of het voor een goede werking van een
systeem van ‘toezicht op controle’ wel wenselijk is dat het systeem van certificering wordt beheerd door een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Aangezien
het systeem van certificering zowel in de casus diervoederbedrijven als in de casus legpluimveesector vrijwillig is en privaatrechtelijk van aard, ligt de inmenging van een productschap mijns inziens niet voor de hand. De inmenging van
een productschap trekt het privaatrechtelijke systeem van certificering namelijk
in de publieke sfeer.466
Er zijn meer overeenkomsten tussen de casus diervoederbedrijven en de casus legpluimveesector. In beide casus zijn veel verschillende partijen betrokken
bij het systeem van ‘toezicht op controle’. Dit valt vanuit historische optiek te
verklaren, maar de betrokkenheid van veel verschillende actoren kan leiden tot
gebrek aan coördinatie en brengt met zich mee dat er veel verschillende schakels
zijn bij de overdracht van nalevingsinformatie. Hierdoor bestaat het risico dat
niet alle informatie bij alle betrokken partijen terecht komt of dat informatie via
verschillende schakels wordt overgedragen, waardoor er ruis ontstaat.
Naast de genoemde overeenkomsten, is er ook een opvallend verschil tussen
de casus diervoederbedrijven en de casus legpluimveesector. De verplichting tot
informatieoverdracht wordt in de casus legpluimveesector vastgelegd in de
vorm van een toezichtsarrangement. Er wordt dus in de casus legpluimveesector
niet gewerkt met een wettelijke erkenningsregeling, zoals in de casus diervoedersector is voorzien in artikel 21 Kaderwet diervoeders. Over de juridische status van een toezichtsarrangement bestaat echter weinig duidelijkheid. Een toezichtsarrangement wordt soms gegoten in de vorm van een bindende privaat466

Zie ook voetnoot 418.
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rechtelijke overeenkomst. Hierbij kunnen de in hoofdstuk 9 besproken overeenkomsten tussen de IVW en de klassenbureaus als voorbeeld dienen. De juridische status van een toezichtsarrangement wordt echter ook vaak in het midden gelaten. Dit kan een gevaar opleveren voor de werking van het toezichtsarrangement, omdat niet duidelijk is op welke wijze de afspraken uit het toezichtsarrangement kunnen worden afgedwongen.467
Het voordeel van het vastleggen van verplichtingen in een wettelijke erkenningsregeling is dat er duidelijkheid bestaat omtrent de juridische status. Wanneer de verplichting niet wordt nagekomen kunnen er sancties worden opgelegd,
bijvoorbeeld in de vorm van de schorsing of intrekking van de erkenning. Het
nadeel van een wettelijke erkenningsregeling is echter dat het bindende en eenzijdige karakter ervan minder goed past bij het in hoofdstuk 3 beschreven privaatrechtelijke model, waarbinnen er voor bedrijven geen wettelijke verplichting bestaat tot deelname aan een kwaliteitsborgingssysteem en waarbinnen de
privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met de uitvoering van het kwaliteitsborgingssysteem niet kunnen worden aangemerkt als bestuursorgaan. Samenwerking in de vorm van een wettelijke erkenningsregeling is in dat geval erg
dwingend en het is de vraag of privaatrechtelijke instellingen belang hebben bij
een erkenning. Zowel de casestudy diervoederbedrijven als de casestudy legpluimveesector passen in het privaatrechtelijke model. Samenwerking in de
vorm van een wettelijke erkenningsregeling ligt daarom mijns inziens minder
voor de hand. Samenwerking in de vorm van een toezichtsarrangement zou een
alternatief kunnen zijn, omdat een toezichtsarrangement een meer wederkerig
karakter heeft. Zo kunnen in een toezichtsarrangement ook verplichtingen
worden opgenomen voor de overheid. Het is bij het opstellen van een toezichtsarrangement echter van belang dat er duidelijkheid bestaat over de juridische status van het arrangement en over de afdwingbaarheid van de in het toezichtsarrangement vastgelegde afspraken.

8

Kansen en risico’s

In deze paragraaf worden de kansen en risico’s ten aanzien van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector beschreven. De conclusie spitst zich toe op de mogelijkheden voor informatieoverdracht door privaatrechtelijke instellingen aan
de VWA en de mogelijkheden voor gebruik van deze nalevingsinformatie door
de VWA.
467

Een toezichtsarrangement kan in veel gevallen worden gekwalificeerd als een convenant.
Ook over de juridische status en bindende kracht van convenanten bestaat echter veel onduidelijkheid. Zie: R.A.J. van Gestel, ‘In de schaduw van het bestuursrecht’, in Privaat bestuur?: preadviezen (VAR-reeks 138), Den Haag, Boom juridische uitgevers 2008, pp. 95161.
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8.1

Kansen

Zowel de Europese als de nationale diervoederregelgeving gaat uit van de eigen
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en biedt ruimte voor de toepassing
van een systeem van ‘toezicht op controle’. Zo biedt verordening (EG) nr.
882/2004 de mogelijkheid om controles te delegeren aan een onafhankelijke
derde partij (art. 5) die in de verordening wordt aangeduid als “controleorgaan”.
Wanneer een lidstaat ervoor kiest om controles te delegeren aan een controleorgaan, geldt voor het controleorgaan een rapportageverplichting. Het controleorgaan moet regelmatig de resultaten van de verrichte controles melden aan de
bevoegde nationale autoriteit. Ook de Kaderwet diervoeders bevat in artikel 21
een regeling voor ‘toezicht op controle’. Hierbij moet worden opgemerkt dat artikel 21 Kaderwet diervoeders naar verwachting niet zal terugkomen in de in
voorbereiding zijnde Wet dieren. Ook zonder wettelijke verankering bestaat
echter de bevoegdheid om het toezicht af te stemmen op controles die worden
verricht door privaatrechtelijke instellingen.
De toepassing van een systeem van ‘toezicht op controle’ kan bijdragen aan
een effectief gebruik van de beschikbare capaciteit binnen de VWA. De VWA
heeft een beperkte capaciteit aan toezichthouders op het terrein van de diervoedersector. Deze toezichthouders zijn belast met het toezicht op ruim 4000 erkende of geregistreerde bedrijven. Het behoeft daarom geen betoog dat het in
dit kader zinvol kan zijn om gebruik te maken van nalevingsinformatie die reeds
beschikbaar is bij onafhankelijke privaatrechtelijke instellingen. Hierbij kan
worden gedacht aan auditrapporten die zijn opgesteld door certificerende instellingen in het kader van GMP+-certificering. Deze informatie kan worden gebruikt voor de prioritering van het overheidstoezicht. Op basis van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde en aan de overheid overgedragen informatie kan minder toezicht worden gehouden bij bedrijven die goed presteren en
meer toezicht bij bedrijven die slecht presteren. Op deze wijze kan een vermindering van de toezichtslasten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven worden
bereikt. Bovendien vormt het systeem van ‘toezicht op controle’ op deze manier
een nalevingsprikkel voor bedrijven. Zij hebben er belang bij om binnen een systeem van zelfcontrole goed te presteren. Hierbij is het vanzelfsprekend van
groot belang dat de door de privaatrechtelijke instellingen vergaarde en overgedragen nalevingsinformatie betrouwbaar is.
In de diervoedersector bestaan reeds een aantal privaatrechtelijke systemen
van zelfcontrole die zich lenen voor toepassing van ‘toezicht op controle’. In de
eerste plaats kan worden gedacht aan het systeem van certificering op basis van
GMP+. Dit systeem heeft een zeer hoge dekkingsgraad: ruim 95% van de diervoederbedrijven is gecertificeerd. Voor het systeem bestaat bovendien een groot
draagvlak. Hierbij moet worden aangetekend dat dit draagvlak er mede in is ge286
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legen dat certificering wordt vereist door de markt. Naast het GMP+-systeem
bestaan nog andere initiatieven die zien op kwaliteitsborging in de diervoedersector. De belangrijkste voorbeelden zijn de initiatieven van TrusQ en Safe Feed
om leveranciers en grondstoffen te beoordelen. Deze initiatieven zijn vanuit de
sector geïnitieerd om incidenten te voorkomen. Ten aanzien van de diervoedersector kan derhalve meer in zijn algemeenheid worden geconcludeerd dat er bereidheid bestaat om verantwoordelijkheid te nemen. De sector heeft hier ook
een groot belang bij, want het is voor de bedrijven belangrijk om imagoschade
en materiële schade, zoals zich heeft voorgedaan tijdens bijvoorbeeld de dioxine-crisis, te voorkomen.
Toegespitst op het GMP+-systeem kan worden gesteld dat het mogelijke risico van vermindering van de betrouwbaarheid of de kwaliteit van het systeem
door concurrentie tussen certificerende instellingen wordt beperkt door het certificatieschema, waarin de tijdsduur voor audits is geharmoniseerd. Certificerende instellingen moeten bovendien worden geaccepteerd door het PDV en op
de certificerende instellingen wordt toezicht gehouden vanuit het PDV en de
RvA. Daar komt bij dat op basis van het certificatieschema sancties kunnen
worden opgelegd aan certificerende instellingen die niet aan de voorwaarden
voldoen. De schorsing of intrekking van de acceptatie als certificerende instelling voor GMP+ leidt tot imagoschade, maar ook tot grote financiële consequenties voor de certificerende instelling. De schorsing of intrekking van de acceptatie van een certificerende instelling wordt bovendien openbaar gemaakt via de
website van het PDV. Wanneer de acceptatie is geschorst of ingetrokken, mag
de certificerende instelling geen audits verrichten.
Een voordeel van het GMP+-systeem, maar ook van de systemen van
TrusQ en Safe Feed, is dat er wereldwijd audits plaatsvinden. Omdat ook leveranciers van grondstoffen moeten worden gecertificeerd of gecontroleerd, bestaat er een wereldwijd systeem van controles. Met name grotere certificerende
instellingen beschikken over een wereldwijd netwerk van auditoren die deze wereldwijde controle mogelijk maken en die bovendien over de benodigde ervaring
en deskundigheid beschikken om de controles te kunnen verrichten. De beschikbaarheid van specifieke deskundigheid kan meer in zijn algemeenheid
worden genoemd als voordeel aan de systemen van zelfcontrole, waartoe ik ook
TrusQ en Safe Feed reken.
8.2

Risico’s

Uit dit hoofdstuk blijkt dat op dit moment veel verschillende partijen betrokken
zijn bij het toezicht op de diervoedersector. Voor de toepassing van ‘toezicht op
controle’ betekent dit dat er veel verschillende schakels zijn in de informatieketen. Met name bij het GMP+-systeem zijn veel verschillende partijen betrokken:
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certificaathouders, certificerende instellingen, het PDV en daarbinnen het BCD,
de RvA, de VWA en de AID. Het PDV vormt een tussenschakel tussen de certificerende instellingen en de VWA. De certificerende instellingen hebben geen
rechtstreekse lijnen met de VWA. De informatie loopt via de band van het PDV.
Binnen het PDV bestaat veel ervaring en deskundigheid ten aanzien van het
GMP+-systeem. Het risico bestaat echter dat er verlies aan informatie ofwel
“ruis” optreedt, doordat de nalevingsinformatie in de vorm van auditrapporten
via verschillende schakels de VWA moet bereiken. Ook bestaat het risico van
gebrek aan coördinatie tussen de verschillende partijen. Tenslotte bestaat in het
kader van GMP+ op dit moment nog onduidelijkheid over de verhouding tussen
de RvA en het PDV bij het toezicht op de certificerende instellingen. De RvA
houdt toezicht op de naleving van de NEN-EN 45011 standaard en het PDV
houdt toezicht op de naleving van de C-standaard van het certificatieschema.
Hier bestaat een duidelijk risico voor dubbele controles en voor “overlap”.
Een tweede risico voor de toepassing van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector wordt gevormd door het feit dat er veel verschillende initiatieven
naast elkaar plaatsvinden. Genoemd is al het GMP+-systeem. Daarnaast bestaan
echter ook andere initiatieven die door een deel van de markt worden gedragen.
In dit hoofdstuk is het initiatief van TrusQ aan de orde gekomen. Daarnaast zijn
genoemd het initiatief van Safe Feed en het systeem Fami QS dat op Europees
niveau wordt opgezet.468 Opvallend is verder dat het onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van ‘toezicht op controle’ ten aanzien van de verschillende initiatieven wordt gecoördineerd door verschillende instanties. Zo worden de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ door samenwerking met de bij
TrusQ aangesloten bedrijven onderzocht door de VWA en worden de mogelijkheden voor ‘toezicht op controle’ door aansluiting bij het GMP+-systeem
onderzocht door het ministerie van LNV. Hierdoor bestaat het risico van versnippering en van minder eenduidige toepassing van ‘toezicht op controle’. De
besluitvorming ten aanzien van de toepassing van ‘toezicht op controle’ is herhaaldelijk uitgesteld. Hierbij kan de geconstateerde versnippering zeker een rol
hebben gespeeld.
Een derde risico wordt gevormd door de nationale oriëntatie van de systemen. De momenteel bestaande systemen van zelfcontrole (GMP+, TrusQ en
Safe Feed) behelzen weliswaar een wereldwijde beoordeling van leveranciers,
maar zijn desondanks vooral nationaal georiënteerd. Hoewel GMP+certificering ook wordt toegepast in een aantal andere Europese landen en
TrusQ haar samenwerkingsverband heeft uitgebreid met een aantal Belgische

468

Het bestaan van verschillende initiatieven tot zelfcontrole kan vanzelfsprekend ook worden gezien als een kans. Het geeft blijk van een grote bereidheid binnen de sector om de
eigen verantwoordelijkheid te nemen (zie ook paragraaf 7.1).
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bedrijven, worden de systemen op dit moment vooral in Nederland toegepast.
In andere landen bestaan weer andere systemen. Door de toenemende invloed
van Europese regelgeving vormt de nationale oriëntatie van GMP+ een risico,
omdat de ontwikkeling van systemen van ‘toezicht op controle’ in Nederland
kan worden ingehaald door de ontwikkelingen op internationaal of Europees
niveau. Het verdient daarom aanbeveling om te streven naar internationaal erkende systemen van kwaliteitsborging, zoals die op andere terreinen (bijvoorbeeld in de scheepvaart) al bestaan. Eerste initiatieven daartoe worden al ontplooid (Fami QS).
In het kader van de bespreking van de risico’s vergt tenslotte de vrees van
sommige certificerende instellingen voor een minder open opstelling van certificaathouders als zij ook minder ernstige tekortkomingen moeten melden aan de
overheid aandacht. De verhouding tussen certificerende instellingen en certificaathouder wordt op dit moment beheerst door wederzijds vertrouwen. De certificerende instellingen geven aan enige vrees te hebben voor een doorbreking
van deze vertrouwensband, wanneer de certificerende instelling meer de rol van
‘politieagent’ krijgt opgelegd en ook minder ernstige tekortkomingen moet melden aan de overheid. De doorbreking van deze vertrouwensband kan leiden tot
verlies aan informatie. Dit is het gevaar van de ook in de hoofdstukken 8 en 9
aangehaalde ‘transparantieparadox’.
8.3

Concluderend

In tegenstelling tot de twee voorgaande case-studies is er in de diervoedersector
nog geen sprake van uitbesteding van taken in het kader van het toezicht aan
privaatrechtelijke instellingen. Omdat het besluitvormingstraject voor ‘toezicht
op controle’ nog niet is afgerond, is er zelfs nog geen (of slechts op beperkte
schaal) sprake van overdracht van nalevingsinformatie door privaatrechtelijke
instellingen aan de VWA en van gebruik van deze informatie door de VWA. De
kansen en risico’s die in deze paragraaf zijn genoemd zijn gebaseerd op een analyse van de initiatieven die op dit moment worden ontplooid.
Mijn eerste indruk is dat er veel kansen liggen op het terrein van ‘toezicht op
controle’ in de diervoedersector. De wet- en regelgeving biedt hiertoe de ruimte,
ook op Europees niveau. Een systeem van ‘toezicht op controle’ kan bovendien
bijdragen aan een effectief gebruik van de beschikbare capaciteit binnen de
VWA en aan een vermindering van de toezichtslasten voor zowel de overheid
als het bedrijfsleven. Een bijkomend voordeel van de toepassing van een systeem van ‘toezicht op controle’ is dat bedrijven geprikkeld worden om extra inspanningen te verrichten. Wanneer de VWA ervoor kiest om de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te gebruiken ten behoeve
van de prioritering van het toezicht, biedt dit voor bedrijven namelijk een extra
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stimulans om deel te nemen aan privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. In de sector zijn reeds initiatieven ontplooid waaruit blijkt dat de sector bereid is om haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Bij de ontwikkeling van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector moeten
echter ook een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Naar mijn mening
vormt de betrokkenheid van veel verschillende partijen een risico voor verlies
aan informatie of in ieder geval voor gebrek aan coördinatie. De verschillende
initiatieven ten aanzien van ‘toezicht op controle’ worden gecoördineerd vanuit
verschillende instanties. Dit komt het besluitvormingsproces niet ten goede. Al
met al kan worden gesteld dat er veel kansen lijken te liggen voor de toepassing
van een systeem van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector, maar dat het
besluitvormingsproces wordt bemoeilijkt door de veelheid aan actoren die bij de
verschillende initiatieven betrokken zijn. Naar mijn idee is het inmiddels tijd om
de knoop met betrekking tot toepassing van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector door te hakken. De praktijk zal dan vervolgens uitwijzen in hoeverre
de afstemming van het toezicht vanuit de VWA op controles die worden verricht in het privaatrechtelijke domein daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan
een meer efficiënte vorm van toezicht houden.
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Hoofdstuk 11

Vergelijking en conclusie casestudies
1

Inleiding

In de hoofdstukken 8, 9 en 10 zijn een drietal casestudies beschreven met betrekking tot het toezicht op de luchtvaart, de zeevaart en diervoerderbedrijven.
In dit hoofdstuk worden de drie casestudies met elkaar vergeleken.469 Bij de vergelijking wordt steeds de volgorde van de hoofdstukken 8, 9 en 10 aangehouden.
De vergelijking draagt bij aan de beantwoording van de onderzoeksvragen, in
het bijzonder de beantwoording van de deelvragen 2, 3 en 4 die zien op de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie.
De antwoorden op de onderzoeksvragen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de
empirische gegevens uit de hoofdstukken 8, 9 en 10. De beantwoording van de
onderzoeksvragen in hoofdstuk 7 is daarentegen hoofdzakelijk gebaseerd op
juridische gegevens. In hoofdstuk 7 is een antwoord gegeven op de vraag “onder
welke juridische voorwaarden kan de overheid door middel van het vorderen
van informatieoverdracht en het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie haar activiteiten in het kader van toezicht,
opsporing en sanctionering afstemmen op controles en maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging?”. In dit hoofdstuk
wordt een antwoord gegeven op de vraag “in hoeverre kan de overheid door
middel van het vorderen van informatieoverdracht en het gebruik van door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie op verantwoorde
wijze haar activiteiten in het kader van toezicht, opsporing en sanctionering afstemmen op controles en maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging?”.
1.1

Plan van aanpak

In paragraaf 2 wordt een aantal algemene aspecten van de casestudies vergeleken. Vervolgens wordt in paragraaf 3 het juridische kader van de casestudies
vergeleken. De vergelijking in paragraaf 4 ziet op de praktijk van de samenwer469

In de hoofdstukken 8, 9 en 10 is tevens een korte beschrijving van een referentiecasus opgenomen. De vergelijking in dit hoofdstuk spitst zich echter toe op de volledig uitgewerkte
casestudies.
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king tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen. In paragraaf 5 wordt
op basis van de vergelijking in de paragrafen 2, 3 en 4 vanuit het perspectief van
de casestudies een antwoord gegeven op de deelvragen 2, 3 en 4 van dit onderzoek. Paragraaf 6 bevat een conclusie. Dit hoofdstuk vormt, in samenhang met
de in hoofdstuk 7 opgenomen conclusie ten aanzien van deel II (juridisch kader),
het fundament voor de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 12 van deze
dissertatie.

