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Wildgroei in controlesector
tl(XX;r,\'l-F.N - In reel sectoren ran het brdri.it'sleren
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ren moeten controleren of die wetten en regels u orden nageleefd. In het boek 'Controle-ambtenaren. communicatie ol'
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confrontatie?' analyseert publicist Jaap Spaans de controlesector en geeft hij de knelpunten en dilemma's aan.
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Vanuit zijn langduri-ue prak
tijkervaring analyseeft de auteur
de situatie in de controlesector.
Aan de hand van aansprekende
prakti jkvoorbeelden. schetst hij
een aantal structurele pr-oblenren
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Welten ert regels vragen om controle op de naleving, Denk bil,oor
beeld aan de Economische Controledienst of de Arborr,et en de Arbeids nspectie. Het lezensr''aardrge boek Controle-ambtenaren-

Communicatie of Confrontatie?
geeft een aardig inzicnt hoe het in
de pta(tij. I pgaal ;ri rr.1 loaalan
op de

na le\, rng \ a n l',

el- en regelge-

ving dcor de o,,'erheid. De voorbeelden in het bcek hebben op zich
niets te nraken nret de bouw. Maar
het meciranisnre bij controle blijft
hetzelfde: de manier rnraarop, de
reactie< o\ er en weer, de kenrris
van rechten en plichten en het

naren zijn daarom erg handig en
verstandig. Zoals tip 5: Laat u niet

intimideren en overdonderen, of
tip 1 : Bereid u terdege voor oP iedere ontmoeting met een controleambtenaar. Dat laatste is wel heel
lastig in het geval van onaangekondigde steekproeven.
Control e-a m bte n aren
tie ofConfrontotie?
Jaap Spaons
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Gontroleambtenaren
De oud-opsporingsambte-

naar Jaap Spaans heeft een
boek geschreven over con'

troleambtenaren werk'
zaam bij bijzondere oPSPoringsdiensten als FIOD en
AID.
Aan de hand van Praktijkvoorbeelden schetst Spaans

een aantal structurele Proble-

men die zich bij de rechtshandhaving voordoen. MaatschaPpelij ke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van miiieu,
worden afgewenteld oP bePaalde sectoren zoals transPortondernemers, boeren en vissets.
In de controlesector is sPrake
van wildgroei, ongewenste Privatisering en een gebrek aan
cotjrdinatie met name oP het
buitenland. Het boek bevat

rechtvaardigheidsgevoel,
Tlrraalf tips voor de omgang tltet
controle-instanties en ltrlt antbte-
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een ingrijpend voorstel om de

rechtshandhaving in Nederland te verbeteren en de controlesector overzichtelijker te
maken.
Twaalf nuttige tiPs voor een

Jaap Spaans

Controle Ambtenarcn. Communicatic of confrcntatic?

- F{oogeveer.r 1997,96
19,50, ISBN 9c80221236.
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Overzicht van de veranderingen dt€
zich de Iaatste jarcn voltrekken in de
controlesector van de bijzondere opsporingsdicnsten, inspecties en particuliere organisaties. Het aantal confrontaties tussen burgcrs en buitengewone opsporingsambtcnaren neemt
toe. Schr. doet voorstellen om cle controlcsector overzichtelijker te maken
cn de rechtshar.rdhaving re verbcreren,
onder mcer door instelling van een
Centrale Bi jz-ondcre Opspori ngs-

dicnst.

Hf,nr..\t.*," \r-^ Lt,il

doeltreffende omgang met con-

troleambtenaren comPleteren
het boek.
De uitgave is te bestellen
door 19,50 gulden over te maken op gironummer 1046598
t.n.v. Jaap Spaans, Publicist te
Hoogeveen o.v.v.'controle'.

(ISBN 90-802272-3-6).
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