2

Vergelijking algemene aspecten

Deze paragraaf bevat een vergelijking van de algemene aspecten van de casestudies. Paragraaf 2.1 bevat een vergelijking van de algemene aspecten en een vergelijking van de motieven voor de uitbesteding van taken of de afstemming van
toezicht. In paragraaf 2.2 worden de meest opvallende verschillen en overeenkomsten geanalyseerd.
2.1

Vergelijking algemene aspecten en motieven

Onderstaande tabel bevat een schematisch overzicht van de verschillende domeinen van toezicht, de daarbij betrokken actoren en de wijze van uitbesteding
van taken.
Casus Luchtvaart

Casus Zeevaart

Casus diervoeder

Domein van
toezicht

Toezicht op luchtvaartuigen

Toezicht op zeeschepen

Toezicht op diervoederbedrijven

Actoren

IVW
Erkende bedrijven
Eigenaren

IVW
Klassenbureaus
Eigenaren (reders)

VWA (AID)
PDV
Certificerende instellingen GMP +
Diervoederbedrijven

Uitbesteding
van taken

Erkende bedrijven
verrichten technische keuringen en
mogen vanaf 2008
ARC afgeven of
verlengen

Klassenbureaus verrichten wettelijk
vereiste onderzoeken, geven klassencertificaten af en
mogen vanaf 2006
ook andere certificaten afgeven of verlengen

Er zijn geen taken of
bevoegdheden uitbesteed, maar de VWA
wil in de toekomst
wel het toezicht afstemmen op de activiteiten van privaatrechtelijke instellingen
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In de casus luchtvaart is de uitbesteding van keuringen in het kader van het BvL
aan erkende bedrijven in belangrijke mate ingegeven door een tekort aan capaciteit en deskundigheid binnen de Rijksluchtvaartdienst (nu: IVW). Dit tekort was
ontstaan door de snelle groei van de Nederlandse vloot en de hiermee gepaard
gaande toenemende diversiteit aan luchtvaartuigen. De erkende bedrijven beschikken over kennis met betrekking tot de typen luchtvaartuigen die onder hun
erkenning vallen en zijn daarom goed in staat om de keuringen in het kader van
het BvL te verrichten. De uitbesteding van keuringen in het kader van het ARC
aan erkende bedrijven en de uitbesteding van de bevoegdheid om het ARC af te
geven of te verlengen aan erkende bedrijven zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De Europese regelgeving sluit aan bij de reeds bestaande praktijk binnen
de IVW om de keuringen in het kader van het BvL uit te besteden aan erkende
bedrijven.
Een min of meer vergelijkbare ontwikkeling als in de luchtvaart heeft zich
voorgedaan in de zeevaart. De uitbesteding van taken aan klassenbureaus biedt
een oplossing voor de capaciteitsschaarste bij de IVW. De klassenbureaus beschikken bovendien over een jarenlange ervaring met betrekking tot het keuren
van zeeschepen. Bij de uitbesteding van taken aan klassenbureaus speelt echter
ook de internationale context een belangrijke rol. Klassenbureaus beschikken
over een wereldwijd netwerk van inspecteurs, waardoor het mogelijk is om
schepen tijdig waar ook ter wereld aan de periodieke controles te onderwerpen.
Omdat zeeschepen veel langer onderweg zijn dan luchtvaartuigen is een dergelijk netwerk noodzakelijk. De uitbesteding van taken aan klassenbureaus past
bovendien in de door de overheid wenselijk geachte andere kijk op handhaving,
waarbij meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de sector en waarbij de
IVW meer de nadruk legt op nalevingstoezicht en minder op uitvoeringstoezicht.
In de casus diervoederbedrijven worden vooralsnog geen taken uitbesteed aan
privaatrechtelijke instellingen, maar worden de wel de mogelijkheden onderzocht om het toezicht vanuit de overheid af te stemmen op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen. De overheid wil op deze manier het bedrijfsleven stimuleren om zelf een deel van de verantwoordelijkheid
voor het toezicht te dragen. De overheid kan vervolgens gebruik maken van informatie die reeds beschikbaar is in het privaatrechtelijke systeem. De afstemming van toezicht op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen vormt derhalve een extra stimulans voor bedrijven om deel te nemen
aan privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. Het is echter ook een
middel om de capaciteit die binnen de overheid beschikbaar is voor het toezicht
op een efficiënte en doelgerichte manier in te zetten.
In onderstaande tabel worden de verschillende motieven voor de uitbesteding van taken of de afstemming van toezicht op schematische wijze samengevat.
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Motieven
voor uitbesteding of
afstemming

Casus Luchtvaart

Casus Zeevaart

Snelle groei vloot
Capaciteitsschaarste
IVW

Snelle groei vloot
Capaciteitsschaarste
IVW

Benutten technische
kennis van erkende
bedrijven t.b.v. vergunningverlening

Benutten technische
kennis van erkende
bedrijven t.b.v. vergunningverlening

Europese regelgeving

Benutten wereldwijd
netwerk van klassenbureaus

Casus diervoeder
Stimuleren deelname aan privaatrechtelijke
systemen van
kwaliteitsborging

Efficiënte en
doelgerichte inzet capaciteit
VWA

Internationale regelgeving

2.2

Analyse

De algemene aspecten van de casestudies zijn mijns inziens van belang voor de
mate waarin de afstemming van overheidsactiviteiten in het kader van toezicht,
opsporing en sanctionering op controles en maatregelen in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging haalbaar is.
In de eerste plaats zijn de aard van het domein van toezicht en de daarbij betrokken actoren van belang. Bij een vergelijking van de drie casestudies zien we
dat in alle drie de sectoren veiligheid een belangrijke rol speelt. Bij de luchtvaart
en de zeevaart is dat evident het geval, maar ook in de casus diervoederbedrijven
speelt het aspect veiligheid een belangrijke rol, omdat de kwaliteit van diervoeder van invloed is op vlees en andere producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Een hiermee samenhangende overeenkomst tussen de drie casestudies is dat de media-aandacht bij incidenten bijzonder groot is en kan leiden
tot aanzienlijke imagoschade en materiële schade bij de betrokken bedrijven. De
aard van de sector en het domein van toezicht brengt derhalve met zich mee dat
bedrijven zelf belang hebben bij het voorkomen van incidenten. Dit vormt een
belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van systemen van kwaliteitsborging.
In zoverre is de inschakeling van ‘hulp in de handhaving’ derhalve in alle drie de
sectoren kansrijk.
In het kader van deze analyse verdienen in de tweede plaats de motieven voor
uitbesteding of afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving de
aandacht. Met name in de casus luchtvaart en de casus zeevaart zien we dat het
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motief voor de inschakeling van ‘hulp in de handhaving’ voor een deel is gelegen
in het oplossen van capaciteitsschaarste binnen de IVW. De IVW dient zich er
echter van bewust te zijn dat er inspanningen moeten worden verricht om de
betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te waarborgen en dat er daarom voldoende capaciteit en kennis
binnen de IVW moet blijven bestaan. De inschakeling van privaatrechtelijke partijen is dus niet een manier om te besparen op capaciteit en kosten door werkzaamheden zonder meer ‘over de schutting te gooien’. Wanneer de inschakeling
van ‘hulp in de handhaving’ echter op een verstandige en strategische manier
wordt aangepakt, kan dit wel zorgen voor een meer efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit. Hiervan dient ook de VWA zich bewust te zijn bij de verdere ontwikkeling van een systeem van ‘toezicht op controle’ in de diervoedersector.
Ook de beschikbaarheid van capaciteit en deskundigheid binnen het privaatrechtelijke domein is van belang voor de haalbaarheid van een verantwoorde
uitbesteding of afstemming van activiteiten in het kader van de handhaving. De
inschakeling van klassenbureaus bij het toezicht op zeeschepen is kanrijk, omdat
de klassenbureaus over een jarenlange ervaring beschikken ten aanzien van de
veiligheid van zeeschepen en bovendien over een wereldwijd netwerk van auditors beschikken. Ook in de luchtvaart kan worden geprofiteerd van de ervaring,
deskundigheid en capaciteit die beschikbaar is binnen de erkende bedrijven. In
de casus diervoederbedrijven kan worden geput uit de ervaring, kennis en capaciteit van de certificerende instellingen voor GMP+. Ten aanzien van alle drie de
casestudies kan derhalve worden geconstateerd dat de inschakeling van ‘hulp in
de handhaving’ kansrijk is, omdat er binnen het privaatrechtelijke domein reeds
bij betrouwbare bedrijven capaciteit en deskundigheid beschikbaar is. Wanneer
er binnen het privaatrechtelijke domein echter nog geen systeem van kwaliteitsborging bestaat, is de inschakeling van ‘hulp in de handhaving’ risicovol. In dat
geval moet namelijk ‘uit het niets’ kennis en capaciteit worden gecreëerd en het
is de vraag of privaatrechtelijke partijen dit ‘gat in de markt’ op een verantwoorde manier opvullen.

3

Vergelijking juridisch kader

Deze paragraaf bevat een vergelijking van het juridische kader van de drie casestudies. In paragraaf 3.1 wordt de wijze waarop de uitbesteding van taken juridisch is vormgegeven vergeleken. In paragraaf 3.2 wordt de wijze waarop de
verplichting tot informatieoverdracht is geregeld vergeleken, in paragraaf 3.3
worden de eisen ten aanzien van privaatrechtelijke instellingen vergeleken en in
paragraaf 3.4 wordt de wijze waarop het toezicht op privaatrechtelijke instellingen is geregeld vergeleken. Paragraaf 3.5 bevat een schematische samenvatting
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van de vergelijking en een analyse van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.
3.1

Regeling uitbesteding van taken

In de casus luchtvaart wordt de basis van het internationale regelgevingskader
gevormd door het Verdrag van Chicago. Volgens dit verdrag moet ieder luchtvaartuig zijn voorzien van een BvL. In 2008 krijgt het BvL een onbeperkte geldigheidsduur en wordt een ARC ingevoerd met een geldigheidsduur van één
jaar. Op Europees niveau is de afgifte en verlenging van het ARC geregeld in
verordening (EG) nr. 1702/2003 en verordening (EG) nr. 2042/2003. Op basis
van de Europese normen kunnen de keuringen in het kader van het ARC worden uitbesteed aan erkende bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden hebben erkende bedrijven ook de bevoegdheid om zelf het ARC af te geven of te verlengen. Voor 2008 werden de keuringen in het kader van het BvL eveneens door
erkende bedrijven verricht. Het BvL werd echter afgegeven of verlengd door de
minister.
In de casus zeevaart wordt de basis van het internationale regelgevingskader
gevormd door het SOLAS-verdrag. Het SOLAS-verdrag voorziet in de mogelijkheid om bepaalde taken uit te besteden aan klassenbureaus. De mogelijkheid
om taken uit te besteden aan klassenbureaus heeft ook een verankering gekregen in het Europese recht (richtlijn 94/57/EG; richtlijn 2001/105/EG). De basis
van het nationale regelgevingskader wordt gevormd door de Schepenwet en het
Schepenbesluit 2004. De grondslag voor het uitbesteden van taken aan klassenbureaus is neergelegd in artikel 6, tweede lid, Schepenwet en nader uitgewerkt in
artikel 23 van het Schepenbesluit 2004. In het Besluit erkende organisaties
Schepenwet zijn door de minister zeven klassenbureaus aangewezen. Deze
klassenbureaus mogen onderzoeken verrichten ten behoeve van de certificering
van schepen en vanaf 2006 mogen de klassenbureaus ook zelf bepaalde certificaten afgeven. De IVW heeft met alle erkende klassenbureaus een overeenkomst
gesloten waarin werkafspraken en rapportageverplichtingen zijn vastgelegd.
In de casus diervoerderbedrijven biedt het Europese regelgevingskader de mogelijkheid om toezichthoudende taken te delegeren aan onafhankelijke derden
(art. 5 verordening (EG) nr. 882/2004). Van deze mogelijkheid is door Nederland echter vooralsnog geen gebruik gemaakt. De basis van het nationale regelgevingskader wordt gevormd door de Kaderwet diervoeders. Op grond van artikel 21 van de Kaderwet diervoeders kan de minister van LNV bepalen dat bij
het toezicht rekening wordt gehouden met de toepassing van een door de minister erkend ketengarantiesysteem of bedrijfscontrolesysteem. De mogelijkheden
om van deze bevoegdheid gebruik te maken worden onderzocht.
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3.2

Regeling verplichting tot informatieoverdracht

In de casus luchtvaart volgt de verplichting tot informatieoverdracht uit ministeriële regelingen. De verplichting tot informatieoverdracht in het kader van het
BvL berust bij de eigenaar of houder van een luchtvaartuig. Deze moet bij de
aanvraag tot afgifte van het BvL een door een erkend bedrijf ingevuld en ondertekend keuringsrapport indienen bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Na
de invoering van het ARC zijn erkende bedrijven onder bepaalde voorwaarden
zelf bevoegd om het ARC af te geven of te verlengen. In dat geval dient bij de
aanvraag van een BvL voor onbepaalde tijd een kopie van het door het erkende
bedrijf ingevulde keuringsrapport en een kopie van het door het erkende bedrijf
afgegeven ARC aan de minister te worden gezonden. De verplichting tot informatieoverdracht in het kader van het ARC kan worden overgedragen aan erkende bedrijven.
In de casus zeevaart is de verplichting tot informatieoverdracht vastgelegd in
de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de IVW en de erkende klassenbureaus. De rapportageverplichting is geregeld in Annex II van de overeenkomst.
Op verzoek van de IVW moeten de klassenbureaus inzage geven in de klassenregels, de instructies voor de surveyors en in alle overige documenten, waaronder ook de door de klassenbureaus verrichte onderzoeken op basis waarvan de
certificaten zijn afgegeven of verlengd. De klassenbureaus sturen maandelijks
aan de IVW een overzicht van de schepen waarbij het klassenbureau een onderzoek heeft uitgevoerd en van de door het klassenbureau afgegeven of verlengde
certificaten. De IVW kan desgewenst in het digitale systeem van het klassenbureau het volledige keuringsrapport en de afgegeven certificaten inzien. De klassenbureaus moeten bovendien de IVW onmiddellijk in kennis stellen van ernstige tekortkomingen en van de schorsing of intrekking van een klassencertificaat.
De verplichting tot informatieoverdracht is in de casus zeevaart contractueel
vastgelegd. De verplichting tot informatieoverdracht berust in de casus zeevaart
in eerste instantie bij de klassenbureaus.
In de casus diervoederbedrijven bestaat er vooralsnog geen verplichting voor
certificerende instellingen om informatie in de vorm van auditrapporten over te
dragen aan de VWA. Wel bestaat er een verplichting tot informatieoverdracht
aan het PDV. Deze verplichting hangt samen met de betrokkenheid van het
PDV bij het GMP+ systeem. De certificerende instellingen dienen het PDV op
de hoogte te stellen van de namen van bedrijven waarvan het certificaat is geschorst, ingetrokken of niet is verlengd. Deze verplichting is vastgelegd in de
GMP+ regeling. Wanneer de minister van LNV besluit tot toepassing van een
systeem van ‘toezicht op controle’ op basis van artikel 21 Kaderwet diervoeders,
ligt het op basis van artikel 21, tweede lid, Kaderwet diervoeders voor de hand
om de verplichting tot informatieoverdracht neer te leggen in de ministeriële re297
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geling met de voorwaarden en procedure voor erkenning. In hoofdstuk 10 is al
opgemerkt dat tijdens de interviews naar voren is gekomen dat aan artikel 21
Kaderwet diervoeders naar verwachting geen invulling zal worden gegeven in
de vorm van een ministeriële regeling, maar in de vorm van een convenant. Dit
sluit aan bij de wijze waarop op dit moment al afspraken zijn gemaakt ten aanzien van informatieoverdracht tussen de VWA en TrusQ.
3.3

Eisen aan de privaatrechtelijke instellingen

De eisen die worden gesteld aan de privaatrechtelijke instellingen, waaraan taken worden uitbesteed of waarmee op andere wijze wordt samengewerkt, dragen bij aan de betrouwbaarheid van de door deze instellingen vergaarde nalevingsinformatie.
In de casus luchtvaart vloeien de eisen ten aanzien van erkende bedrijven
voort uit de Europese regelgeving. Deze eisen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Regeling erkenningen luchtwaardigheid. De Regeling verlenging
bewijzen van luchtwaardigheid bevat aanvullende eisen ten aanzien van de erkenning tot het uitvoeren van verlengingskeuringen in het kader van het BvL.
Voor deze erkenning dient het bedrijf aan te tonen dat het een procedure voor
verlengingskeuringen heeft opgenomen in het kwaliteitsborgingssysteem van
het bedrijf. Verder is een belangrijk vereiste dat de keuringen worden uitgevoerd
door een gemachtigde die over de vereiste kennis, bedrevenheid en ervaring beschikt, die onafhankelijk is van het technisch beheer van het onderhoud van het
luchtvaartuig en die door de minister is geaccepteerd (art. 6 en 8 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid). De invoering van het ARC leidt tot
veranderingen in het systeem van erkenningen. Voor de erkenning tot het uitvoeren van keuringen ten behoeve van het ARC en voor de erkenning tot de afgifte of verlenging van het ARC dient een bedrijf op basis van de Europese regelgeving te zijn erkend als Continuous Airworthiness Management Organisation (CAMO). Voor deze erkenning dient het bedrijf te beschikken over een
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van art. M.A. 712 Verordening (EG)
2042/2003, Annex I, Part M, Subpart G. Daarnaast zijn opleidingseisen gesteld
aan de personen die keuringen ten behoeve van het ARC verrichten. Deze personen moeten worden geaccepteerd door de nationale luchtvaartautoriteit. De
nationale luchtvaartautoriteit dient hiertoe een keuring bij te wonen en te beoordelen (art. M.A. 707 Verordening (EG) 2042/2003, Annex I, Part M, Subpart G).
In de casus zeevaart vloeien de eisen ten aanzien van de klassenbureaus eveneens voort uit Europese regelgeving. Bij de totstandkoming van de Europese regelgeving is aansluiting gezocht bij internationale regelgeving van de International Maritime Organisation (IMO). De eisen die aan de klassenbureaus worden
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gesteld zien onder meer op de capaciteit en deskundigheid van de klassenbureaus en de voor de klassenbureaus werkzame auditoren en op de onafhankelijkheid van klassenbureaus ten opzichte van rederijen. Een belangrijke eis is dat
het klassenbureau niet mag worden gecontroleerd door reders of scheepsbouwers en dat het klassenbureau voor haar omzet niet in hoge mate afhankelijk
mag zijn van één enkele commerciële onderneming (richtlijn 2001/105/EG, bijlage A, onderdeel 6). Richtlijn 2001/105/EG stelt tevens als voorwaarde dat de
klassenbureaus beschikken over een kwaliteitssysteem ten aanzien van de werkzaamheden in het kader van de verlening van klassencertificaten en andere wettelijk vereiste certificaten. De naleving van het kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd door de International Association of Classification Societies (IACS).
De eisen aan klassenbureaus zijn verder uitgewerkt in de met de klassenbureaus
gesloten overeenkomsten. Hierin zijn concrete werkafspraken opgenomen,
waaronder bepalingen ten aanzien van informatieoverdracht.
In de casus diervoederbedrijven voeren de certificerende instellingen voor
GMP+ geen wettelijke taken uit. Dit zal ook niet het geval zijn wanneer toepassing wordt gegeven aan artikel 21 Kaderwet diervoeders. Als dat gebeurt, kan bij
het toezicht rekening worden gehouden met door de minister erkende bedrijfscontrolesystemen. Deze systemen, bijvoorbeeld het GMP+ systeem, maken
daarmee echter nog geen onderdeel uit van de wettelijke regeling en de privaatrechtelijke instellingen voeren geen wettelijke taken uit. Dit wil niet zeggen dat
er geen eisen kunnen worden gesteld aan de privaatrechtelijke instellingen. Deze
eisen kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd in een toezichtsarrangement of in
een privaatrechtelijke overeenkomst. Op dit moment worden binnen het GMP+
systeem reeds eisen gesteld aan certificerende instellingen. Deze eisen zijn neergelegd in het certificatieschema. Een belangrijke eis is dat de certificerende instellingen zijn geaccrediteerd. Daarnaast dient de certificerende instelling aan te
tonen dat wordt voldaan aan de in een appendix bij het certificatieschema opgenomen eisen voor onafhankelijkheid.
3.4

Regeling toezicht op de privaatrechtelijke instellingen

Evenals de eisen die worden gesteld aan de privaatrechtelijke instellingen, draagt
ook het toezicht op deze privaatrechtelijke instellingen bij aan de betrouwbaarheid van de door deze instellingen vergaarde nalevingsinformatie.
In de casus luchtvaart is het toezicht op de erkende bedrijven geregeld in de
Wet luchtvaart en in de onderliggende ministeriële regelingen. Het toezicht op
de erkende bedrijven door de IVW vindt plaats in de vorm van het periodiek onderzoeken van de erkende bedrijven en het steekproefsgewijs overdoen van
door het erkende bedrijf verrichte keuringen (art. 11.2a Wet luchtvaart jo. artt. 4
en 5 Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid).
299

HULP BIJ DE HANDHAVING

In de casus zeevaart is het toezicht op de klassenbureaus primair de verantwoordelijkheid van de European Maritime Safety Agency (EMSA). De EMSA
heeft voor het toezicht echter de medewerking van de lidstaten nodig. Op basis
van de Europese regelgeving dient de IVW minstens om de twee jaar controles
uit te voeren bij de klassenbureaus (art. 11 Richtlijn 2001/105/EG). In Nederland worden de erkende klassenbureaus door de IVW jaarlijks onderworpen aan
een kantooraudit. Daarnaast wordt jaarlijks bij ieder klassenbureau minimaal
één externe audit door de EMSA of de IACS bijgewoond. Tenslotte houdt de
IVW toezicht op de klassenbureaus door middel van zogenaamde productcontroles. Dit betekent dat steekproefsgewijs een aantal door de klassenbureaus gekeurde schepen worden onderzocht. Deze onderzoeken vinden plaats binnen
drie maanden nadat het klassenbureau het betreffende schip heeft gekeurd.
In de casus diervoederbedrijven is het toezicht op de certificerende instellingen
voor GMP+ geregeld in het certificatieschema. Het toezicht vindt plaats vanuit
het Productschap Diervoeder. Het toezicht bestaat uit audits ten kantore van de
certificerende instelling. Daarnaast worden zogenaamde parallel-audits en coaudits uitgevoerd bij de certificaathouders. De parallel-audits worden zo snel
mogelijk nadat er een audit door de certificerende instelling heeft plaatsgevonden uitgevoerd. Bij een co-audit wordt tijdens een audit door een certificerende
instelling de werkwijze van een auditor beoordeeld. Aangezien de certificerende
instellingen voor GMP+ geaccrediteerd zijn, wordt bovendien toezicht gehouden door de RvA.
3.5

Analyse

De in de voorgaande deelparagrafen opgenomen vergelijking van het juridische
kader van de drie casestudies wordt in onderstaande tabel op schematische wijze
samengevat, waarna de belangrijkste overeenkomsten en verschillen worden
geanalyseerd.

Regeling uitbesteding van taken
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Casus Luchtvaart

Casus Zeevaart

Casus Diervoeder

Ministeriële erkenningsregeling
met grondslag in
Europese regelgeving

Privaatrechtelijke
overeenkomst met
grondslag in Europese regelgeving

Vooralsnog niet van
toepassing.

De Kaderwet diervoeders biedt een
grondslag voor een
ministeriële erkenningsregeling.

VERGELIJKING EN CONCLUSIE CASESTUDIES

Mogelijk is dat
wordt gekozen voor
een regeling in de
vorm van een convenant.

Contractueel geregeld

Vooralsnog niet van
toepassing.

Regeling verplichting tot
informatieoverdracht

Wettelijk geregeld

Eisen aan privaatrechtelijke
instellingen

Europese regelgeving
(verordeningen)

Europese regelgeving (richtlijnen)
geïmplementeerd
in nationale wet- en
regelgeving

Certificatieschema
GMP+

Regeling toezicht op privaatrechtelijke
instellingen

Wettelijk geregeld.

EMSA is primair
verantwoordelijk.
Lidstaten verlenen
medewerking.

Toezicht vanuit
PDV vastgelegd in
certificatieschema.

TrusQ: convenant

Uit het voorgaande blijkt dat het juridische kader van invloed is op de haalbaarheid van de afstemming door de overheid van haar activiteiten in het kader van toezicht, opsporing en sanctionering op controles en maatregelen in
het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. De vergelijking van het juridische kader van de drie casestudies toont aan dat er verschillende manieren zijn om de afstemming of uitbesteding van taken en de daarmee samenhangende verplichtingen vast te leggen. De wijze van vastleggen is
van invloed op de afdwingbaarheid van de verplichtingen. Hiernaast speelt
ook de inhoud van de eisen die worden gesteld aan privaatrechtelijke instellingen een belangrijke rol. Deze inhoud bepaalt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van de door de privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie. Tenslotte draagt het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen bij
aan de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie. In paragraaf 5.1 wordt op al deze factoren nader ingegaan.
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4

Vergelijking praktijk

Deze paragraaf bevat een vergelijking van de praktijk van de drie casestudies. In
paragraaf 4.1 wordt de wijze waarop het toezicht in de praktijk is ingericht vergeleken. In paragraaf 4.2 worden de ervaringen met de uitvoering van het toezicht vergeleken. In paragraaf 4.3 worden de ervaringen met de rapportageverplichting en de wijze waarop door de overheid gebruik wordt gemaakt van door
privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie vergeleken. Paragraaf 4.4 bevat een schematische samenvatting van de vergelijking en een analyse van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.
4.1

Inrichting van het toezicht

In de casus luchtvaart vallen de werkzaamheden van de IVW in het kader van het
BvL onder de Toezichteenheid Luchtvaarttechnische bedrijven. Binnen de toezichteenheid wordt onderscheid gemaakt tussen het toezicht op producten en
het toezicht op bedrijven. De erkende bedrijven opereren in onderlinge concurrentie. Een eigenaar van een luchtvaartuig kan zelf kiezen door welk bedrijf het
de keuringen in het kader van het BvL of het ARC laat verrichten. Voor de keuringen in het kader van het BvL werd vaak gekozen voor het bedrijf dat het
luchtvaartuig ook in regulier onderhoud had. De IVW houdt toezicht op de erkende bedrijven door middel van het periodiek onderzoeken van het erkende
bedrijf en het steekproefsgewijs overdoen van een door het erkende bedrijf verrichte keuring. Voor grote luchtvaartuigen worden de steekproefinspecties om
praktische redenen van tevoren aangekondigd. De steekproefinspecties bij kleine luchtvaartuigen vinden onaangekondigd plaats.
In de casus zeevaart valt het toezicht op zeeschepen en het toezicht op klassenbureaus onder de Toezichteenheid Zeevaart van de IVW. Bij het toezicht ligt
de nadruk op het door middel van steekproeven scherp houden van de zelfcontrole door reders en klassenbureaus. Hierbij wordt gestreefd naar differentiatie
binnen het toezicht, waarbij klassenbureaus of reders waar de naleving slecht is
of de risico’s groot zijn vaker worden gecontroleerd. De klassenbureaus verrichten onderzoeken in het kader van de certificering van schepen en zijn tevens bevoegd om bepaalde certificaten af te geven. De klassenbureaus opereren hierbij
in onderlinge concurrentie. Een scheepswerf of reder kan zelf kiezen met welk
klassenbureau hij in zee gaat. De taakverdeling tussen de IVW en de klassenbureaus is vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. Deze overeenkomst
wordt door de IVW gebruikt als basis bij het toezicht op de klassenbureaus. De
klassenbureaus worden door de IVW jaarlijks onderworpen aan een kantooraudit. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de klassenbureaus door middel van
steekproeven, waarbij de IVW een schip controleert dat niet langer dan drie
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maanden geleden door een klassenbureau is onderzocht. De steekproeven worden vooraf aangekondigd.
In de casus diervoederbedrijven is het toezicht op de diervoederbedrijven een
taak van de VWA. Op dit moment zijn er nog geen taken in het kader van het
toezicht uitbesteed aan privaatrechtelijke instellingen. Wel vindt reeds samenwerking plaats met TrusQ. In het kader van deze samenwerking heeft de VWA
inzage in alle gegevens betreffende de deelnemende bedrijven. Het is de intentie
om in de toekomst te komen tot een systeem van ‘toezicht op controle’ waarbij
de VWA de frequentie van haar toezicht op de deelnemende bedrijven kan afstemmen op basis van de verkregen informatie. Ook de mogelijkheden voor
‘toezicht op controle’ door middel van samenwerking met certificerende instellingen voor GMP+ worden onderzocht. De VWA heeft aangegeven dat ze in de
toekomst graag inzage krijgt in de auditrapporten van de certificerende instellingen voor GMP+. Op dit moment treedt het Productschap Diervoeder op als
beheerder van het GMP+ systeem. Het Productschap Diervoeder houdt in dit
kader toezicht op de certificerende instellingen voor GMP+. Dit gebeurt door
middel van kantooraudits in combinatie met zogenaamde parallel-audits en coaudits.
4.2

Ervaringen met de uitvoering van het toezicht

In de casus luchtvaart zijn de ervaringen met het toezicht op de erkende bedrijven over het algemeen positief. Wel bestaan er verschillen tussen de IVW en de
erkende bedrijven ten aanzien van de wijze van uitvoering van de keuringen in
het kader van het BvL. De erkende bedrijven concentreren zich hierbij op het
documentonderzoek en verrichten daarna, naar aanleiding van de bevindingen
uit het documentonderzoek, een fysieke keuring. De inspecteurs van de IVW
richten zich daarentegen primair op de fysieke keuring. Omdat de fysieke keuring nooit het gehele luchtvaartuig kan omvatten en mede afhankelijk is van de
ervaring en persoonlijke aandachtspunten van de inspecteur, zijn verschillen
onvermijdelijk. Om deze reden vragen de inspecteurs van de IVW tegenwoordig
eerst aan het erkende bedrijf op welke punten het luchtvaartuig tijdens de fysieke keuring is beoordeeld, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de
beoordeling van de keuringsrapporten.
In de casus zeevaart zijn de ervaringen met het nieuwe toezichtsarrangement
positief. Wel erkent de IVW dat het mogelijke verlies van kennis en capaciteit
binnen de IVW een punt van zorg is. Doordat meer taken in het kader van de
certificering van schepen zijn overgedragen aan de klassenbureaus dreigt praktische en specialistische kennis binnen de IVW verloren te gaan. Daar komt bij dat
de uitbesteding van taken aan klassenbureaus een andere wijze van toezicht
houden vergt, waarbij de nadruk meer dan in het verleden ligt op systeemtoe303
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zicht. Om voldoende kennis in huis te houden wordt veel aandacht besteed aan
opleiding van inspecteurs.
In de casus diervoederbedrijven is nog geen sprake van toezicht door de VWA
op privaatrechtelijke instellingen. Wel wordt vanuit het Productschap Diervoeders toezicht gehouden op certificerende instellingen voor GMP+.
4.3

Ervaringen met de rapportageverplichting en gebruik van nalevingsinformatie

In de casus luchtvaart worden technische problemen die direct worden opgelost
door de erkende bedrijven niet altijd opgenomen in het keuringsrapport, terwijl
dit door de IVW wel wenselijk wordt geacht. Verder is opvallend dat uit de
steekproeven van de IVW naar voren komt dat de in het keuringsrapport vermelde bevindingen van de erkende bedrijven vaak minder zijn in zowel ernst als
aantal dan de bevindingen die de IVW zelf vaststelt tijdens de steekproeven. Als
uit het keuringsrapport van het erkende bedrijf blijkt dat een eigenaar van een
luchtvaartuig zijn veantwoordelijkheden onvoldoende nakomt, wordt door de
IVW een “waarschuwingsbrief” gestuurd aan de eigenaar. Bij een volgende controle kan een luchtvaartuig van dezelfde eigenaar worden gecontroleerd om te
beoordelen of deze inmiddels zijn verplichtingen is nagekomen. De keuringsrapporten worden derhalve (incidenteel) gebruikt ten behoeve van het toezicht
op luchtvaartuigen. Binnen de IVW wordt geïnventariseerd in hoeverre de keuringsrapporten van de erkende bedrijven verder een rol kunnen spelen bij de
prioritering van toezicht op luchtvaartuigen en op erkende bedrijven op basis
van risicoanalyse.
In de casus zeevaart is in het verleden kritiek geuit op de nakoming van de
rapportageverplichting door de klassenbureaus. De rapportageverplichting op
basis van de oude overeenkomsten spoorde niet met de internationaal gebruikelijke rapportageverplichting. Het probleem zat met name in de verplichting om
iedere tekortkoming te melden, ook als het ging om minder ernstige tekortkomingen die op aanwijzing van het klassenbureau direct door de reder waren opgelost. Op basis van de nieuwe overeenkomsten hoeven alleen nog ernstige tekortkomingen te worden gemeld. De resultaten van de door de klassenbureaus
verrichte onderzoeken en de volledig uitgewerkte rapporten kunnen echter te
allen tijde door de IVW worden ingezien. Door de wijziging van de rapportageverplichting doen de probleempunten uit het verleden zich niet meer voor. De
ervaringen met de nakoming van de rapportageverplichting zijn positief. De
rapportages van de klassenbureaus worden gebruikt voor het toezicht op de
klassenbureaus. Aan de hand van de rapportages worden de schepen geselecteerd die in aanmerking komen voor een productcontrole. Daarnaast kunnen de
rapportages worden gebruikt om invulling te geven aan het toezicht op de re304
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ders. De rapportages geven namelijk informatie over de nakoming van de wettelijke verplichtingen door de reder en kunnen aanleiding geven tot verscherpt
toezicht op een bepaalde reder. Wanneer tijdens de extra controles ernstige tekortkomingen worden geconstateerd, kan een sanctie worden opgelegd. Indirect kunnen de rapportages derhalve ook een rol spelen bij de sanctionering.
In de casus diervoederbedrijven is een belangrijk motief voor de VWA voor
‘toezicht op controle’ gelegen in het gebruiken van de gegevens die zijn vergaard
door privaatrechtelijke instellingen in het kader van een systeem van kwaliteitsborging ten behoeve de differentiatie van het toezicht vanuit de VWA. De VWA
kan door middel van het gebruik van door certificerende instellingen opgestelde
auditrapporten de inspectiedruk voor goed presterende bedrijven omlaag brengen door minder te controleren bij bedrijven met een goed nalevingsgedrag. Een
voorwaarde voor het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht is dat het systeem van kwaliteitsborging waarbij aansluiting wordt gezocht voor de VWA voldoende inzichtelijk en toegankelijk is. De verschillende mogelijkheden worden momenteel
onderzocht.
4.4

Analyse

De in deze paragraaf opgenomen vergelijking van de praktijk van de drie casestudies wordt in onderstaande tabel op schematische wijze samengevat, waarna
de belangrijkste overeenkomsten en verschillen worden geanalyseerd.

Inrichting van
het toezicht

Ervaringen
met de uitvoering van
het toezicht

Casus Luchtvaart

Casus Zeevaart

Casus Diervoeder

Erkende bedrijven
opereren in concurrentie.

Klassenbureaus
opereren in concurrentie.

Certificerende instellingen opereren in concurrentie.

IVW houdt toezicht
door combinatie van
kantooraudit en
steekproeven

IVW voert jaarlijks
een kantooraudit
uit en houdt toezicht d.m.v. steekproven.

Verschil in wijze van
keuren erkende bedrijven en IVW.

Het mogelijke verlies van kennis en
deskundigheid
binnen de IVW
wordt als een punt

PDV houdt toezicht door combinatie van kantooraudits, parallelaudits en
co-audits.

Vooralsnog geen
toezicht vanuit de
VWA.

Toezicht vanuit
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Ervaringen
met de rapportageverplichting en
het gebruik
van nalevingsinformatie

Tekortkomingen die
direct worden opgelost worden niet altijd gemeld.

Keuringsrapporten
worden gebruikt ten
behoeve van de vergunningverlening en
ten behoeve van het
toezicht op luchtvaartuigen.

van zorg ervaren.

PDV is gebaseerd
op certificatieschema.

De ervaringen met
de nakoming van
de rapportageverplichting zijn positief.

Vooralsnog niet
van toepassing.

Keuringsrapporten worden gebruikt ten behoeve
van het toezicht
op de klassenbureaus en het toezicht op de reders.

VWA wil in de
toekomst auditrapporten gebruiken ten behoeve van de differentiatie van toezicht.

Een belangrijke aspect dat de drie casestudies gemeen hebben, is dat de privaatrechtelijke instellingen opereren in onderlinge concurrentie. Toezicht door de
overheid op de privaatrechtelijke instellingen is daarom van groot belang. Een
combinatie van verschillende vormen van toezicht verdient de voorkeur. In alle
drie de casestudies vindt een combinatie plaats van kantooraudits en steekproeven. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de door de privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie gewaarborgd.
In de casus luchtvaart valt op dat de keuringen van de erkende bedrijven een
andere insteek hebben dan de parallelle keuringen door de IVW. Bij de inschakeling van ‘hulp in de handhaving’ is het echter van belang dat er overeenstemming
bestaat over de wijze van keuren, aangezien dit bewerkstelligt dat de toezichthouder en de privaatrechtelijke instelling op één lijn zitten met betrekking tot
het doel en de uitvoering van het toezicht.
In de casus zeevaart is het behoud van kennis en deskundigheid binnen de
IVW een belangrijk punt van zorg. Ook voor de andere casestudies geldt mijns
inziens dat het wegvloeien van deskundigheid binnen de inspectiediensten een
belangrijk punt van zorg is. Deze deskundigheid is van groot belang voor het
toezicht op de privaatrechtelijke instellingen, omdat een toezichthouder kennis
van zaken moet hebben om de kwaliteit van de controle door derden te kunnen
beoordelen.
Ten aanzien van de ervaringen met de rapportageverplichting valt op dat in
de casus luchtvaart tekortkomingen die direct worden opgelost niet altijd worden gemeld, terwijl dit door de IVW wel wenselijk wordt geacht. Bij het inschakelen van ‘hulp in de handhaving’ is het van belang dat duidelijke afspraken
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worden gemaakt over de reikwijdte van de rapportageverplichting. Hierbij
speelt tevens het beoogde gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen
vergaarde nalevingsinformatie een belangrijke rol. Uit de casestudies is naar voren gekomen dat de inspectiediensten bij privaatrechtelijke instellingen vaak
veel gedetailleerde informatie opvragen, terwijl niet in alle gevallen duidelijk is
waarvoor men deze informatie wil gebruiken. Duidelijke afspraken over de
reikwijdte van de verplichtingen tot informatieoverdracht en over het beoogde
gebruik van de informatie, kunnen misverstanden voorkomen en bijdragen aan
een verantwoorde inschakeling van ‘hulp in de handhaving’.

5

Consequenties voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid

In de voorgaande paragrafen zijn de drie casestudies op een aantal aspecten met
elkaar vergeleken. Deze vergelijking en de daarop volgende analyse draagt bij
aan de beantwoording van de tweede, derde en vierde deelvraag van dit onderzoek. In de eerste plaats kan op basis van de vergelijking worden geanalyseerd in
hoeverre de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan worden gewaarborgd (deelvraag 2). Deze vraag
wordt beantwoord in paragraaf 5.1. In de tweede plaats kan op basis van de vergelijking worden geanalyseerd in hoeverre de overheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik kan maken ten behoeve van het toezicht en de opsporing (deelvraag 3). Deze vraag wordt beantwoord in paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 wordt op basis van de vergelijking de
vraag in hoeverre de overheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik kan maken ten behoeve van de sanctionering (deelvraag 4) beantwoord.
5.1

Betrouwbaarheid van de nalevingsinformatie

De betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan worden beïnvloed door een aantal factoren. In de eerste
plaats speelt de vorm van de juridische regeling van de samenwerking tussen de
overheid en privaatrechtelijke instellingen een rol. In de casus luchtvaart is de
uitbesteding van taken wettelijk geregeld, terwijl de uitbesteding van taken in de
casus zeevaart is vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. Voor de casus
diervoederbedrijven is nog niet duidelijk in welke vorm de samenwerking tussen
de VWA en privaatrechtelijke instellingen gestalte zal krijgen. Een contractuele
regeling van samenwerking biedt het voordeel van flexibiliteit. Een overeenkomst kan namelijk eenvoudiger worden gewijzigd dan een wettelijke regeling.
Bovendien kunnen in een overeenkomst wederzijdse rechten en verplichtingen
worden vastgelegd. Zo kan in een overeenkomst worden vastgelegd dat de
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overheid bepaalde informatie overdraagt aan privaatrechtelijke instellingen. Een
overeenkomst heeft immers een wederkerig karakter. In een wettelijke regeling
worden daarentegen doorgaans eenzijdig verplichtingen opgelegd aan privaatrechtelijke instellingen. Een ander verschil tussen een contractuele en een wettelijke regeling van samenwerking vormt de wijze waarop de verplichtingen kunnen worden afgedwongen. De nakoming van contractuele verplichtingen kan
worden afgedwongen door middel van het privaatrecht. Op het niet nakomen
van wettelijke verplichtingen kunnen bestuurlijke en strafrechtelijke sancties
worden gesteld. In hoofdstuk 12 wordt aandacht besteed aan de factoren die van
belang zijn bij de keuze voor een bepaalde vorm van samenwerking.
Mijns inziens is echter niet zozeer de vorm waarin de uitbesteding van taken
is geregeld bepalend voor de betrouwbaarheid van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie, maar de inhoud van de juridische regeling. Om de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie te waarborgen, is het van belang om bij de opstelling van de
juridische regeling met een aantal aspecten rekening te houden. In de eerste
plaats is het van belang dat duidelijk wordt vastgelegd welke informatie moet
worden overgedragen en wie verantwoordelijk is voor de overdracht en de inhoud
van deze informatie. In de casus luchtvaart berust de verplichting tot informatieoverdracht bij de eigenaar van het luchtvaartuig. Deze dient bij de aanvraag
van het BvL een door een erkend bedrijf ingevuld keuringsrapport over te leggen. Het erkende bedrijf maakt bij het opstellen van het keuringsrapport gebruik
van een door de IVW vastgesteld standaardformulier. Er bestaat echter een verschil van inzicht ten aanzien van de wijze waarop het keuringsrapport moet
worden ingevuld. Technische problemen die direct worden opgelost worden
door de erkende bedrijven niet altijd opgenomen in het keuringsrapport, terwijl
dit door de IVW wel wenselijk wordt geacht. In de casus zeevaart berust de verplichting tot informatieoverdracht bij de klassenbureaus. Deze sturen maandelijks een overzicht van de door hen verrichte wettelijk vereiste onderzoeken en
van de door hen afgegeven of verlengde certificaten aan de IVW. Daarnaast
heeft de IVW via het informatiesysteem van de klassenbureaus inzage in de volledige keuringsrapporten. In de casus zeevaart bestond in het verleden ook een
verschil van inzicht ten aanzien van de wijze waarop de keuringsrapporten
moesten worden ingevuld, maar dit verschil van inzicht doet zich in de huidige
situatie niet meer voor.
In de tweede plaats is het van belang om in de juridische regeling bepaalde
eisen ten aanzien van de privaatrechtelijke instellingen vast te leggen. In de drie in
deze dissertatie beschreven casestudies opereren de privaatrechtelijke instellingen in onderlinge concurrentie. De privaatrechtelijke instellingen staan bovendien in een commerciële relatie ten opzichte van de bedrijven die door hen worden gecontroleerd. Ten behoeve van de borging van de betrouwbaarheid van de
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door de privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie zijn daarom met name de eisen die worden gesteld ten aanzien van de onafhankelijkheid
van de privaatrechtelijke instellingen van belang. In de casus luchtvaart is in de
Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid de eis opgenomen dat de
keuringen in het kader van het BvL worden uitgevoerd door een gemachtigde
die onafhankelijk is van degene die het onderhoud aan het desbetreffende luchtvaartuig heeft uitgevoerd. Dit risico bestaat niet meer na de invoering van het
ARC, aanzien de keuringen in het kader van het ARC niet langer worden verricht door bedrijven die ook betrokken zijn bij het reguliere onderhoud aan
luchtvaartuigen. In de casus zeevaart vloeien de eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de klassenbureaus voort uit de Europese regelgeving. Een belangrijke eis is dat het klassenbureau niet mag worden gecontroleerd door reders of scheepsbouwers en dat het klassenbureau voor haar omzet niet in hoge
mate afhankelijk mag zijn van één enkele commerciële onderneming. In de casus
diervoederbedrijven zijn de eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid van certificerende instellingen voor GMP+ opgenomen in een appendix bij het certificatieschema. Een belangrijke eis is dat de certificerende instelling en de auditor
binnen een periode van twee jaar voorafgaand aan een audit geen consultancy of
trainingsactiviteiten bij de te auditeren onderneming hebben uitgevoerd. Bovendien wordt de concurrentie tussen de certificerende instellingen voor GMP+
begrensd, doordat in het certificatieschema de minimumtijd voor een audit is
vastgelegd. Ten aanzien van de tijd die nodig is voor een audit kan derhalve niet
worden geconcurreerd. Wel kan er nog concurrentie plaatsvinden ten aanzien
van de prijs. Het vastleggen van tarieven zou naar mijn mening kunnen bijdragen aan de borging van de betrouwbaarheid, omdat daardoor de concurrentie
tussen privaatrechtelijke instellingen verder wordt begrensd.
Het is niet alleen van belang om bepaalde eisen ten aanzien van (de onafhankelijkheid van) privaatrechtelijke instellingen vast te leggen in de juridische regeling. Het is tevens van belang om door middel van toezicht op de privaatrechtelijke
instellingen te controleren of de eisen in de praktijk ook worden nageleefd. Het
toezicht op de privaatrechtelijke instellingen in de drie casestudies vertoont veel
overeenkomsten. In de drie casestudies vindt een combinatie plaats van een kantooraudit en steekproeven. Bij de steekproeven wordt een door de privaatrechtelijke instelling verrichte controle door de toezichthouder bijgewoond of overgedaan. De combinatie van kantooraudits en steekproeven draagt eraan bij dat
de betrouwbaarheid van door een privaatrechtelijke instelling overgedragen nalevingsinformatie niet alleen op papier wordt gewaarborgd, maar ook in de
praktijk. Wel valt op dat het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen in de
vorm van steekproeven in de casus luchtvaart en in de casus zeevaart vooraf
wordt aangekondigd. Voor deze werkwijze bestaan praktische redenen: het betreffende luchtvaartuig of schip moet voor de steekproef beschikbaar worden
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gehouden. Desalniettemin bestaat bij aangekondigd toezicht het risico dat de
privaatrechtelijke instelling tijdens de door haar verrichte keuring extra haar
best zal doen of dat voor de steekproef nog bepaalde tekortkomingen worden
weggewerkt. Het is derhalve niet uitgesloten dat er door de aankondiging van de
steekproeven een vertekend beeld ontstaat van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de door de privaatrechtelijke instelling verrichte keuringen. In de casus
luchtvaart speelt bovendien het probleem dat de keuringen die worden verricht
door de erkende bedrijven en de keuringen die worden verricht door de IVW in
het kader van de steekproeven een andere insteek hebben. Aan de oplossing van
dit probleem, in de vorm van een betere afstemming tussen de IVW en het erkende bedrijf, wordt momenteel gewerkt. In de casus zeevaart vormt het mogelijke verlies van de voor het toezicht benodigde kennis en deskundigheid binnen
de IVW een belangrijk punt van zorg. Omdat meer taken zijn uitbesteed aan de
klassenbureaus, hebben de inspecteurs van de IVW zelf steeds minder praktijkervaring. Hierdoor wordt het moeilijker om adequaat toezicht te houden op de
klassenbureaus en op de reders. Dit risico kan zich ook voordoen in de twee andere casus.
Het gebruik van nalevingsinformatie ten behoeve van toezicht en opsporing
5.2

Het gebruik van nalevingsinformatie ten behoeve van toezicht en opsporing

Van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan
door de overheid op verschillende manieren gebruik worden gemaakt. Het beoogde gebruik van de nalevingsinformatie is bij de analyse van de bruikbaarheid
van belang. In deze paragraaf staat het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de
opsporing centraal. De case-studies tonen echter aan dat de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie tevens kan worden gebruikt ten behoeve
van de vergunningverlening, namelijk wanneer privaatrechtelijke instellingen bepaalde keuringen verrichten ten behoeve van de vergunningverlening. Deze situatie deed zich tot 2006 voor in de casus zeevaart en tot 2008 in de casus luchtvaart. Wanneer de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie
wordt gebruikt ten behoeve van de vergunningverlening vormt de mogelijke
onbetrouwbaarheid van de door de privaatrechtelijke instellingen verrichte keuringen, en de naar aanleiding daarvan opgestelde keuringsrapporten, het belangrijkste risico. Het aspect van de betrouwbaarheid is in de voorgaande paragraaf
reeds aan de orde geweest. De betrouwbaarheid kan worden gewaarborgd door
eisen te stellen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de privaatrechtelijke
instelling. Door middel van het steekproefsgewijs overdoen van door de privaatrechtelijke instelling verrichte keuringen kan vervolgens worden gecontroleerd
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of de keuringen op de juiste manier zijn verricht en of de gegevens in de keuringsrapporten volledig en correct zijn.

Intermezzo: scheiding tussen vergunningverlening en handhaving

In het publiekrechtelijke domein wordt uitgegaan van een scheiding tussen vergunningverlening en handhaving. Wanneer aan privaatrechtelijke instellingen de
bevoegdheid is verleend om vergunningen af te geven of te verlengen, kan de
vraag worden gesteld of in voldoende mate kan worden vastgehouden aan de
scheiding tussen vergunningverlening en handhaving. In de casus luchtvaart en de
casus zeevaart worden door de privaatrechtelijke instellingen keuringen verricht,
maar ook vergunningen afgegeven. Het betreft echter keuringen in het kader van
het uitvoeringstoezicht, dit wil zeggen ten behoeve van de afgifte of verlenging van
een vergunning (hoofdstuk 2). Het betreft derhalve geen nalevingstoezicht, waarbij
keuringen worden verricht om de bepalen of aan de gestelde wet- en regelgeving
wordt voldaan en waarbij, als dit niet het geval blijkt te zijn, sancties kunnen worden opgelegd. Het nalevingstoezicht berust in zowel de casus luchtvaart als de casus zeevaart bij de overheid.

Het samengaan van vergunningverlening en uitvoeringstoezicht acht ik minder
problematisch dan het samengaan van vergunningverlening en nalevingstoezicht,
omdat keuringen in het kader van het uitvoeringstoezicht juist zijn gericht op de
afgifte of verlenging van vergunningen en niet op het eventueel opleggen van
sancties. Desalniettemin zijn in het publiekrechtelijke domein uitvoeringstoezicht
en vergunningverlening doorgaans van elkaar gescheiden. Nu aan privaatrechtelijke instellingen de bevoegdheid is toegekend om zelf vergunningen af te geven of
te verlengen, is deze scheiding niet gegarandeerd. De scheiding van taken zal binnen de structuur van de privaatrechtelijke instelling moeten plaatsvinden.

Bij certificering is het gebruikelijk dat de onderzoeken ten behoeve van de afgifte
of verlenging van een certificaat door een andere persoon worden verricht dan de
persoon die de beslissing neemt om het certificaat af te geven of te verlengen. Bij
accreditatie van een certificerende instelling is deze werkwijze zelfs verplicht gesteld. In de luchtvaart en de zeevaart gaat het echter niet om geaccrediteerde certificerende instellingen. In de luchtvaart zijn de keuringen ten behoeve van de afgifte of verlenging van het ARC en de afgifte of verlenging van het ARC niet gescheiden. Deze scheiding van taken wordt overigens ook niet vereist door de Europese regelgeving. Ook in de zeevaart bestaat voorzover bekend geen wettelijke
of contractuele verplichting om de keuringen ten behoeve van de afgifte of verlenging van de certificaten en de afgifte of verlenging van de certificaten te scheiden.
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De door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie wordt
ook gebruikt ten behoeve van het toezicht. In de casus luchtvaart en in de casus
zeevaart kunnen de door de privaatrechtelijke instellingen opgestelde keuringsrapporten aanleiding vormen tot extra toezicht. De door privaatrechtelijke instellingen opgestelde keuringsrapporten geven inzicht in de mate waarin het luchtvaartuig of het schip aan de regelgeving voldoet. Het is daarom logisch dat de
keuringsrapporten aanleiding kunnen geven tot extra toezicht. Bij het gebruik
van de keuringsrapporten ten behoeve van extra toezicht dient de overheid zich
echter bewust te zijn van het risico dat de betrouwbaarheid van het rapport
wordt ondermijnd, omdat bepaalde tekortkomingen kunnen worden verhuld
om extra toezicht te voorkomen. Er bestaat een risico dat een reder of een eigenaar van een luchtvaartuig zich minder open zal opstellen ten aanzien van het
klassenbureau of het erkende bedrijf, omdat hij vreest dat de vermelding van een
tekortkoming in het keuringsrapport aanleiding kan geven tot extra toezicht
vanuit de IVW.
Het is ook mogelijk dat de overheid de door privaatrechtelijke instellingen
vergaarde nalevingsinformatie wil gebruiken ten behoeve van de differentiatie van
toezicht. Deze doelstelling ligt ten grondslag aan de ideeën omtrent ‘toezicht op
controle’ in de casus diervoederbedrijven. De VWA wil in de toekomst informatie in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging, zoals het
GMP+ systeem, gaan gebruiken ten behoeve van de differentiatie van haar toezichthoudende activiteiten. Op basis van gegevens uit auditrapporten wil de
VWA de inspectiedruk voor goed presterende bedrijven omlaag brengen, terwijl
er juist meer kan worden gecontroleerd bij bedrijven met een minder goed nalevingsgedrag. Ook in de casus zeevaart wordt de door de klassenbureaus overgedragen informatie gebruikt ten behoeve van de differentiatie van het toezicht op
de reders en er zijn plannen om ook in de casus luchtvaart de door de erkende
bedrijven opgestelde keuringsrapporten te gebruiken ten behoeve van de differentiatie van het toezicht op luchtvaartuigen en erkende bedrijven. Het gebruik
van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten
behoeve van de differentiatie van toezicht heeft twee kanten. Enerzijds kan deze
vorm van gebruik voor welwillende normadressaten positieve consequenties
hebben, omdat de toezichtslast omlaag gaat. De normadressaat heeft er in dat
geval baat bij om aan de privaatrechtelijke instelling te laten zien dat de zaken op
orde zijn. Het gegeven dat auditrapporten worden overgedragen aan de overheid levert alleen maar voordeel op. Dit ligt echter anders wanneer een bedrijf
minder goed presteert. In dat geval kan de overdracht van auditrapporten leiden
tot een verhoogde inspectiedruk vanuit de overheid en spelen dezelfde risico’s
een rol als in de voorgaande alinea beschreven.
Het is tenslotte mogelijk dat de overheid de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie wil gebruiken ten behoeve van de opsporing. In
312

VERGELIJKING EN CONCLUSIE CASESTUDIES

de drie onderzochte casestudies is dit echter voor zover bekend niet het geval.
Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten is naar mijn mening
riskant. Hier bestaat het risico van de ‘transparantieparadox’. Er is in dat geval
sprake van tegenstrijdige belangen. Het wordt als een groot goed beschouwd dat
bedrijven door deelname aan een systeem van kwaliteitsborging extra inspanningen verrichten om de kwaliteit van de door hun geleverde producten of diensten te verbeteren. Door de overdracht van door privaatrechtelijke instellingen
vergaarde informatie aan het Openbaar Ministerie lopen de deelnemers aan een
systeem van kwaliteitsborging echter het risico om strafrechtelijk te worden
vervolgd. Hierdoor kan de bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan een
systeem van kwaliteitsborging afnemen en kan de open relatie tussen de deelnemers aan het systeem en de privaatrechtelijke instellingen onder druk komen
te staan. Om deze reden acht ik het structurele gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing van
strafbare feiten niet wenselijk. Incidenteel gebruik van nalevingsinformatie die is
vergaard door een privaatrechtelijke instelling ten behoeve van de opsporing is
eventueel wel mogelijk, maar ook hierbij dient rekening te worden gehouden
met het risico van de ‘transparantieparadox’.
5.3

Het gebruik van nalevingsinformatie ten behoeve van de sanctionering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid dat de overheid
de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie wil gebruiken ten behoeve van de sanctionering. Hierbij kunnen twee varianten worden
onderscheiden. In de eerste plaats is het denkbaar dat de overheid door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie, bijvoorbeeld gegevens
uit auditrapporten, gebruikt als bewijs ten behoeve van de sanctionering. De
sanctie wordt in dat geval rechtstreeks gebaseerd op door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie. In de tweede plaats kan de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie voor de overheid aanleiding vormen om extra toezicht uit te oefenen. Wanneer tijdens het toezicht
inderdaad overtredingen aan het licht komen, kan de overheid op basis van de
tijdens het extra toezicht door haar eigen toezichthouders vergaarde nalevingsinformatie, een sanctie opleggen. In de casestudies doet zich uitsluitend deze
tweede variant voor.
Zo speelt in de casus zeevaart de door de klassenbureaus vergaarde informatie indirect een rol bij de sanctionering. De door de klassenbureaus vergaarde
informatie kan aanleiding geven tot extra toezicht op een bepaalde reder. Wanneer tijdens het toezicht vanuit de IVW tekortkomingen worden geconstateerd,
kan vervolgens een sanctie worden opgelegd. Een dergelijke situatie kan zich
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ook voordoen in de casus luchtvaart. Ook in de casus diervoederbedrijven kan in
een systeem van ‘toezicht op controle’ de door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie aanleiding geven tot extra toezicht met als mogelijk gevolg het opleggen van een sanctie.
Het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie ten
behoeve van de sanctionering brengt echter, evenals het gebruik van deze informatie ten behoeve van de opsporing, het risico met zich mee dat de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging zich minder open opstellen ten
aanzien van de privaat-rechtelijke instelling en eventuele tekortkomingen verdoezelen, omdat zij vrezen dat de tekortkomingen aanleiding kunnen vormen
tot sanctionering. Ook hier speelt het risico van de ‘transparantieparadox’ een
belangrijke rol. Mijns inziens dient de overheid daarom terughoudend te zijn
met het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de sanctionering. Meer nog dan bij het gebruik ten behoeve van extra toezicht of de opsporing, bestaat bij het gebruik ten behoeve
van de sanctionering het risico dat men het kind met het badwater weggooit.
In deze paragraaf verdient tevens de mogelijkheid van cumulatie van sancties
de aandacht. In de casus zeevaart kan de schorsing of intrekking van een klassencertificaat leiden tot de schorsing of intrekking van de overige certificaten. Een
sanctie in het privaatrechtelijke domein kan in deze casus derhalve leiden tot de
oplegging van een sanctie in het publiekrechtelijke domein. Hoewel de wet op
dit moment weinig beperkingen lijkt te stellen aan de cumulatie van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke sancties, kan bij een dergelijke vorm van cumulatie
de vraag worden opgeworpen of er strijd kan optreden met het evenredigheidsbeginsel. In hoofdstuk 12 wordt nader op deze thematiek ingegaan.

6

Conclusie

In deze paragraaf worden aan de hand van de belangrijkste bevindingen uit de
casestudies de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. De beantwoording
van de onderzoeksvragen is gebaseerd op de empirische gegevens die zijn verzameld in het kader van de casestudies. De in deze paragraaf geformuleerde
antwoorden zien derhalve niet op de juridische randvoorwaarden, maar op
praktische (beleidsmatige) aspecten die van belang zijn bij de inschakeling van
‘hulp in de handhaving’. 470
De eerste deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: in hoeverre mag de overheid van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie afdwingen? Ten aanzien van de beantwoording van de eerste deelvraag kan worden op-

470

Om deze reden is de zinsnede “onder welke juridische voorwaarden” in deze paragraaf uit
de onderzoeksvragen weggelaten.
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gemerkt dat in de drie casestudies sprake is van actieve overdracht van nalevingsinformatie, dit wil zeggen structurele overdracht van nalevingsinformatie
onafhankelijk van het gebruik door de overheid van toezichthoudende bevoegdheden. De casestudies tonen aan dat er verschillende manieren zijn om de
verplichting tot actieve informatieoverdracht vast te leggen. In de casus luchtvaart is deze verplichting vastgelegd in een wettelijke regeling, terwijl dit in de
casus zeevaart in de vorm van overeenkomsten is geschied. Een contractuele regeling van de verplichting tot informatieoverdracht biedt het voordeel van flexibiliteit en wederkerigheid. Een wettelijke regeling biedt echter het voordeel dat
de verplichtingen kunnen worden afgedwongen door middel van het bestuursrecht of het strafrecht. Beide vormen blijken in de praktijk goed te werken.
De tweede deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: in hoeverre kan de
overheid de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie waarborgen? Om de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie te waarborgen is het van
belang om in de juridische regeling van samenwerking duidelijk vast te leggen
welke informatie moet worden overgedragen en wie hiervoor verantwoordelijk
is. Daarnaast is het van belang om eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid
van de privaatrechtelijke instellingen vast te leggen. Om de betrouwbaarheid
van de hier bedoelde nalevingsinformatie te waarborgen is het tenslotte van belang om door middel van toezicht te controleren of de eisen ten aanzien van onafhankelijkheid in de praktijk ook daadwerkelijk worden nageleefd. Een combinatie van een kantooraudit en steekproeven, waarbij een door de privaatrechtelijke instelling verrichte keuring door de toezichthouder wordt overgedaan, verdient in dit kader aanbeveling. De steekproeven vormen een goede aanvulling
op de kantooraudit, omdat door middel van de steekproeven direct de kwaliteit
van de door de privaatrechtelijke instellingen verrichte keuringen of controles
wordt gecontroleerd. Ten behoeve van de effectiviteit van het toezicht verdient
tevens een combinatie van aangekondigde en onaangekondigde controles de
voorkeur. De casestudies tonen echter aan dat onaangekondigde controles om
praktische redenen niet altijd mogelijk zijn.
De derde deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: in hoeverre mag de overheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van het toezicht of de opsporing. Uit de casestudies komt
naar voren dat door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie niet alleen wordt gebruikt ten behoeve van het toezicht of de opsporing, maar
ook ten behoeve van de afgifte of verlenging van vergunningen. Daarnaast kan
de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie aanleiding
geven tot extra toezicht. Deze vorm van gebruik kan echter een risico opleveren
voor de betrouwbaarheid van de informatie, omdat de deelnemer aan een systeem van kwaliteitsborging mogelijk tekortkomingen zal verdoezelen om extra
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toezicht te voorkomen. De door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan tevens worden gebruikt ten behoeve van de differentiatie
van toezicht. Voor normadressaten met een goed nalevingsgedrag kan deze
vorm van gebruik positieve consequenties hebben, omdat de toezichtslast omlaag gaat. De normadressaat heeft er in dat geval baat bij om te laten zien dat de
zaken op orde zijn. Wanneer een bedrijf echter minder goed presteert, gelden de
risico’s zoals hiervoor omschreven. Het is tenslotte mogelijk dat de overheid de
door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie wil gebruiken
ten behoeve van de opsporing. In de drie casestudies is dit voor zover bekend
niet het geval. Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten is naar
mijn mening riskant. Hier bestaat het risico van de ‘transparantieparadox’.
De vierde deelvraag van het onderzoek luidt als volgt: in hoeverre mag de
overheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie
gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?
In casestudies kan de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie voor de overheid aanleiding vormen om extra toezicht uit te oefenen.
Wanneer tijdens het toezicht overtredingen aan het licht komen, kan de overheid op basis van de tijdens het extra toezicht door haar eigen toezichthouders
vergaarde nalevingsinformatie, een sanctie opleggen. De door de privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan derhalve indirect een rol
spelen bij de sanctionering. Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformtie ten behoeve van de sanctionering brengt echter, meer nog dan het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie ten behoeve van extra toezicht of ten behoeve van de opsporing, het risico met zich mee dat de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging zich minder open opstellen ten aanzien van de privaatrechtelijke
instellingen, omdat zij vrezen dat de melding van eventuele tekortkomingen (indirect) aanleiding kan vormen tot sanctionering vanuit de overheid. Mijns inziens dient de overheid daarom terughoudend te zijn met deze vorm van gebruik.
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Hoofdstuk 12

Conclusies en aanbevelingen
1

Inleiding

In hoofdstuk 1 is reeds aandacht besteed aan de veranderende rol van de overheid in het kader van de handhaving. De overheid wordt door de samenleving in
belangrijke mate verantwoordelijk geacht voor de handhaving. Dit komt vooral
tot uitdrukking, wanneer er een ernstig incident plaatsvindt. Wanneer dit gebeurt op een terrein of in een gebouw dat eigendom is van de Staat, zoals bij de
brand in het cellencomplex op Schiphol in 2005, is het niet vreemd dat de overheid hiervoor verantwoordelijk wordt geacht. De overheid wordt echter ook
verantwoordelijk geacht voor rampen die niet direct binnen haar invloedssfeer
plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de brand in een café in Volendam in 2001. Dit is
minder vanzelfsprekend. Ook dan wordt echter met een beschuldigende vinger
naar de overheid gewezen, omdat de overheid de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de brandveiligheidsvoorschriften, onvoldoende zou hebben
gehandhaafd.
Als het gaat om de handhaving, rust er derhalve een zware last op de schouders van de overheid. Het is in de afgelopen jaren echter steeds duidelijker geworden dat de overheid deze last niet alleen kan dragen. Ondanks het streven
om regeldruk tegen te gaan,471 lijkt het woud aan regelgeving toch vooral te
groeien, al dan niet onder invloed van Europese regelgeving. Wanneer de overheid alleen verantwoordelijk wordt gehouden voor de handhaving, is er een leger aan toezichthouders nodig. Het risico bestaat dat Nederland een ‘toezichthoudersstaat’ wordt en dat grote delen van het belastinggeld opgaan aan de
handhaving. Deze dissertatie gaat in op de mogelijkheid voor de overheid om
hulp in te schakelen bij de handhaving. Buiten de overheid is namelijk capaciteit
en deskundigheid beschikbaar die kan worden ingezet ten behoeve van de handhaving. Zo kan er bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij privaatrechtelijke
systemen van certificering. Daarnaast is het mogelijk dat privaatrechtelijke instellingen taken krijgen op het gebied van de vergunningverlening, waardoor de
overheid meer tijd kan steken in de handhaving. Door de inschakeling van privaatrechtelijke instellingen bij de handhaving verandert de rol van de overheid.
De overheid zal haar werkwijze moeten aanpassen: er moeten afspraken wor471

Zie bijvoorbeeld: Regels op Maat. Eindrapport van de commissie Stevens. Slotaanbevelingen aan het kabinet voor de vermindering van regeldruk (advies van 4 februari 2007).
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den gemaakt over informatieoverdracht, de betrouwbaarheid van privaatrechtelijke controles moet worden gewaarborgd en er moet een strategie worden ontwikkeld om de eigen activiteiten in het kader van de handhaving af te stemmen
op de activiteiten van privaatrechtelijke instellingen. Deze aspecten zijn verwerkt in de vragen die in deze dissertatie zijn beantwoord. Bij de beantwoording
van deze vragen is zowel gekeken naar het theoretisch juridische kader als naar
de praktijk.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste antwoorden op de vragen die in dit
onderzoek centraal hebben gestaan samengevat. De antwoorden worden vervolgens vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. De aanbevelingen
voor de praktijk bevatten aandachtspunten die van belang zijn wanneer de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving wil afstemmen op activiteiten die worden verricht in het kader van privaatrechtelijke systemen van kwaliteitsborging. De samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen kan op verschillende manieren gestalte krijgen. In hoofdstuk 3 zijn, aan de
hand van een aantal variabelen, drie modellen van samenwerking geschetst. De
wijze waarop de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving kan
afstemmen op activiteiten die worden verricht door een privaatrechtelijke instelling verschilt per model. In dit hoofdstuk worden voor elk model concrete aanbevelingen geformuleerd. Evenals bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, is bij het formuleren van aanbevelingen gebruik gemaakt van zowel de gegevens uit het theoretisch juridisch kader als de gegevens uit de casestudies.

Ter illustratie: overdracht vergunningverlenende taken Verkeer en Waterstaat

Op 8 februari 2008 verscheen op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat het onderstaande nieuwsbericht:

‘De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft een eerste stap gezet op het traject dat uiteindelijk moet leiden tot het overdragen van een aantal vergunningverlenende taken aan
één of meerdere externe partijen. Het gaat daarbij om taken met een sterk administratief karakter, zoals bijvoorbeeld de uitgifte van chauffeurspassen en ondernemingsvergunningen voor taxi’s, vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevaart en brevetten voor
luchtverkeersleiders en vliegend personeel. Om tot een zorgvuldige en objectieve selectie te komen van geschikte partijen, is er een zogeheten ‘openbare tenderprocedure’ gestart. Dit houdt in dat partijen hun belangstelling voor het overnemen van taken kenbaar kunnen maken op basis van door de inspectie vastgestelde criteria. De tender is op
30 januari 2008 gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl.’
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1.1

Plan van aanpak

In paragraaf 2 worden de belangrijkste deelconclusies uit deel II (juridisch kader)
en deel III (casestudies) van deze dissertatie verder uitgewerkt en met elkaar in
verband gebracht. In deze paragraaf wordt aan de hand van de lessen uit theorie
en praktijk een antwoord gegeven op de centrale vragen van dit onderzoek. In
paragraaf 3 worden deze antwoorden vertaald in concrete aanbevelingen die
van belang zijn wanneer de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving wil afstemmen op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen. Dit geschiedt aan de hand van de in hoofdstuk 3 beschreven modellen van samenwerking. Paragraaf 4 bevat enkele slotopmerkingen.

2

De belangrijkste lessen uit theorie en praktijk

In deze paragraaf worden de theoretische bevindingen uit de hoofdstukken 4, 5,
6 en 7 (deel II) en de empirische bevindingen uit de hoofdstukken 8, 9, 10 en 11
(deel III) met elkaar in verband gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de vier
deelvragen van dit onderzoek.
2.1

Het afdwingen van de overdracht van nalevingsinformatie (theorie)

Uit de analyse van het juridische kader in deel II van deze dissertatie blijkt dat de
overheid onder bepaalde voorwaarden van een privaatrechtelijke instelling
overdracht van nalevingsinformatie kan afdwingen. Dit geldt zowel voor passieve overdracht van nalevingsinformatie, dit wil zeggen eenmalige overdracht van
informatie naar aanleiding van een concrete vordering, als voor actieve overdracht van nalevingsinformatie, dit wil zeggen structurele overdracht van informatie onafhankelijk van het gebruik van toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden. Voor de drie juridische kaders gelden verschillende voorwaarden.
Het privaatrechtelijke kader vergt dat de verplichting tot overdracht van nalevingsinformatie wettelijk en/of contractueel is vastgelegd. Het privaatrechtelijke
kader biedt derhalve ruimte voor de overdracht van nalevingsinformatie, ook
wanneer hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. In dat geval moet de mogelijkheid van informatieoverdracht door privaatrechtelijke instellingen aan de
overheid worden vastgelegd in de overeenkomsten tussen de privaatrechtelijke
instellingen en de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging. Dit brengt
met zich mee dat, wanneer er geen wettelijke verplichting bestaat tot informatieoverdracht, deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging zelf de toegevoegde waarde moeten inzien van de overdracht van nalevingsinformatie aan de
overheid. Wanneer informatieoverdracht voor hen uitsluitend negatieve conse-
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quenties kan hebben, zullen zij niet snel geneigd zijn om de mogelijkheid van informatieoverdracht contractueel vast te leggen.
Het bestuursrechtelijke kader biedt slechts in beperkte mate aanknopingspunten voor een antwoord op de vraag in hoeverre een toezichthouder informatie
mag verlangen van een privaatrechtelijke instelling. Hoewel de medewerkingsplicht zich op grond van artikel 5:20 Awb in beginsel uitstrekt tot “een ieder”,
moet hierop met het oog op het in artikel 5:13 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel een beperking worden aangebracht. In de jurisprudentie wordt de
medewerkingsplicht ruim uitgelegd en wordt het onder omstandigheden toelaatbaar geacht dat de overheid informatie vordert van derden, bijvoorbeeld van
een accountant. Wanneer deze lijn in de jurisprudentie wordt doorgetrokken,
impliceert dit dat een toezichthouder van een privaatrechtelijke instelling met
gebruikmaking van de medewerkingsplicht inzage kan vorderen in gegevens.
Belangrijk is dat de bevoegdheid om gegevens te vorderen van derden in de jurisprudentie wordt beperkt tot gegevens die niet ter beschikking kunnen worden
gesteld door de onder toezicht gestelde zelf. De bevoegdheid om passieve overdracht van nalevingsinformatie te vorderen van privaatrechtelijke instellingen is
derhalve beperkt tot informatie die niet ter beschikking kan worden gesteld
door het bedrijf zelf. Er lijken geen belemmeringen te bestaan voor het opleggen
van een verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie ten aanzien
van derden. Hoewel deze mogelijkheid niet expliciet is vastgelegd in de Awb,
werpt de wet geen belemmeringen op om een dergelijke verplichting te regelen
bij bijzondere wet of op andere wijze.
In het strafrechtelijke kader zijn de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing nalevingsinformatie te vorderen van privaatrechtelijke instellingen door
de in 2006 in het Wetboek van Strafvordering opgenomen bevoegdheden tot
het vorderen van gegevens van derden aanzienlijk verruimd. De nieuwe bevoegdheden maken het mogelijk om ten behoeve van de opsporing van een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie, bijvoorbeeld in de
vorm van auditrapporten, af te dwingen. De overdracht van auditrapporten
moet worden aangemerkt als de overdracht van andere dan identificerende gegevens (zie hoofdstuk 6). De bevoegdheid tot het vorderen van andere dan identificerende gegevens mag ingevolge de artikelen 126nd en 126ud Sv alleen worden ingezet door de officier van justitie in geval van verdenking van een misdrijf
als omschreven in artikel 67, eerste lid, Sv. Dit betekent een beperking van de
bevoegdheid tot de opsporing van zwaardere misdrijven. De bevoegdheid mag
bovendien uitsluitend worden ingezet door de officier van justitie. De bevoegdheid om in het kader van de opsporing gegevens te vorderen van privaatrechtelijke instelling is derhalve beperkt. De ingrijpendheid van de bevoegdheid rechtvaardigt naar mijn mening deze beperking. Wanneer het gaat om zware misdrijven, kan de bevoegdheid echter worden ingezet. De bevoegdheid van de officier
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van justitie om bij verdenking van zware misdrijven gegevens te vorderen van
privaatrechtelijke instellingen, lijkt mij een belangrijke aanvulling ten opzichte
van de bevoegdheden die bestonden voor de wetswijziging (zie hoofdstuk 6).
Naast de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in het Wetboek van
Strafvordering zijn ook de in de Wet economische delicten geregelde bevoegdheden belang. Ten behoeve van de opsporing van economische delicten biedt de
Wed een ruim omschreven bevoegdheid tot het vorderen van nalevingsinformatie van derden. Deze bevoegdheid kan worden vergeleken met de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde bevoegdheid om gegevens te vorderen. Ten aanzien van de opsporing van economische delicten bestaat derhalve een ruime bevoegdheid om gegevens te vorderen van privaatrechtelijke instellingen ten behoeve van de opsporing. Actieve overdracht van informatie ten behoeve van de
opsporing is mogelijk wanneer privaatrechtelijke instellingen vrijwillig medewerking willen verlenen aan de opsporing. De vrijwillige verstrekking van nalevingsinformatie wordt echter begrensd door de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2

Het afdwingen van overdracht van nalevingsinformatie (praktijk)

In deel II van deze dissertatie zijn in de vorm van de bespreking van jurisprudentie en een praktijkcasus een aantal voorbeelden gegeven van passieve overdracht
van nalevingsinformatie. De uitwerking van de casestudies in deel III van deze
dissertatie toont aan dat er in de praktijk ook vaak actieve overdracht van nalevingsinformatie plaatsvindt. In de casus luchtvaart is de verplichting tot actieve
informatieoverdracht wettelijk geregeld. In de casus zeevaart is de verplichting
tot actieve informatieoverdracht vastgelegd in overeenkomsten tussen de IVW
en de erkende klassenbureaus. In de casus diervoederbedrijven bestaat er nog
geen verplichting tot informatieoverdracht. De Kaderwet diervoeders regelt de
mogelijkheid tot het vastleggen van een verplichting tot actieve informatieoverdracht in een ministeriële regeling, maar tijdens de interviews is de verwachting
uitgesproken dat de verplichting tot informatieoverdracht zal worden vastgelegd in de vorm van een convenant. In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van de verschillende manieren waarop actieve overdracht van nalevingsinformatie kan worden geregeld in kaart gebracht.
Een contractuele regeling van de verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie biedt het voordeel van flexibiliteit en wederkerigheid. Met name wanneer kan worden verwacht dat de regeling frequent zal moeten worden
aangepast, biedt een contractuele regeling voordelen. Een bijkomend voordeel
van een contractuele regeling is dat de contractpartijen veel vrijheid hebben in
het vastleggen van wederzijdse rechten en verplichtingen. De nakoming van
contractuele verplichtingen kan worden afgedwongen door middel van een vor323
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dering tot nakoming bij de burgerlijke rechter. De nakoming van een contractuele verplichting tot informatieoverdracht kan bovendien worden gestimuleerd
door het opnemen van een boetebeding ex artikel 6:91 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval is de privaatrechtelijke instelling bij het niet nakomen van de
verplichting tot informatieoverdracht gehouden een geldsom te betalen of een
andere prestatie te leveren. Het afdwingen van de verplichting tot informatieoverdracht door middel van het privaatrecht valt of staat echter met de bereidheid van partijen om bij niet nakoming van de overeenkomst daadwerkelijk de
burgerlijke rechter te adiëren.
In een wettelijke regeling worden doorgaans eenzijdig verplichtingen opgelegd aan privaatrechtelijke instellingen. Bovendien biedt een wettelijke regeling
minder flexibiliteit. Daar staat tegenover dat een wettelijke regeling een algemeen karakter heeft. Wanneer de overheid wil samenwerken met een groot aantal privaatrechtelijke instellingen biedt een wettelijke regeling voordelen. De
verplichtingen waaraan de privaatrechtelijke instellingen moeten voldoen kunnen in dat geval worden vastgelegd in een erkenningsregeling. Dit biedt het
voordeel dat niet met iedere privaatrechtelijke instelling een afzonderlijke overeenkomst hoeft te worden gesloten. Wel moet aan de privaatrechtelijke instellingen (op aanvraag) een erkenning worden verleend en moet toezicht worden
gehouden op de naleving van de erkenningsvoorwaarden. Op het niet nakomen
van wettelijke verplichtingen kunnen door de wetgever bestuursrechtelijke
en/of strafrechtelijke sancties worden gesteld. Het afdwingen van de verplichting tot informatieoverdracht door middel van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering valt of staat met de bereidheid om bij niet nakoming van de
verplichting ook daadwerkelijk sancties op te leggen. Binnen het publiekrechtelijke model ligt naar mijn mening een wettelijke regeling van de verplichting tot
actieve overdracht van nalevingsinformatie het meest voor de hand, terwijl binnen het privaatrechtelijke model, en in mindere mate ook binnen het gemengde
model, een contractuele regeling meer van de hand ligt. Dit standpunt wordt nader gemotiveerd in paragraaf 3.
Met het oog op de casestudy diervoederbedrijven verdient tenslotte een regeling van de verplichting tot informatieoverdracht in de vorm van een convenant
nog enige aandacht. De term convenant wordt gebruikt voor verschillende
rechtsfiguren. Wanneer de term convenant wordt gebruikt voor een overeenkomst waarbij de overheid partij is, verschilt een convenant niet wezenlijk van
een ‘gewone’ overeenkomst. De term convenant wordt echter ook gebruikt voor
afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven met een minder bindend karakter. Een convenant wordt daarom soms ook wel omschreven als een ‘herenakkoord’. Een dergelijke vorm van samenwerking biedt weliswaar het voordeel
van flexibiliteit en wederkerigheid, maar mist de mogelijkheid om daadwerkelijk
de nakoming van informatieoverdracht af te dwingen. Bij het vastleggen van de
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verplichting tot informatieoverdracht in de vorm van een convenant maakt de
overheid zich derhalve sterk afhankelijk van de bereidheid van privaatrechtelijke
instellingen om ook daadwerkelijk aan de verplichting tot informatieoverdracht
te voldoen. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen tekortschieten in de nakoming van deze verplichting, heeft de overheid geen juridische mogelijkheden
om nakoming af te dwingen.
2.3

Het waarborgen van de betrouwbaarheid van nalevingsinformatie

De analyse van het juridische kader in deel II van deze dissertatie heeft uitgewezen dat er diverse risico’s kunnen worden geïdentificeerd ten aanzien van de betrouwbaarheid van de in het privaatrechtelijke domein vergaarde nalevingsinformatie. In deze paragraaf worden de belangrijkste risico’s besproken, waarbij
wordt aangegeven hoe deze risico’s zo goed mogelijk kunnen worden afgedekt.
De paragraaf toont aan dat het van belang is dat de overheid een goed doordachte toezichtstrategie vastlegt. Aan het slot van de paragraaf worden een aantal
voorbeelden van toezichtsstrategieën gegeven.
Een eerste risico voor de betrouwbaarheid van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie vloeit voort uit het verschil in werkwijze tussen de
privaatrechtelijke instelling enerzijds en de overheid anderzijds. De frequentie
van controleren is in het privaatrechtelijke domein vaak vastgelegd, terwijl in het
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke domein een zekere mate van vrijheid bestaat. De betrouwbaarheid van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie komt met name in gevaar wanneer er in het privaatrechtelijke domein geen onaangekondigde controles plaatsvinden. Het ‘verrassingseffect’ van de controles ontbreekt in dat geval, met als gevolg dat de deelnemers
aan het systeem van kwaliteitsborging zich kunnen voorbereiden op de controles en eventuele tekortkomingen tijdelijk kunnen verhullen.472 Dit risico kan
zich overigens ook voordoen bij bestuursrechtelijk toezicht. Ook in het bestuursrechtelijke domein komt het voor dat de frequentie van toezicht is vastgesteld en dat controles worden aangekondigd, waardoor het ‘verrassingseffect’
ontbreekt.473 Dit risico kan zowel in het privaatrechtelijke domein als in het bestuursrechtelijke domein worden afgedekt door te zorgen voor een combinatie
van aangekondigde en onaangekondigde controles. Onaangekondigde controles
zijn echter niet altijd mogelijk. In sommige domeinen van toezicht kunnen praktische bezwaren in de weg staan aan onaangekondigde controles. Dit probleem
doet zich bijvoorbeeld voor in de casus luchtvaart en in de casus zeevaart. Om472
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Het risico dat tekortkomingen tijdelijk worden verhuld is niet altijd in even sterke mate
aanwezig. Wanneer het gaat om tekortkomingen of overtredingen die gezien hun aard
moeilijk te verhullen zijn, is het risico minder groot.
Voor voorbeelden verwijs ik naar hoofdstuk 7 (paragraaf 3.1).
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dat het praktisch onmogelijk is om te allen tijde een vliegtuig of zeeschip beschikbaar te stellen voor een controle, worden de controles in de meeste gevallen aangekondigd.
Een tweede risico voor de betrouwbaarheid van de in het privaatrechtelijke
domein vergaarde nalevingsinformatie wordt gevormd door het commerciële
belang van de privaatrechtelijke instelling. De dienstverlening van privaatrechtelijke instellingen wordt namelijk doorgaans aangeboden in onderlinge concurrentie. Van concurrentie is geen sprake als het gaat om overheidstoezicht. Door
de concurrentie tussen de privaatrechtelijke instellingen kan de zorgvuldigheid
en betrouwbaarheid van de controles onder druk komen te staan. Dit risico valt
nooit geheel uit te sluiten. Er zijn echter wel verschillende manieren om dit risico zo veel mogelijk te beperken. In de eerste plaats kunnen, zeker binnen het
publiekrechtelijke model en het gemengde model, de kosten voor deelname aan
een systeem van kwaliteitsborging worden gestandaardiseerd. Er kan dan door
de privaatrechtelijke instellingen niet langer worden geconcurreerd op het kostenaspect. Ook is het van belang om eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid
van privaatrechtelijke instellingen en minimumcriteria voor de privaatrechtelijke controles vast te leggen. Tenslotte kan de mogelijkheid voor deelnemers aan
een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsboring om ‘over te stappen’ naar een
andere privaatrechtelijke instelling aan voorwaarden worden verbonden. Een
voorbeeld hiervan is beschreven in de casestudy zeevaart (hoofdstuk 9). In de
zeevaart zijn voorwaarden gesteld die tot doel hebben om het fenomeen ‘classhopping’ (switchen van klassenbureau om onder bepaalde eisen uit te komen)
tegen te gaan. Zo wordt geëist dat alle geconstateerde tekortkomingen zijn weggewerkt en gecontroleerd, voordat een reder naar een ander klassenbureau kan
‘overstappen’. Dergelijke voorwaarden, die een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie, kunnen privaatrechtelijk worden overeengekomen, bijvoorbeeld
door opname in het certificatieschema. Ze kunnen echter ook wettelijk worden
vastgelegd, bijvoorbeeld in een erkenningsregeling.
Om de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te waarborgen, is het in het algemeen van belang dat de
overheid inzicht heeft in het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging.
De overheid dient te weten welk normenkader er geldt, op welke wijze de naleving van dit normenkader door de privaatrechtelijke instelling wordt gecontroleerd en op welke wijze door privaatrechtelijke instellingen informatie wordt
vergaard en vastgelegd. De overheid kan deze aspecten beïnvloeden door bepaalde eisen op te nemen in een erkenningsregeling of in overeenkomsten met
de privaatrechtelijke instellingen. Het is hierbij van belang dat duidelijk wordt
vastgelegd welke informatie moet worden overgedragen aan de overheid en wie
verantwoordelijk is voor de overdracht en de inhoud van deze informatie. Het
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verdient aanbeveling om het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging
niet alleen inzichtelijk te maken voor de overheid, maar ook voor het publiek.
Op deze manier is de werking van het systeem controleerbaar. Hierbij dient ook
inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de overheid haar activiteiten in
het kader van de handhaving afstemt op controles en maatregelen in het kader
van het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging. Periodieke (externe)
evaluatie van het systeem van ‘toezicht op controle’ kan eveneens een bijdrage
leveren aan de betrouwbaarheid van het systeem.
Om de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
informatie te waarborgen, is tenslotte van belang dat de overheid toezicht houdt
op de privaatrechtelijke instellingen.474 De casestudies tonen aan dat het onvoldoende is om uitsluitend systeemtoezicht te houden, waarbij door middel van
een documentonderzoek ten kantore van de privaatrechtelijke instelling wordt
gecontroleerd of de privaatrechtelijke instelling volgens de gestelde eisen te
werk gaat. Het is van belang dat ook de kwaliteit van de privaatrechtelijke controles wordt beoordeeld. Dit kan plaatsvinden aan de hand van steekproeven,
waarbij door de privaatrechtelijke instelling gecontroleerde producten of systemen door een toezichthouder vanuit de overheid opnieuw worden gecontroleerd. Ook zogenaamde ‘witness-audits’, waarbij een toezichthouder ‘meeloopt’
tijdens een audit door de privaatrechtelijke instelling en controleert of de audit
op een juiste en betrouwbare manier wordt verricht, zijn een middel om de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen verrichte controles te
waarborgen. De overheid zal dus moeten zorgdragen voor een stelsel van toezicht op de privaatrechtelijke instellingen, waarin gebruik wordt gemaakt van
een combinatie van verschillende technieken van toezicht houden. Hierbij verdient het aanbeveling om gebruik te maken van zowel aangekondigde als onaangekondigde controles. Een combinatie van verschillende manieren van toezicht
houden draagt eraan bij dat de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie niet alleen op papier wordt gewaarborgd,
maar ook in de praktijk.
2.4

Het gebruik van nalevingsinformatie ten behoeve van toezicht en opsporing

In deze paragraaf wordt aan de hand van de bevindingen in deel II en deel III van
deze dissertatie beargumenteerd in hoeverre de overheid gebruik kan maken
van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht respectievelijk de opsporing. Het is van belang om te

474

In geval van certificering onder accreditatie speelt ook de Raad voor Accreditatie (RvA)
een rol bij het toezicht op certificerende instellingen. Zie hierover de hoofdstukken 2 en 4.
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vermelden dat de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie in een aantal gevallen in eerste instantie door de overheid wordt gebruikt
ten behoeve van de vergunningverlening. Dit is het geval in de casus luchtvaart
en in de casus zeevaart. Aan het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de vergunningverlening
wordt aandacht besteed in het kader aan het slot van deze paragraaf. Het gebruik
van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de vergunningverlening sluit het gebruik van deze informatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing niet uit. De overheid dient zich er echter
van bewust te zijn dat het gebruik van de informatie voor andere doeleinden van
invloed kan zijn op de betrouwbaarheid van de informatie.
Juridisch gezien is het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht respectievelijk de opsporing mogelijk. De Algemene wet bestuursrecht bevat geen normen voor de
frequentie van toezicht. De bevoegdheden in het kader van het toezicht hebben
een discretionair karakter en het staat toezichthouders vrij om bij het toezicht
gebruik te maken van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Zo is het mogelijk om minder toezicht te houden op bedrijven die
binnen het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging goed functioneren.
Wanneer de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie een duidelijke indicatie vormt van het feit dat er een overtreding plaatsvindt
van wettelijke voorschriften, mag er echter van een toezichthouder worden
verwacht dat hij van zijn bevoegdheden gebruik maakt. In het kader van de opsporing biedt het opportuniteitsbeginsel ruimte om op basis van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie af te zien van verdere
vervolging. Andersom kan de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie ook aanleiding vormen om een opsporingsonderzoek te
starten. Er bestaan dus geen juridische obstakels voor het gebruik van door een
privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van
het toezicht of de opsporing. De beantwoording van de vraag of, en zo ja in hoeverre, het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing ook kansrijk is, hangt
echter mede af van een aantal praktische factoren.
Het (van oorsprong) vrijwillige karakter van privaatrechtelijke systemen van
kwaliteitsborging heeft tot gevolg dat de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging doorgaans in een open relatie staan ten opzichte van de privaatrechtelijke instelling. De privaatrechtelijke instelling verkrijgt op deze manier
veel informatie over de deelnemers aan het systeem. Wanneer de overheid van
een privaatrechtelijke instelling overdracht van nalevingsinformatie afdwingt,
heeft dit zijn weerslag op de verhouding tussen de privaatrechtelijke instelling
en de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging. Dit geldt met name
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wanneer de overheid privaatrechtelijke instellingen verplicht tot actieve overdracht van nalevingsinformatie. Wanneer de overdracht van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie voor de deelnemers aan
het systeem van kwaliteitsborging positieve consequenties heeft (bijv. minder
toezicht), bestaat er weinig gevaar dat de open relatie tussen de privaatrechtelijke instelling en de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging onder
druk komt te staan. Wanneer de overdracht van de door een privaatrechtelijke
instelling vergaarde nalevingsinformatie echter negatieve consequenties tot gevolg kan hebben voor de deelnemers aan het systeem (bijv. sanctionering), bestaat wel het risico dat de open relatie tussen de privaatrechtelijke instellingen en
de deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging onder druk komt te staan.
Het afbrokkelen van de open relatie tussen de privaatrechtelijke instelling en de
deelnemers aan een systeem van kwaliteitsborging leidt tot verlies aan informatie en levert tevens een gevaar op voor de betrouwbaarheid van de informatie.
Het beoogde gebruik door de overheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie is derhalve van invloed op de bruikbaarheid van deze
informatie.
Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie
ten behoeve van de differentiatie van toezicht is naar mijn mening kansrijker dan
het gebruik van de informatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.
Het gebruik van de informatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht kan
namelijk voor de deelnemers aan het systeem van kwaliteitsborging namelijk
positieve consequenties hebben in de vorm van minder intensief toezicht. Hierbij dient te worden aangetekend dat een minder intensieve vorm van overheidstoezicht niet per definitie door alle bedrijven als een positieve consequentie
wordt ervaren. Er zijn ook sectoren, waarin de risico’s dermate groot zijn, dat
een intensieve vorm van overheidstoezicht wenselijk wordt geacht.
Naar mijn mening is het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht het
meest kansrijk indien de deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is. Doorgaans zullen bedrijven die vrijwillig aan een systeem van kwaliteitsborging deelnemen dit doen, omdat ze de meerwaarde van
dit systeem inzien en omdat ze bereid zijn om hiervoor extra inspanningen te
verrichten. Het is voor deze bedrijven een mooie bijkomstigheid als de inspanningen in het kader van het systeem van kwaliteitsborging de inspectiedruk vanuit de overheid omlaag kunnen brengen. Een belangrijke voorwaarde voor het
gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie
ten behoeve van de differentiatie van toezicht is vanzelfsprekend dat het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging mede ziet op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. De casus diervoederbedrijven toont aan dat het
mogelijk is dat een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging de wettelijke
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eisen als basis heeft, dit wil zeggen dat één van de eisen voor deelname aan het
systeem is dat aan de toepasselijke wet- en regelgeving wordt voldaan. Voor de
bruikbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie
is van belang dat de privaatrechtelijke instellingen ook daadwerkelijk controleren of aan de wettelijke regels wordt voldaan. Hierbij is het tevens van belang dat
de auditrapporten die door de privaatrechtelijke instelling worden opgemaakt
inzicht geven in de mate waarin een bedrijf de wettelijke regels naleeft en dat er
in de auditrapporten duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen overtredingen
van de wettelijke regels en overtredingen van de overige eisen uit het certificatieschema. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, is het gebruik van door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht naar mijn mening kansrijk.
Het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht kan een goede manier
zijn om zogenaamde ‘windowdressing’ binnen het privaatrechtelijke systeem
tegen te gaan. Met ‘windowdressing’ wordt het risico aangeduid dat bedrijven
het bezit van een certificaat gebruiken als reclamemiddel zonder dat de bedrijven ook daadwerkelijk het belang van het certificaat inzien. Deze bedrijven zullen weliswaar hun certificaat willen behouden, maar ze doen uitsluitend het minimale dat hiertoe nodig is. Deze bedrijven zullen niet snel geneigd zijn om extra
inspanningen te verrichten. Het risico van ‘windowdressing’ doet zich des te
meer voor wanneer certificerende instellingen hierin mee gaan en zich soepel
opstellen ten opzichte van de certificaathouders. Een dergelijke situatie heeft
zich in het verleden voorgedaan ten aanzien van de certificering van asbestverwijderaars.475
Het risico van ‘windowdressing’ kan in de eerste plaats worden tegengegaan
door middel van voldoende controle (zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht) door certificerende instellingen op de certificaathouders en door voldoende toezicht vanuit de overheid op erkende certificerende instellingen. De
overdracht van binnen het privaatrechtelijke systeem vergaarde nalevingsinformatie aan de overheid kan mijns inziens een extra bijdrage leveren aan het
tegengaan van ‘windowdressing’. Wanneer uit de auditrapporten blijkt dat een
bedrijf minder goed presteert, kan de overheid door middel van extra (eerstelijns)
toezicht de bedrijven bij de les houden. Samenvattend vormt het gebruik van
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht voor goed presterende bedrijven een extra
stimulans om de eisen van het certificatieschema (waarvan de wettelijke eisen
deel uitmaken) na te leven. Voor minder goed presterende bedrijven is het ge-

475

Zie bijvoorbeeld het rapport ‘De certificering van deskundig toezichthouders verwijdering asbest en cricodoliet’, Den Haag: Inspectie Werk en Inkomen 2005.
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bruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie
een middel om ‘windowdressing’ tegen te gaan.
Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten is naar mijn mening
minder kansrijk. Hier bestaat namelijk het risico van de ‘transparantieparadox’.
Dit risico geldt met name wanneer de overheid privaatrechtelijke instellingen
verplicht tot actieve overdracht van nalevingsinformatie. Het risico van de
‘transparantieparadox’ wordt in de meeste gevallen erkend door de personen die
ik heb geïnterviewd in het kader van de casestudies. Het betreft dus niet een louter theoretisch risico. Het is echter niet bekend in hoeverre dit risico zich in de
door mij bekende casestudies ook daadwerkelijk voordoet. Desondanks acht ik
het structurele gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten niet erg kansrijk. Incidenteel gebruik van nalevingsinformatie die is vergaard door een privaatrechtelijke instelling ten behoeve van de opsporing is wel mogelijk, maar ook hierbij
dient rekening te worden gehouden met het risico van de ‘transparantieparadox’.

Een voorbeeld van de ‘transparantieparadox’: melding van incidenten in
de luchtvaart

Sinds 2007 geldt in Nederland de verplichting om bepaalde categorieën van
incidenten in de luchtvaart te melden aan de luchtvaartautoriteit. Het doel van
deze op een Europese richtlijn gebaseerde verplichting is om de veiligheid in
de burgerluchtvaart te verbeteren door het verzamelen en analyseren van belangrijke informatie over luchtvaartveiligheid. Op basis van deze informatie
kan – indien nodig – de wet- en regelgeving en het toezichtsbeleid worden aangescherpt. Het risico van de ‘transparantieparadox’ wordt bij de verplichting
tot melding van incidenten in de luchtvaart duidelijk onderkend. Er is daarom
in een Europese richtlijn (richtlijn 2003/42/EG) vastgelegd dat de melding
niet wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging of bestuursrechtelijke
handhaving, tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of een misdrijf.

2.5

Het gebruik van nalevingsinformatie ten behoeve van de sanctionering

Juridisch gezien lijken er weinig belemmeringen te bestaan voor het gebruik van
door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie als bewijs
van een overtreding. Het nemoteneturbeginsel staat hieraan naar mijn mening
niet in de weg. Wel werpt het zorgvuldigheidsbeginsel een drempel op. Op basis
van het zorgvuldigheidsbeginsel mag van een toezichthouder of opsporingsambtenaar worden verlangd dat hij zelf aanvullend onderzoek verricht alvorens
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tot het opleggen van een sanctie wordt overgegaan. Een sanctie mag daarom
mijns inziens niet rechtstreeks en uitsluitend worden gebaseerd op door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie. Bij de beantwoording van de vraag of, en zo ja in hoeverre, het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de sanctionering kansrijk is, spelen praktische factoren een rol.
Hier doet zich wederom het risico van de ‘transparantieparadox’ voor. Het
gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie
ten behoeve van de sanctionering brengt het risico mee dat de deelnemers aan
een systeem van kwaliteitsborging zich minder open opstellen ten aanzien van
de privaatrechtelijke instellingen. Ook bestaat het risico dat de deelnemers aan
het systeem bepaalde tekortkomingen tijdelijk proberen te verhullen, omdat zij
vrezen dat deze tekortkomingen aanleiding kunnen vormen tot sanctionering
vanuit de overheid. Evenals bij het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing, bestaat bij het gebruik
van deze informatie ten behoeve van de sanctionering het risico dat men het
kind met het badwater weggooit. Dit risico doet zich vooral voor wanneer de
overheid privaatrechtelijke instellingen verplicht tot actieve overdracht van nalevingsinformatie.
Het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie ten
behoeve van de sanctionering kan ook nog aan andere beperkingen zijn onderworpen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gebruik van de
door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie ten behoeve van de oplegging van herstelsancties en het gebruik van deze informatie ten behoeve van
de oplegging van bestraffende sancties. Met name het gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie ten behoeve van de oplegging van
bestraffende sancties kan aan beperkingen zijn onderworpen. Zo is het niet geheel uit te sluiten dat het nemoteneturbeginsel hier een drempel opwerpt. Mijns
inziens is dit risico echter beperkt (zie hoofdstuk 7, paragraaf 5.4).
Een andere vraag is in hoeverre bestuurlijke of strafrechtelijke sancties mogen cumuleren met maatregelen die worden getroffen in het kader van een systeem van kwaliteitsborging. In de casus zeevaart kan de schorsing of intrekking
van een klassencertificaat leiden tot de schorsing of intrekking van de andere
certificaten. Een sanctie in het privaatrechtelijke domein kan in deze casus derhalve leiden tot een sanctie in het publiekrechtelijke domein. Het is niet uitgesloten dat een dergelijke situatie zich in de toekomst ook zou kunnen voordoen in
de andere casus. Hoewel de wet op dit moment weinig beperkingen lijkt te stellen aan de cumulatie van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke sancties, kan de
vraag worden opgeworpen of een dergelijke cumulatie van sancties onder omstandigheden in strijd kan komen met het evenredigheidsbeginsel. Als het gaat
om bestuurlijke sancties, is het bestuursorgaan verplicht om het sanctiebesluit te
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toetsen aan het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, Awb. Het
evenredigheidsbeginsel behelst dat er evenredigheid dient te bestaan tussen de
ernst van de verweten overtreding en de zwaarte van de opgelegde sanctie. Bij de
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel dient het bestuursorgaan naar mijn mening rekening te houden met sancties die reeds voor dezelfde overtreding zijn
opgelegd in het privaatrechtelijke domein.476 Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel kan alleen plaatsvinden als het bestuursorgaan ervan op de hoogte is
dat er reeds een privaatrechtelijke sanctie is opgelegd. Wanneer de overheid en
de privaatrechtelijke instelling een regeling treffen die de verplichting tot actieve
overdracht van nalevingsinformatie behelst, zou in deze regeling tevens een
meldingsplicht ten aanzien van het opleggen van sancties in het privaatrechtelijke domein kunnen worden opgenomen. Het ligt daarbij voor de hand om de
meldingsplicht te beperken tot de zwaardere sancties in het privaatrechtelijke
domein, bijvoorbeeld de schorsing of intrekking van een certificaat.
Strafrechtelijke sancties worden doorgaans door de rechter opgelegd. 477
Ook in het strafrecht geldt het evenredigheidsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel vloeit voort uit artikel 6 EVRM. Het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens heeft geoordeeld dat de rechter bij de beoordeling van een “criminal
charge” bevoegd moet zijn om de evenredigheid van de sanctie integraal te beoordelen. Het evenredigheidsbeginsel is niet afzonderlijk gecodificeerd in het
Wetboek van Strafrecht, maar het beginsel ligt wel ten grondslag aan de aanwijzing van de strafsoorten en de strafmaxima in de verschillende sanctienormen.478 Ook de strafrechter zou derhalve naar mijn mening bij het opleggen van
sancties rekening moeten houden met sancties die reeds zijn opgelegd in het
privaatrechtelijke domein. Ook hier geldt dat een dergelijke toetsing alleen mogelijk is als de rechter ervan op de hoogte is dat voor hetzelfde feit reeds een privaatrechtelijke sanctie is opgelegd. De rechter kan hiervan alleen op de hoogte
zijn wanneer de verdachte of het Openbaar Ministerie hem hierop wijst.
Behalve het evenredigheidsbeginsel geldt in het strafrecht ook het ne-bis-in
idembeginsel.479 Dit beginsel geldt ook voor bestuurlijke sancties met een bestraffend karakter. Het ligt echter niet voor de hand dat de werking van het nebis-in-idem-beginsel wordt doorgetrokken naar het privaatrechtelijke domein.
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In mijn preadvies voor de Jonge VAR uit 2005 ga ik uitgebreid in op dit onderwerp: S.K.
Gabriël, ‘Dubbel gestraft? Cumulatie van bestuurlijke punitieve sancties met privaatrechtelijke sancties: een verkenning’, in: Bestuurlijke punitieve sancties (Jonge VAR-reeks 4), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, pp. 55-95.
De Wet OM-afdoening die gedeeltelijk in werking is getreden op 1 februari 2008 (Stb.
2008, 4) verruimt de mogelijkheden om in het strafrecht een straf op te leggen zonder dat
er (in eerste instantie) een rechter aan te pas komt. Zie hoofdstuk 6, paragraaf 4.6.
Zie hoofstuk 6, paragraaf 5.4.
Zie hoofstuk 6, paragraaf 5.2.
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In de eerste plaats ontberen privaatrechtelijke sancties meestal een bestraffend
karakter, terwijl het ne-bis-in-idembeginsel erop ziet dat niemand tweemaal en
in twee verschillende procedures bestraft mag worden voor hetzelfde feit. In de
tweede plaats verschilt de procedure van privaatrechtelijke sanctionering van de
procedure van strafrechtelijke, maar ook van de procedure van bestraffende bestuurlijke sanctionering. Het ne-bis-in-idem-beginsel ziet erop dat niemand
tweemaal in een sanctieprocedure mag worden betrokken. Dit geldt naar mijn
mening echter uitsluitend voor strafrechtelijke vervolging dan wel voor de bestuurlijke procedure tot oplegging van een bestraffende sanctie. Toetsing van
cumulatie van bestuurlijke sancties en privaatrechtelijke sancties aan het ne-bisin-idem-beginsel ligt daarom niet voor de hand.480
Tenslotte dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat de overheid juist van het opleggen van een bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie af wil
zien, omdat er reeds maatregelen zijn getroffen in het privaatrechtelijke domein.
Het afzien van bestuurlijke sanctionering, omdat er reeds maatregelen zijn getroffen in het privaatrechtelijke domein, kan – met name wanneer er door een
derde wordt verzocht om handhavend op te treden – problematisch zijn in verband met de in de jurisprudentie geformuleerde beginselplicht tot handhaving.
De door de Afdeling bestuursrechtspraak geformuleerde beginselplicht tot
handhaving brengt mee dat een bestuursorgaan in beginsel verplicht is om
handhavend op te treden, tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet.
De beginselplicht tot handhaving ziet overigens uitsluitend op het opleggen van
herstelsancties. Het bestuursorgaan is verplicht om door middel van een herstelsanctie een einde te maken aan de illegale situatie. Het bestuursorgaan is echter niet verplicht om een bestraffende sanctie op te leggen. Uit de jurisprudentie
blijkt dat door de bestuursrechter niet gauw bijzondere omstandigheden worden aangenomen op grond waarvan mag worden afgezien van het opleggen van
herstelsancties.481 Het feit dat er reeds sancties zijn opgelegd in het privaatrechtelijke domein zal naar verwachting voor de rechter geen bijzondere omstandigheid vormen op basis waarvan het bestuursorgaan mag afzien van het opleggen
van een herstelsanctie. Op basis van de jurisprudentie met betrekking tot de beginselplicht tot handhaving kan derhalve worden gesteld dat het bestuursorgaan
niet kan afzien van het opleggen van een herstelsanctie, omdat er reeds maatregelen zijn getroffen in het privaatrechtelijke domein. Het bestuursorgaan kan er
echter wel van afzien om een bestraffende sanctie op te leggen.
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Dit thema komt aan de orde in mijn in voetnoot 2 aangehaalde preadvies voor de Jonge
VAR.
Vgl. C.L.G.F.H. Albers, ‘Overheidsaansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht en gebrekkige handhaving. De geest uit de fles?’, NTBR 2005, p.488.
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In het strafrecht bestaat er meer ruimte om af te zien van sanctionering, omdat reeds maatregelen in het privaatrechtelijke domein zijn opgelegd. Het opportuniteitsbeginsel, dat is vastgelegd in artikel 167 en artikel 242 Sv, biedt het
openbaar ministerie de ruimte om af te zien van vervolging. Op basis van het
opportuniteitsbeginsel zou naar mijn mening kunnen worden afgezien van
strafrechtelijke sanctionering, omdat er reeds maatregelen zijn getroffen in het
privaatrechtelijke domein.
2.6

Concluderend

In deze paragraaf zijn de theoretische bevindingen uit deel II en de empirische
bevindingen uit deel III van deze dissertatie met elkaar in verband gebracht. Dit
is geschied aan de hand van de vier deelvragen van dit onderzoek. In onderstaande tabel is een schematische samenvatting van de belangrijkste lessen uit theorie
en praktijk weergegeven.
Deelvraag

Lessen uit theorie en praktijk

1. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van een
privaatrechtelijke instelling overdracht
van nalevingsinformatie afdwingen?

Juridisch is het afdwingen van informatieoverdracht binnen bepaalde grenzen
mogelijk. De verplichting tot informatieoverdracht kan worden vastgelegd in
een overeenkomst, in een wettelijke regeling of in een convenant.

2. In hoeverre en onder welke juridische
randvoorwaarden kan de overheid de
betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen?

De betrouwbaarheid van de door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie kan worden gewaarborgd door adequaat toezicht op de
privaatrechtelijke instellingen. Het verdient aanbeveling om een toezichtsstrategie vast te leggen, waarbij verschillende
technieken van toezicht houden worden
gecombineerd.

De betrouwbaarheid van de door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde
nalevingsinformatie kan verder worden
gewaarborgd door het inperken van de
concurrentie tussen privaatrechtelijke
instellingen. De concurrentie kan worden beperkt door het opnemen van
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voorwaarden in bijvoorbeeld de erkenningsregeling.

3. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van haar activiteiten in
het kader van het toezicht of de opsporing?

Juridisch gezien is het gebruik van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve
van het toezicht of de opsporing mogelijk.

Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht is kansrijk, met name
wanneer deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is.

Het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing
van strafbare feiten is minder kansrijk
vanwege het risico van de ‘transparantieparadox’.

4. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?

Juridisch gezien is het gebruik van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van
de sanctionering mogelijk. Op basis van
het zorgvuldigheidsbeginsel mag echter
van een toezichthouder of opsporingsambtenaar worden verlangd dat hij zelf
aanvullend onderzoek verricht alvorens
tot het opleggen van een sanctie wordt
overgegaan.

Bij het gebruik van door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de sanctionering dient rekening te worden gehouden
met de ‘transparantieparadox. Bovendien wordt de mogelijkheid van cumulatie van privaatrechtelijke sancties met
bestuurlijke of strafrechtelijke sancties
wordt begrensd door het evenredig-
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heidsbeginsel.

3

Aanbevelingen voor de afstemming van handhavingsactiviteiten

In deze paragraaf worden de in de voorgaande paragraaf geformuleerde antwoorden vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. De aanbevelingen
zijn van belang wanneer de overheid haar activiteiten in het kader van de handhaving wil afstemmen op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen. De formulering van aanbevelingen geschiedt aan de hand van de
in hoofdstuk 3 beschreven modellen van samenwerking. Voor elk van de drie
modellen worden aanbevelingen geformuleerd, waarna in een kader wordt aangegeven in hoeverre de in deel III beschreven en binnen het model passende casestudy voldoet aan de door mij geformuleerde aanbevelingen.
3.1

Het publiekrechtelijke model

In het publiekrechtelijke model maakt het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging deel uit van een wettelijke regeling. Deelname aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging, of het ondergaan van door een privaatrechtelijke instelling verrichte keuringen, is in dit model wettelijk verplicht. Deelname of keuring vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning of
het verrichten van bepaalde activiteiten. In het publiekrechtelijke model zijn de
door de privaatrechtelijke instellingen te verrichten audits of keuringen wettelijk
ingekaderd. Dit wil zeggen dat de eisen waaraan een audit of keuring moet voldoen in de wet zijn vastgelegd. Wanneer de privaatrechtelijke instellingen binnen het publiekrechtelijke model de bevoegdheid hebben om beschikkingen af
te geven, kunnen zij worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel
1:1, eerste lid sub b, van de Algemene wet bestuursrecht. Het publiekrechtelijke
model kenmerkt zich derhalve door een sterke samenhang tussen door privaatrechtelijke instellingen verrichte audits of keuringen en het wettelijk kader. De
privaatrechtelijke instellingen fungeren binnen dit model als een soort ‘verlengde arm’ van de overheid.
Onder deze omstandigheden, ligt het voor de hand dat er actieve overdracht
van nalevingsinformatie plaatsvindt. Het verdient aanbeveling om de verplichting tot overdracht van nalevingsinformatie vast te leggen in een wettelijke regeling, bijvoorbeeld een erkenningsregeling. Dit geldt met name wanneer de overheid wil samenwerken met een groot aantal privaatrechtelijke instellingen en
wanneer niet van tevoren duidelijk is met welke privaatrechtelijke instellingen
kan worden samengewerkt (zie paragraaf 2.2).
De betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie moet worden gewaarborgd door middel van adequaat toe337
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zicht vanuit de overheid op de nakoming van de verplichtingen uit de erkenningsregeling. Het verdient aanbeveling om verschillende technieken van toezicht houden te combineren (zie paragraaf 2.3). Om de betrouwbaarheid van
door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te waarborgen verdient het tevens aanbeveling om door middel van de erkenningsregeling
de concurrentie tussen privaatrechtelijke instellingen in te perken ( zie paragraaf
2.3).
In het publiekrechtelijke model wordt de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie doorgaans in de eerste plaats gebruikt ten
behoeve van de vergunningverlening. De mogelijkheden voor gebruik van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van
de differentiatie van het toezicht zijn in het publiekrechtelijke model beperkt,
omdat in dit model deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging, of het ondergaan van door een privaatrechtelijke instelling verrichte
keuringen, wettelijk verplicht is gesteld met als gevolg dat de audit- of keuringsrapporten geen onderscheidend karakter hebben. In hoeverre de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie toch nog een rol kan
spelen bij het toezicht is afhankelijk van de wijze waarop de audit- of keuringsrapporten zijn opgesteld. Wanneer de rapporten informatie bevatten over de
wettelijke tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens de audit of keuring,
kunnen de gegevens uit de audit- of keuringsrapporten voor de overheid aanleiding vormen tot extra toezicht. Wanneer de overheid gebruik wil maken van de
keuringsrapporten ten behoeve van het toezicht, verdient het daarom aanbeveling om duidelijke eisen vast te leggen ten aanzien van de inhoud van de rapporten. Deze moeten in dat geval meer omvatten dan alleen een afgevinkte en ondertekende ‘checklist’ van aspecten waarop is gekeurd.
Naast het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de vergunningverlening en eventueel ten behoeve van het toezicht, spelen de audit- of keuringsrapporten een belangrijke rol
bij het toezicht op de erkende privaatrechtelijke instellingen zelf. De audit- of
keuringsrapporten zijn van belang in het kader van de in paragraaf 2 beschreven
steekproeven. Het verdient in dit verband aanbeveling dat de toezichthouder
vanuit de overheid bij de steekproeven gebruik maakt van dezelfde formulieren
als de privaatrechtelijke instelling tijdens de audit of keuring. Op deze manier
kan het door de privaatrechtelijke instelling opgestelde rapport worden vergeleken met het door de toezichthouder naar aanleiding van de steekproef opgestelde rapport. Door middel van de vergelijking van beide rapporten kan worden
gecontroleerd of de privaatrechtelijke instelling de audit of keuring op de juiste
wijze heeft verricht.
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Het gebruik van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing of de sanctionering moet naar
mijn mening worden afgeraden in verband met de ‘transparantieparadox’.

Vergelijking aanbevelingen publiekrechtelijke model met casestudy
luchtvaart

In de casus luchtvaart fungeren de erkende bedrijven als een soort ‘verlengde
arm’ van de overheid. De erkende bedrijven verrichten keuringen in het kader
van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen. Vanaf 2008 zijn de erkende bedrijven ook bevoegd om zelf het wettelijk vereiste Airworthiness Review Certificate (ARC) af te geven of te verlengen.
De verplichting tot informatieoverdracht is vastgelegd in een wettelijke regeling
(de verplichting vloeit voort uit Europese verordeningen en de procedures zijn
uitgewerkt in een erkenningsregeling). Op aanvraag wordt aan bedrijven die
keuringen willen verrichten in de luchtvaart erkenning verleend. Voor de grote
luchtvaart zijn een beperkt aantal erkenningen verleend. In de kleine luchtvaart
zijn echter meer erkende bedrijven actief. Wanneer de verplichtingen uit de erkenningsregeling niet worden nageleefd, kan de erkenning worden ingetrokken.

De betrouwbaarheid van de door de erkende bedrijven verrichte keuringen
wordt gecontroleerd door middel van toezicht op de erkende bedrijven. Hierbij
spelen de zogenaamde steekproeven, waarbij een door een erkend bedrijf gekeurd luchtvaartuig, opnieuw wordt gekeurd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) een belangrijke rol. Het grootste risico ten aanzien van de betrouwbaarheid van de keuringen wordt naar mijn mening niet zozeer gevormd
door de concurrentie tussen erkende bedrijven, maar door een verschillende insteek bij de uitvoering van de keuringen tussen de erkende bedrijven en de IVW
en door een verschillende interpretatie van de wet- en regelgeving.

De door de erkende bedrijven opgestelde keuringsrapporten werden tot 2008
vooral gebruikt ten behoeve van de vergunningverlening (de afgifte of verlenging van het Bewijs van Luchtwaardigheid) en ten behoeve van het toezicht op
de erkende bedrijven door middel van de zogenaamde steekproeven. Op dit
moment wordt slechts op beperkte schaal gebruik gemaakt van de keuringsrapporten ten behoeve van de prioritering van het toezicht op luchtvaartuigen en
erkende bedrijven, maar de mogelijkheden hiertoe worden wel onderzocht. Er
bestaat in de casus luchtvaart geen intentie om de keuringsrapporten te gebruiken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering. Het
risico van de ‘transparantieparadox’ wordt door alle partijen onderkend.

339

HULP BIJ DE HANDHAVING

3.2

Het gemengde model

Evenals in het publiekrechtelijke model maakt in het gemengde model het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging deel uit van een wettelijke regeling.
En evenals in het publiekrechtelijke model kunnen binnen het gemengde model
de privaatrechtelijke instellingen in veel geval worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid sub b, van de Algemene wet bestuursrecht. Er zijn echter ook verschillen tussen het publiekrechtelijke model en het
gemengde model. In het gemengde model heeft de wetgever aansluiting gezocht
bij een van oorsprong privaatrechtelijk normenkader. Kenmerkend voor het
gemengde model is derhalve de sterke verwevenheid tussen het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke normenkader. De privaatrechtelijke instellingen
hebben in het gemengde model een grotere invloed op het wettelijke kader. Ook
gaan in het gemengde model publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden vaak samen. De privaatrechtelijke instellingen zijn in dit model dus meer
dan alleen een soort ‘verlengde arm’ van de overheid.
Evenals in het publiekrechtelijke model ligt het in het gemengde model voor
de hand dat er actieve overdracht van nalevingsinformatie plaatsvindt. Ook in
het gemengde model maakt het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging
namelijk deel uit van de wettelijke regeling. In het gemengde model verdient het
aanbeveling om de verplichting tot overdracht van nalevingsinformatie vast te
leggen in een contractuele regeling. Een contractuele regeling biedt het voordeel
van flexibiliteit en wederkerigheid. Met name wanneer kan worden verwacht
dat de regeling frequent zal worden aangepast, biedt een contractuele regeling
voordelen. Een bijkomend voordeel van een contractuele regeling is dat de contractpartijen veel vrijheid hebben in het vastleggen van wederzijdse rechten en
verplichtingen. Vanwege de verwevenheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden, kan het wenselijk zijn dat behalve verplichtingen voor
de privaatrechtelijke instellingen ook verplichtingen ten aanzien van de overheid
worden vastgelegd. Zo is in de casus zeevaart overeengekomen dat de overheid
het klassenbureau laat weten dat certificaten die zijn afgegeven of verlengd door
het klassenbureau door de IVW worden geschorst of ingetrokken. Voor het
klassenbureau is deze informatie van belang, omdat de schorsing of intrekking
van wettelijke certificaten aanleiding kan vormen voor de schorsing of intrekking van het klassencertificaat. Een contractuele regeling is overigens minder
geschikt wanneer de verwachting bestaat dat zal worden samengewerkt met een
groot aantal privaatrechtelijke instellingen. Verder dient de overheid er zich bij
de keuze voor een contractuele regeling van bewust te zijn dat de verplichting
tot informatieoverdracht uitsluitend door middel van het privaatrecht kan worden afgedwongen.

340

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De wijze waarop de betrouwbaarheid van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan worden gewaarborgd verschilt niet wezenlijk van de wijze waarop de betrouwbaarheid kan worden gewaarborgd, in
het publiekrechtelijke model. Er is echter één belangrijk verschil. Bij een contractuele regeling van de samenwerking tussen de overheid en de privaatrechtelijke instelling worden het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen en de eisen aan het privaatrechtelijke systeem vastgelegd in de met de privaatrechtelijke
instellingen gesloten overeenkomsten en niet in een wettelijke erkenningsregeling. Dit heeft gevolgen voor het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen.
De toezichthouders van de overheid beschikken, wanneer is gekozen voor een
contractuele regeling, bij het toezicht op de privaatrechtelijke instellingen niet
over de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheden. De bevoegdheden in het kader van het toezicht moeten worden vastgelegd in de overeenkomst en wanneer door de privaatrechtelijke instellingen geen medewerking
wordt verleend aan het toezicht, kan dit alleen worden afgedwongen via de burgerlijke rechter.
De mogelijkheden voor gebruik van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie in het gemengde model verschillen niet wezenlijk
van de mogelijkheden voor gebruik van deze informatie in het publiekrechtelijke
model (zie paragraaf 3.1).

Vergelijking aanbevelingen gemengde model met casestudy zeevaart

In de casus zeevaart spelen de klassenbureaus van oudsher een belangrijke rol.
De klassenbureaus geven op basis van een privaatrechtelijk tot stand gekomen
normenkader zogenaamde klassencertificaten af aan reders. Daarnaast verrichten de klassenbureaus wettelijk verplichte keuringen van zeeschepen. De klassenbureaus zijn tenslotte bevoegd om bepaalde wettelijk vereiste certificaten af
te geven of te verlengen. Het privaatrechtelijke normenkader, de zogenaamde
klassenregels vormen de basis van de publiekrechtelijke wet- en regelgeving.
Bovendien vormt het bezit van een door een klassenbureau verstrekt klassencertificaat een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van de overige (wettelijke vereiste) certificaten.

De verplichting tot informatieoverdracht is vastgelegd in overeenkomsten tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de zeven in Nederland aangewezen (en op Europees niveau) erkende klassenbureaus. Omdat het aantal aangewezen klassenbureaus beperkt is en de contacten tussen de IVW en de klassenbureaus bovendien intensief zijn, is gekozen voor een contractuele regeling.
Een contractuele regeling biedt bovendien het voordeel van flexibiliteit en wederkerigheid in die zin dat er ook verplichtingen van de IVW in kunnen worden
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opgenomen.
De betrouwbaarheid van de door de klassenbureaus verrichte keuringen wordt
gecontroleerd door middel van toezicht op de klassenbureaus. Het betreft een
combinatie van kantooraudits en steekproeven, waarbij een door het klassenbureau gekeurde zeeschip, opnieuw aan een keuring door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat (IVW) wordt onderworpen. Het grootste risico ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de keuringen wordt naar mijn mening gevormd door het
verlies aan capaciteit en deskundigheid binnen de IVW en het verlies van de
open opstelling van reders ten opzichte van klassenbureaus, omdat de klassenbureaus zich steeds meer gaan opstellen als ‘waakhond’ voor de IVW.

In het verleden werden door de IVW op basis van de door de klassenbureaus gerapporteerde gegevens de wettelijk vereiste certificaten afgegeven dan wel verlengd. Vanaf 2006 hebben de klassenbureaus de bevoegdheid gekregen om zelf
certificaten af te geven of te verlengen. De rapportages van de klassenbureaus
worden gebruikt voor het toezicht op de klassenbureaus. Daarnaast kunnen de
rapportages worden gebruikt om nadere invulling te geven aan het toezicht op
de reders. De rapportages van de klassenbureaus kunnen (samen met andere informatie) de input vormen voor een systeem van risico-inventarisatie en risicoanalyse, op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld voor het toezicht.
Een knelpunt is dat het nog niet mogelijk is om op basis van de informatiesystemen van de klassenbureaus, waarin de IVW inzage heeft, een algemeen overzicht te genereren. De rapportages van de klassenbureaus spelen indirect een rol
bij de sanctionering. Een rapportage kan namelijk aanleiding geven tot verscherpt toezicht op een bepaalde reder. Wanneer tijdens het extra toezicht ernstige tekortkomingen worden geconstateerd, kan aan de reder een sanctie worden opgelegd, bijvoorbeeld de schorsing of intrekking van het certificaat. In de
praktijk worden deze sancties echter niet vaak toegepast, omdat in veruit de
meeste gevallen de tekortkomingen door de reder binnen een door het klassenbureau of de IVW gestelde termijn worden opgelost. Dat is waarschijnlijk ook de
reden dat het risico van de ‘transparantieparadox’ zich in de casus zeevaart niet
sterk voordoet.
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3.3

Het privaatrechtelijke model

In het privaatrechtelijke model maakt het systeem van kwaliteitsborging geen
deel uit van de wettelijke regeling. Deelname aan het systeem is vrijwillig, maar
vormt wel een indicatie dat een bedrijf zich inzet om de wettelijke regels na te
leven. Het systeem van kwaliteitsborging stemt namelijk in meer of mindere mate overeen met de toepasselijke wet- en regelgeving of verwijst hiernaar. Een
verplichting tot informatieoverdracht kan wenselijk zijn, omdat de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde informatie inzicht verschaft in de mate waarin
de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd. Omdat deelname aan het
privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is, kunnen de privaatrechtelijke instellingen niet worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van
artikel 1:1, eerste lid, Awb. De samenhang tussen het systeem van kwaliteitsborging en het wettelijke kader is binnen het privaatrechtelijke model veel minder
sterk dan binnen de andere twee modellen.
Omdat de samenhang tussen het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging en het wettelijke kader binnen het privaatrechtelijke model minder sterk is
dan in de andere modellen, zal informatieoverdracht binnen het privaatrechtelijke model doorgaans incidenteel plaatsvinden naar aanleiding van een concrete
vordering van een toezichthouder of opsporingsambtenaar (passieve overdracht van informatie). Het is echter ook binnen het privaatrechtelijke model
denkbaar dat er structurele overdracht van nalevingsinformatie plaatsvindt (actieve overdracht van informatie). De verplichting tot actieve overdracht van nalevingsinformatie kan in dat geval worden vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. Een contractuele regeling biedt het voordeel van wederkerigheid. Zo
is het denkbaar dat in een contractuele regeling wordt overeengekomen dat de
overheid de privaatrechtelijke instellingen financieel compenseert voor de overdracht van nalevingsinformatie. Dit is naar mijn mening zeker geen vreemde
gedachte, omdat de overheid de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde
nalevingsinformatie kan gebruiken ter vermindering van haar eigen inspanningen op het terrein van de handhaving. Aangezien de overheid voordeel ondervindt van de informatieoverdracht, is het niet vreemd dat de privaatrechtelijke
instellingen voor hun inspanningen worden gecompenseerd. Bovendien worden op die manier de privaatrechtelijke instellingen gestimuleerd om zich contractueel te verbinden aan een verplichting tot informatieoverdracht. In een contractuele regeling van de verplichting tot informatieoverdracht, dient ook het
toezicht op de privaatrechtelijke instellingen te worden geregeld.
Een wettelijke regeling ligt binnen het privaatrechtelijke model minder voor
de hand, omdat zich binnen dit model het probleem voordoet dat het niet vanzelfsprekend is dat privaatrechtelijke instellingen voordeel ondervinden van een
erkenning door de overheid. In tegenstelling tot de andere twee modellen, waar343
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binnen aan de privaatrechtelijke instelling door de overheid bepaalde bevoegdheden worden toegekend, draait het in het privaatrechtelijke model uitsluitend
om informatieoverdracht. De privaatrechtelijke instellingen krijgen hier in beginsel niets voor terug en het is daarom de vraag of zij voldoende belang zullen
hechten aan een erkenning.
Zoals al gezegd is de samenhang tussen het privaatrechtelijke systeem van
kwaliteitsborging en het wettelijke kader binnen het privaatrechtelijke model
veel minder sterk dan binnen de andere twee modellen. Dit heeft gevolgen voor
de mogelijkheden voor gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie. Binnen het privaatrechtelijke model is het gebruik
van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht naar mijn mening kansrijk, omdat deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is.
Deelname aan een systeem van kwaliteitsborging heeft hierdoor – in tegenstelling tot in het publiekrechtelijke model en het gemengde model – een onderscheidend karakter. Doorgaans zullen bedrijven die vrijwillig aan een systeem
van kwaliteitsborging deelnemen dit doen, omdat ze de meerwaarde van dit systeem inzien en omdat ze bereid zijn om hiervoor extra inspanningen te verrichten. Het is voor deze bedrijven een mooie bijkomstigheid als de inspanningen in
het kader van het systeem van kwaliteitsborging de inspectiedruk vanuit de
overheid omlaag kunnen brengen (zie paragraaf 2.3). Het gebruik van door een
privaatrechtelijke instelling vergaarde informatie ten behoeve van de opsporing
van strafbare feiten of ten behoeve van de sanctionering verdient naar mijn mening echter ook in het privaatrechtelijke model geen aanbeveling in verband met
het al eerder genoemde risico van de ‘transparantieparadox’.

Vergelijking aanbevelingen privaatrechtelijke model met casestudy
diervoeder

In de casus diervoederbedrijven is door de sector in samenwerking met het Productschap Diervoeder op vrijwillige basis een certificeringssysteem in het leven
geroepen. Deelname aan het GMP+ systeem is niet wettelijk verplicht gesteld.
Wel vormen de wettelijke normen een onderdeel van het certificatieschema. De
VWA wil de gegevens uit het GMP+ systeem gaan gebruiken ten behoeve van
een systeem van ‘toezicht op controle’, waarbij op basis van de auditrapporten
voor GMP+ kan worden gedifferentieerd in het toezicht (minder toezicht bij
goed presterende bedrijven, meer toezicht bij slecht presterende bedrijven).

Het is nog niet duidelijk hoe binnen een dergelijk systeem van ‘toezicht op controle’ de verplichting tot informatieoverdracht zal worden vastgelegd. Ook is
niet duidelijk welke rol het Productschap Diervoeders zal gaan spelen. De Ka344
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derwet diervoeders biedt een basis voor het opstellen van een ministeriële erkenningsregeling. Een wettelijke regeling heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats zijn er veel certificerende instellingen zijn voor GMP+. Een wettelijke
regeling heeft een algemeen karakter. Er hoeft niet met iedere certificerende instelling een overeenkomst te worden afgesloten, maar de certificerende instellingen moeten zelf een erkenning aanvragen. Ook kan bij een wettelijke regeling
het niet nakomen van de verplichting tot informatieoverdracht worden gesanctioneerd met de schorsing of intrekking van de erkenning. Wanneer een erkenning wordt geschorst of ingetrokken, betekent dit dat de overheid de door de betreffende certificerende instelling opgestelde auditrapporten voor GMP+ niet
langer zal gebruiken ten behoeve van de differentiatie van toezicht. Dit kan voor
de certificaathouders nadelig zijn.

Het is echter de vraag of certificerende instellingen voor GMP+ voldoende belang zullen hechten aan een erkenning. Zij ondervinden namelijk niet noodzakelijkerwijs voordeel van een erkenning. Een alternatief is om de samenwerking
vast te leggen in overeenkomsten. Bij een contractuele regeling is het denkbaar
dat de overheid de privaatrechtelijke instellingen voor GMP+ financieel compenseert voor de overdracht van nalevingsinformatie.

De betrouwbaarheid van de door de certificerende instellingen voor GMP+ opgestelde audit-rapporten kan worden gewaarborgd door toezicht vanuit de
overheid op de certificerende instellingen. Bij een wettelijke regeling kan de
overheid toezicht houden op de nakoming van de verplichtingen uit de erkenningsregeling. Bij een contractuele regeling moeten de bevoegdheden om toezicht te houden op de privaatrechtelijke instellingen worden vastgelegd in de
overeenkomsten tussen de VWA en de certificerende instellingen voor GMP+.
De auditrapporten in het kader van GMP+ kunnen worden gebruikt ten behoeve van de differentiatie van toezicht. Hiervoor is van belang dat de auditrapporten inzicht geven in de mate waarin de wettelijke regels worden nageleefd. Er
moet in de auditrapporten derhalve onderscheid worden gemaakt tussen de
overtreding van wet- of regelgeving en overige overtredingen van het certificatieschema. Het gebruik van de auditrapporten ten behoeve van de opsporing of
de sanctionering verdient naar mijn mening echter geen aanbeveling in verband
met het risico van de al eerder genoemde ‘transparantieparadox’.
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3.4

Concluderend

In onderstaande drie tabellen zijn voor de drie modellen de belangrijkste aanbevelingen schematisch weergegeven.
Tabel 1: het publiekrechtelijke model
Deelvraag

Aanbevelingen

1. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van een
privaatrechtelijke instelling overdracht
van nalevingsinformatie afdwingen?

De verplichting tot actieve informatieoverdracht kan het best worden vastgelegd in de vorm van een wettelijke erkennings regeling. Op het niet nakomen
van de verplichtingen uit de erkenningsregeling kunnen sancties worden gesteld,
waaronder de schorsing of intrekking
van de erkenning.

2. Hoe kan de overheid de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen?

De betrouwbaarheid kan worden gewaarborgd door middel van een goede
toezichtsstrategie, waarbij verschillende
technieken van toezicht houden worden
gecombineerd.
De concurrentie tussen privaatrechtelijke instellingen kan worden ingeperkt
door het vastleggen van bepaalde waarborgen in de erkenningsregeling of in het
certificatieschema.

3. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van haar activiteiten in
het kader van het toezicht of de opsporing?

De door privaatrechtelijke instellingen
vergaarde nalevingsinformatie kunnen in
de eerste plaats worden gebruikt ten behoeve van de vergunningverlening. De
mogelijkheden voor gebruik van de informatie ten behoeve van het toezicht
zijn beperkt, omdat de keurings- of auditrapporten vanwege het verplichte karakter ervan op zichzelf geen onderscheidend karakter hebben.
Wanneer de rapporten informatie bevatten over geconstateerde tekortkomingen, kunnen de rapporten echter wel
worden gebruikt ten behoeve van de differentiatie van toezicht. Daarnaast kunnen de rapporten een rol spelen bij het
toezicht op de privaatrechtelijke instel-
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lingen.
Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing
verdient geen aanbeveling in verband
met de transparantieparadox.

4. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?

Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering verdient geen aanbeveling in verband met de transparantieparadox.

Tabel 2: het gemengde model
Deelvraag

Aanbevelingen

1. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van een
privaatrechtelijke instelling overdracht
van nalevingsinformatie afdwingen?

De verplichting tot actieve informatieoverdracht kan, afhankelijk van het aantal privaatrechtelijke instellingen waarmee wordt samengewerkt, worden vastgelegd in een wettelijke erkenningsregeling of in een overeenkomst.

2. Hoe kan de overheid de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen?

De wijze waarop de betrouwbaarheid
van door privaatrechtelijke instellingen
vergaarde nalevingsinformatie kan worden gewaarborgd verschilt niet wezenlijk
van de wijze waarop de betrouwbaarheid
kan worden gewaarborgd in het publiekrechtelijke model.

3. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van haar activiteiten in
het kader van het toezicht of de opsporing?

De mogelijkheden voor gebruik van
door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht of de opsporing
verschillen niet wezenlijk van de mogelijkheden voor deze vorm van gebruik in
het publiekrechtelijke model.

4. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?

Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering verdient geen aanbeveling in verband met de transparantieparadox.
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Tabel 3: het privaatrechtelijke model
Deelvraag

Aanbevelingen

1. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van een
privaatrechtelijke instelling overdracht
van nalevingsinformatie afdwingen?

In het privaatrechtelijke model is actieve
overdracht van nalevingsinformatie niet
vanzelfsprekend. De verplichting tot actieve informatieoverdracht kan het best
worden vastgelegd in de vorm van een
overeenkomst. De privaatrechtelijke instellingen kunnen voor de verplichting
tot informatieoverdracht financieel worden gecompenseerd.

2. Hoe kan de overheid de betrouwbaarheid van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie waarborgen?

De wijze waarop de betrouwbaarheid
van de door een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie kan
worden gewaarborgd verschilt niet wezenlijk van de wijze waarop dit kan geschieden in de andere twee modellen.

3. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van haar activiteiten in
het kader van het toezicht of de opsporing?

Het gebruik van door privaatrechtelijke
instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van het toezicht is kansrijk, omdat deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is. Hierdoor heeft de deelname aan het systeem van kwaliteitsborging een onderscheidend karakter.
Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing
moet worden afgeraden in verband met
de transparantieparadox.

4. In hoeverre en onder welke juridische
voorwaarden mag de overheid van door
een privaatrechtelijke instelling vergaarde nalevingsinformatie gebruik maken ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering?

Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering verdient geen aanbeveling in verband met de transparantieparadox.
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4

Vergelijking van de modellen

De in deze dissertatie geschetste modellen kunnen een hulpmiddel zijn bij het
bepalen van een strategie, op basis waarvan de overheid haar eigen activiteiten
in het kader van de handhaving kan afstemmen op activiteiten die worden verricht door een privaatrechtelijke instelling. De wijze waarop de overheid het
best de verplichting tot informatieoverdracht kan vastleggen, de betrouwbaarheid van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan
waarborgen en haar eigen activiteiten kan afstemmen op de activiteiten die door
een privaatrechtelijke instelling worden verricht, is afhankelijk van het model
van samenwerking. Bij het onderscheid tussen de modellen speelt de mate van
verwevenheid tussen het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging en het
wettelijke kader een belangrijke rol. Deze verwevenheid is in het publiekrechtelijke model het sterkst en in het privaatrechtelijke model het zwakst. Het gemengde model zit hier tussenin.
Samenwerking volgens het ene model is niet per definitie beter of slechter
dan samenwerking volgens het andere model. De keuze voor een model is afhankelijk van onder meer de historische ontwikkeling van de samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen en het motief voor de samenwerking. Voor een zinvolle en verantwoorde afstemming door de overheid van
haar activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten die worden verricht door privaatrechtelijke instellingen is het van belang om te streven naar een
systeem, waarbinnen de voordelen van het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging behouden blijven, maar de overheid desalniettemin voldoende grip
houdt op het privaatrechtelijke systeem. Er moet derhalve een evenwicht worden gevonden tussen een te grote mate van wettelijke inkadering van het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging enerzijds en een te grote mate van
vrijblijvendheid anderzijds. Op deze manier kan bij de in deze dissertatie voorgestelde afstemming van handhavingsactiviteiten gebruik worden gemaakt van
‘het beste van twee werelden’. Het gemengde model is niet altijd gemakkelijk te
onderscheiden van de twee andere modellen, maar het model toont wel aan dat
er een gulden middenweg mogelijk is.
De keuze voor een bepaald model van samenwerking wordt niet altijd bewust gemaakt. Bovendien maakt de samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen in veel gevallen een ontwikkeling door, waardoor
een samenwerking die eerst geschaard kon worden onder het privaatrechtelijke
model, later geschaard moet worden onder het gemengde model of zelfs onder
het publiekrechtelijke model. Dit vormt op zichzelf geen probleem, zolang de
overheid zich er maar van bewust is dat de wijze van samenwerking van invloed
is op de wijze waarop de overheid het best de verplichting tot informatieoverdracht kan vastleggen, de wijze waarop de betrouwbaarheid van door privaat349
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rechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie kan worden gewaarborgd
en de wijze waarop en de mate waarin de overheid haar eigen activiteiten kan
afstemmen op de activiteiten die door een privaatrechtelijke instelling worden
verricht. De conclusies en aanbevelingen die in dit hoofdstuk zijn geformuleerd
kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van een strategie.

5

Slotopmerkingen

Tijdens mijn onderzoek heb ik vrijwel continu op het grensvlak tussen recht en
praktijk gebalanceerd. Ik ben hierbij steeds uitgegaan van de gedachte dat het
recht ertoe zou moeten dienen om de praktijk van de samenwerking tussen de
overheid en privaatrechtelijke instellingen te ondersteunen en in goede banen te
leiden. Het recht zou een zinvolle samenwerking tussen de overheid en privaatrechtelijke instellingen echter niet in de weg mogen staan. De bestudering van
het theoretische juridische kader in deel II van deze dissertatie heeft tot de slotsom geleid dat het juridische kader voldoende mogelijkheden biedt voor de
overheid om van een privaatrechtelijke instelling zowel passief als actief overdracht van nalevingsinformatie af te dwingen. Juridisch blijkt er derhalve veel
mogelijk te zijn, maar het is de vraag in hoeverre het praktisch ook wenselijk is
om van alle juridische mogelijkheden gebruik te maken.
In de voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het ten behoeve van deze dissertatie verrichte onderzoek geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen zijn gericht tot de overheid
en zijn van belang wanneer de overheid overweegt om haar activiteiten in het
kader van de handhaving af te stemmen op activiteiten die worden verricht door
privaatrechtelijke instellingen. Wanneer de overheid ervoor kiest om haar activiteiten in het kader van de handhaving af te stemmen op activiteiten die worden
verricht door privaatrechtelijke instellingen, dient zij zich ervan bewust te zijn
dat er vanuit de overheid inspanningen moeten worden verricht om de betrouwbaarheid van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie te waarborgen. Zo zal de overheid toezicht moeten houden op de
privaatrechtelijke instellingen om de kwaliteit van de door deze instellingen verrichte audits of keuringen te waarborgen. De afstemming door de overheid van
activiteiten in het kader van de handhaving op activiteiten die worden verricht
door privaatrechtelijke instellingen, is dus niet een manier om te besparen op
capaciteit en kosten door werkzaamheden zonder meer ‘over de schutting te
gooien’. Wanneer de afstemming van activiteiten die door de overheid worden
verricht, in het kader van de handhaving, op activiteiten die worden verricht
door privaatrechtelijke instellingen echter op een verstandige en strategische
manier wordt aangepakt, kan dit zorgen voor een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit voor de handhaving.
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De mogelijkheden voor gebruik van door een privaatrechtelijke instelling
vergaarde nalevingsinformatie zijn naar mijn mening beperkt. De beperkingen
gelden met name voor actieve overdracht van nalevingsinformatie. Het gebruik
van door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de differentiatie van toezicht acht ik kansrijk, met name wanneer
deelname aan het privaatrechtelijke systeem van kwaliteitsborging vrijwillig is.
Het gebruik van de door privaatrechtelijke instellingen vergaarde nalevingsinformatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten of ten behoeve van
de bestuurlijke of strafrechtelijke sanctionering acht ik echter minder kansrijk
vanwege het risico van de ‘transparantieparadox’. De open relatie tussen de
deelnemers aan een privaatrechtelijk systeem van kwaliteitsborging en de privaatrechtelijke instelling kan onder druk komen te staan vanwege het risico van
strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke of strafrechtelijke sanctionering. Het
risico dat de overheid door deze vorm van gebruik het kind met het badwater
weggooit is derhalve erg groot.
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Summary
The government traditionally plays an important role in public law enforcement.
As a result of several calamities and incidents in the Netherlands, such as the
fireworks disaster in the city of Enschede in the year 2000, public law enforcement has been a topical subject in recent years. Many have attributed the Enschede disaster to failures in the system of public law enforcement and the report analysing this calamity has also emphasised the government’s responsibility for public law enforcement.
The Enschede disaster and other calamities and incidents can be seen as indications that the government, due to the growing density of public law on the one
hand and the decreasing capacity for public law enforcement on the other hand,
can no longer effect public law enforcement on its own. The government needs
help and there are several private parties that can play a role in public law enforcement, for example by supplying quality systems, such as certification systems. However, the involvement of private parties requires a different view on
the government’s role in public law enforcement.
The central research question addressed in this thesis is to what extent and
under which legal conditions the authorities can gear their public law enforcement activities to inspections and measures within the framework of private
quality systems. In answering this question from both a theoretical and an empirical perspective, the research focuses on possibilities for the transfer of information from private parties to the government for the benefit of public law
enforcement.
This thesis consists of four parts. Part I contains an introduction, Part II a
theoretical analysis of the research questions, Part III an empirical analysis of the
research questions, and in Part IV the theoretical and empirical findings are
brought together. Part I (Chapters 1, 2 and 3) contains an explanation of the research questions, a justification of the research methods, as well as the most important definitions. Part II (Chapters 4, 5, 6 and 7) contains a description of the
legal framework. Three different fields of law relevant to this thesis. Private law
is important, because the relationship between private parties, such as certification bodies, and their clients is governed by private law. The public law areas of
administrative law and criminal law are of great importance too, because the
central research question is based on the assumption that information gathered
in a private context is used for the benefit of public law enforcement.
In Chapter 4 the relevant private law framework is described. Within the
framework of private quality systems, such as certification systems, private organisations sometimes gather information that may clarify the compliance of
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companies with public rules. The relationship between private organisations
and their clients influences the government’s options to demand a transfer of
information and to use this information for public law enforcement. It is therefore important to describe both the competences of private parties in relation to
their clients in the framework of private quality systems and the guarantees that
apply in such a system. Private organisations, such as certification bodies, are
empowered to assess the conformity of products, systems or persons with private rules. This competence ensues from the agreements between private organisations and their clients. Private organisations are obliged to comply with
several guarantees, such as the requirement of confidentiality, which also ensue
from the agreements between private organisations and their clients. In Chapter 5 the relevant administrative law framework is described. The description
concerns first the competences of the government to demand a transfer of information gathered by a private organisation, and second the safeguards which
the government has to observe when information gathered by private organisations is used for the benefit of public law enforcement.
In Chapter 6 the relevant criminal law framework is described. Recently, the
power of the public prosecution service to demand a transfer of information
gathered by a private organisation has been extended and it can now more easily
request information from private organisations for the benefit of public law enforcement. Of course, the public prosecution service has to comply with several
safeguards, such as the principle of proportionality.
Chapter 7 compares the findings of Chapters 4, 5, and 6 and presents the
conclusions of the theoretical part of the thesis. The most important overall
conclusion is that the legal framework imposes few restraints on a transfer of
information from private parties to the government or on the use of this information for public law enforcement. From a practical point of view however,
there are more restraints. This is demonstrated in Part III of the thesis.
Part III (Chapters 8, 9, 10 and 11) contains a description of three different
case studies. These are examples of the involvement of private parties in public
law enforcement. The first case study (Chapter 8) is an analysis of the role of
recognised organisations in enforcing airplane safety rules. These organisations
carry out mandatory inspections of airplanes, and they have recently been
authorised to issue airworthiness certificates. The recognised organisations in
the aviation sector can be seen as an extension of public law enforcement by the
government.
The second case study (Chapter 9) is an analysis of the role of classification
agencies in enforcing shipping safety rules. Classification agencies are private
companies with a long tradition of inspecting seagoing ships, originally for the
benefit of shipping insurance companies. The classification agencies have created a set of private rules regarding ship safety, the class rules, which they use to
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issue private certificates, the class certificates. Shipping companies must obtain
a class certificate before they can obtain the other mandatory certificates. Many
national governments, the Dutch among them, have delegated shipping inspection tasks to classification agencies. The classification agencies carry out mandatory inspections of seagoing ships, and they have recently been authorised to issue seaworthiness certificates, which shipping companies are required to qualify
for.
The third case study (Chapter 10) is an analysis of the possibilities to use information gathered within the framework of private quality systems for the
benefit of the enforcement of rules regarding the production of animal feed. The
Netherlands has a voluntary certification scheme for the production of animal
feed, the GMP+ system. Participating companies agree to comply with all legal
obligations concerning the production of animal feed. The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is investigating whether audit reports gathered by
certification bodies within the framework of GMP+ certification can be used for
the benefit of the public law enforcement. There are also some other initiatives
that encourage cooperation between the government and private parties to
guarantee the quality of animal feed.
In Chapter 11 the case studies analysed in Chapters 8, 9, and 10 are compared, the main conclusions are presented, and the research questions are answered from an empirical point of view. The case studies show that there are
two ways to lay down the obligation of information transfer: by means of legal
rules (the aviation sector) and by means of agreements (the shipping sector).
Agreements have the advantage of being flexible and reciprocal, while legal rules
can be enforced by means of the competences given by administrative or criminal law. Both approaches appear to be successful.
The case studies of the Chapters 8, 9, and 10 show that there are several possibilities to use information gathered by private parties for the benefit of public
law enforcement. First of all, the information can be used to differentiate activities within the framework of supervision. Because the information can clarify
the compliance of companies with public rules, public supervisors can use this
information to focus on companies with a low compliance indication. This particular use of information obtained by private parties can be successful, because
companies with a high compliance level can take advantage of their successful
participation in a private quality system. Secondly, information gathered by private parties can be used for the purpose of public prosecution or the imposition
of penalties. The case studies show that this use is risky, because it is likely that
companies will become less transparent towards private parties for fear that information given to private parties will be used against the companies’ interests.
In Chapter 12 the most important theoretical and empirical conclusions are
brought together, and general recommendations are presented. When the gov355
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ernment decides to make use of information gathered by private parties, it has to
be aware of the efforts that are required to guarantee the reliability of the information. For example, the government has to supervise the private organisations
in order to guarantee the quality of audits or inspections carried out by them.
The possibilities for the utilisation of information gathered by private parties for
the benefit of public law enforcement are limited by legal and, mostly, practical
obstacles. The use of information gathered by private parties for the differentiation of activities within the framework of supervision can be successful, especially when participation in a private quality system is voluntary. But the use of
this information for the purpose of public prosecution or the imposition of penalties is risky, because of the risk that companies may well become less transparent towards private parties for fear of public prosecution. If this happens, the
advantages of the utilisation of information gathered by private parties will
probably be cancelled out by the disturbed relationship between private parties
and companies.
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Bijlage I
Lijst met geïnterviewde personen ten behoeve van de Casus Luchtvaart (hoofdstuk 8)
Naam

Instantie

Functie

Data interviews

B. Rieder

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Luchtvaarttechnische bedrijven

Senior Adviseur/ Projectleider

17 januari 2006
27 juni 2006
11 december
2007

M. van der
Goot

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Luchtvaarttechnische bedrijven

Adviseur/Projectleider

17 januari 2006
27 juni 2006

S. Loup

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Luchtvaarttechnische bedrijven

Inspecteur

5 april 2006

P. Aragones de
la Torre

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Luchtvaarttechnische bedrijven

Inspecteur

5 april 2006

T. Tiedemann

Luchtvaartpolitie

Medewerker unit
Luchtvaarttoezicht

24 april 2006
(telefonisch)

J.W.E. Storm
van ’s Gravesande

KLM

Legal Counsil

8 mei 2006

E. Hollem

KLM

Quality Assurance
Manager

8 mei 2006
18 juli 2006
10 januari 2008

T. Bolier

Fokker Services
B.V.

Aircraft Configuration Manager

19 juli 2006

J. de Zeeuw

Fokker Services
B.V.

C-Certifying Staff/
Aircraft Surveyor

19 juli 2006
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E. de Vries

Mastenbroek Aeroskill B.V.

Hoofd Kwaliteit met
BvL erkenning

11 juli 2006

R. Schnitker

Eindhoven Airport

Jurist

18 januari 2006
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Bijlage II
Lijst met geïnterviewde personen ten behoeve van de Casus Zeevaart (hoofdstuk 9)
Naam

Instantie

Functie

Data interviews

H. de Rooij

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Divisie Scheepvaart

Hoofd afdeling advies (divisie Certificering & Advies)

22 januari 2004

H. Bogaerts

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Zeevaart

Unitmanager

23 november 2006
(telefonisch)
3 oktober 2007
(rondetafelgesprek)

H. van der
Brugge

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Zeevaart

Afdelingshoofd/
plv. Hoofdinspecteur

3 oktober 2007
(rondetafelgesprek)

A. Kramers

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Zeevaart

Senior Advisor
Legal Affairs

3 oktober 2007
(rondetafelgesprek)

R. Simons

Inspectie Verkeer
en Waterstaat,
Toezichteenheid
Zeevaart

Unitmanager

3 oktober 2007
(rondetafelgesprek)

E. Staal

KVNR

Operational Affairs

29 januari 2004
31 oktober 2007

D. Anink

KVNR

Operational Affairs

3 oktober 2006
(telefonisch)

A. van Elsäcker

Bureau Veritas

Marine Chief Executive

13 februari 2004

P. Mast

Lloyd’s Register

Principal Surveyor
and Manager Marine Operations

4 februari 2004
7 augustus 2007
(schriftelijk)

P. de Weerdt

Det Norske Veritas

Principal Surveyor

30 oktober 2007
(schriftelijk)

361

Bijlage III
Lijst met geïnterviewde personen ten behoeve van de Casus Diervoederbedrijven
(hoofdstuk 10)

Naam

Instantie

Functie

Data interviews

R. Herbes

Voedsel- en Warenautoriteit

Programmamanager
Diervoeders

25 september
2006

M. van den
Broeke

Ministerie van
Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit

Coördinator
Toezicht op Controle
Diervoedersector

25 september
2006

L. Vellenga

Productschap
Diervoeder

Head of Quality Department

25 september
2006

C. Houtman

Det Norske Veritas

Business Area Manager
Food and Feed

20 september
2006

E. van de Pest

Schouten Certification

Directeur

14 september
2006

F. Jorna

Nevedi

Policy Secretary

20 september
2006

R. Mulders

TrusQ

Directeur

29 september
2006

A. Smelt

WUR, Rikilt

Projectleider
‘Toezicht op Controle Diervoeder’

6 september
2006

H. Sukel

Raad voor Accreditatie

Senior Consultant
Lead Assessor

29 januari 2008
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hfst. 2, par. 3
hfst. 9, par. 3.3
hfst. 10, par. 1.1
hfst. 10, par. 7.1
hfst. 8, par. 3.4
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proportionaliteitsbeginsel
publiekrechtelijke model

hfst. 6, par. 3.5
hfst. 3, par. 3.1; hfst. 12, par. 3.1

R
Raad voor Accreditatie
rankingsysteem (zeevaart)
rapportageverplichting (diervoeder)
rapportageverplichting (zeevaart)
rechter-commissaris
referentiecasus
regeldruk
registratie (diervoeder)
representativiteit
repressieve controle
Rijksluchtvaartdienst

hfst. 2, par. 4
hfst. 9, par. 5.2
hfst. 10, par. 4.3; hfst. 10, par. 5.3
hfst. 9, par. 3.6; hfst. 9, par. 4.3
hfst. 6, par. 2
hfst. 1, par. 5.2
hfst. 12, par. 1
hfst. 10, par. 3.1
hfst. 4, par. 3.5
hfst. 2, par. 3
hfst. 8, par. 1.2

S
Safe Feed
sanctionering
schorsing certificaat
sepot
SKV-arresten
speeltoestel
startverbod
steekproefinspecties (luchtvaart)
Stichting CPE
straf
strafrecht
subsidiariteitsbeginsel
survey (zeevaart)
surveyor (zeevaart)
systeemtoezicht

hfst. 10, par. 3.4
hfst. 1, par. 4
hfst. 4, par. 4.3
hfst. 4, par. 4.4
hfst. 5, par. 5.3
hfst. 9, par. 6.1
hfst. 8, par. 3.3
hfst. 8, par. 3.4
hfst. 10, par. 7.1
hfst. 2, par. 3
hfst. 1, par. 5
hfst. 6, par. 3.5
hfst. 9, par. 4.2
hfst. 9, par. 1.3
hfst. 1, par. 2; hfst. 8, par. 3.4

T
toelating
toelating (luchtvaart)
toelatingsvariant
toezicht
toezichthouder
toezichthoudersstaat
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hfst. 2, par. 2
hfst. 8, par. 3.1
hfst. 2, par. 4; hfst. 3, par. 2.1
hfst. 1, par. 4; hfst. 2, par. 2
hfst. 2, par. 2
hfst. 12, par. 1

TREFWOORDENREGISTER
toezicht op controle
toezichtsarrangement (diervoeder)
toezichtsarrangement (zeevaart)
toezichtsfalen
toezichtsondersteuningsvariant
transactie
transparantieparadox
tripartiet overleg (zeevaart)
TrusQ
tweewegenleer

hfst. 1, par. 2; hfst. 10, par. 1.1
hfst. 9, par. 1.1
hfst. 9, par. 3.3; hfst. 9, par. 3.4
hfst. 5, par. 2.10
hfst. 2, par. 4; hfst. 3, par. 2.1
hfst. 6, par. 4.5; hfst. 6 par. 4.7
hfst. 8, par. 4.4; hfst. 9, par. 7.2
hfst. 9, par. 4.5
hfst. 10, par. 2.8
hfst. 5, par. 5.3

U
uitvoeringstoezicht

hfst. 2, par. 2

V
variabelen
verbeurdverklaring
verbod van détournement de pouvoir
verbod van vooringenomenheid
Verdrag van Chicago
vergunninghouder (luchtvaart)
verlengingskeuring
verschoningsrecht
vertrouwelijkheid
vertrouwensbeginsel
vervolgingsbeleid
verwerking van persoonsgegevens
verzegeling
verzwaard controleregime
vlaggestaat
vlaggestaatcontrole
Voedsel- en Warenautoriteit
voorlopige maatregel
vroegsporing

hfst. 3, par. 2
hfst. 6, par. 4.2
hfst. 5, par. 3.3; hfst. 6, par. 3.6
hfst. 5, par. 3.2
hfst. 8, par. 2.2
hfst. 8, par. 2.4
hfst. 8, par. 2.3
hfst. 5, par. 2.6
hfst. 4, par. 3.6
hfst. 6, par. 3.4
hfst. 6, par. 3.3
hfst. 5, par. 2.9
hfst. 9, par. 6.3
hfst. 4, par. 4.2
hfst. 9, par. 1.2
hfst. 9, par. 1.1
hfst. 9, par. 6.1; hfst. 10, par. 1.1
hfst. 6, par. 4.7
hfst. 6, par. 2.1

W
waarborg
waarschuwing
waarschuwingsbrief (luchtvaart)
werknemer

hfst. 1, par. 5
hfst. 4, par. 4.1
hfst. 8, par. 3.6
hfst. 5, par. 2.4
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werkwijze
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet OM-afdoening
Wettelijke regeling
windowdressing

hfst. 7, par. 3.2
hfst. 5, par. 2.9
hfst. 6, par. 4.6
hfst. 12, par. 2.2
hfst. 12, par. 2.4

Z
zeevaart
zelfcontrole
zelfcontrole (diervoeder)
zelfreguleringsvariant
zorgvuldigheid
zorgvuldigheidsbeginsel
zwijgrecht
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hfst. 9, par. 1.1
hfst. 1, par. 2
hfst. 10, par. 1.2
hfst. 2, par. 4; hfst. 3, par. 2.1
hfst. 4, par. 3.3
hfst. 5, par. 3.4; hfst. 6, par. 3.7
hfst. 5, par. 5.2

