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C o nt ro I e - amb t e nare n, c ommuni c at i e of c onJront at i e

Wildgroei in controlesector
tl(XX;r,\'l-F.N - In reel sectoren ran het brdri.it'sleren
nctnrt het aantal rvetten en regels nog steeds toe. -{nrbtena-
ren moeten controleren of die wetten en regels u orden nage-
leefd. In het boek 'Controle-ambtenaren. communicatie ol'
confrontatie?' analyseert publicist Jaap Spaans de controle-
sector en geeft hij de knelpunten en dilemma's aan.

Neast de arnbtcnarcn van rle van strafbare feilen en beschik-
rrl!t'rrrrnc poiitie kent ons luncl

!'!1r !r()ot aantal c()rttr()le-antbte-
n.rrcn u,erkzaurn L.,i-i bi jzondere

rrpsponnlsilicnslL-n zoirls dt,f,l t)
r .\iLctnr'ttc lnspt-r'ticrlicnst ). tlc
i:lOl) tlirscllc ln)ichtrn:,cn crr

()psporin gsdicnst ), lagc-re over
lrrd,'tt cn pl|tir'Lrlierr or'!unr \it

tir-s rris dc Spooru,ctpolitre Naur

'.hatting zijn cr op dit nronrent

"i,.lczc Jicn.terr l{ (rtlt l hrri(r'rr-

!.\\'one opspori nesantbtenuren
rr crkz-ruritt. 7,t1 ztln ht-lli:t rrr't
l()e,/iLitl all f()nlrr)lc r)l) (ic Ililla
\ LII! \ illl \\'L-1tr-ll Ctl (](- ()p\])\)llll-I

ken veelal over Yergaande wette-

Iijke bevoe-udheden.

Hoewel de belangstelling
r oor deze 'bi.jzondere politie'
l()e nccnlt. is r-r'op clit nrorncnt on-
voltlocntlc irtzicltt in de controlc'-
sector. Zo concludeert de Corn
missie Van Traa in haar rapport
'Inzake Opsporing' dat ..stnlctu-
reie or-ganisatreu,ctgevin g over
de hi.jzondc-re opsporinesdicn-
:ten. z(rals de Politier.r'et. ont
h . r'L L ll. .1. \\ '- l' - r11,: .1 '

l)e .Lrittttltrrte !aaJl lrr, Ln\ :lin
!lul !li \iltllati\\ at kln:t l.::ran -la

bt iz,rnrlct c opspoTur!:,lrcnrltn
rn Lic prrlitie rtitrt riltriLl r lekkl
Ioo: r er Ioopt cn tle hLridige s:r

Irtcr'l\\(rktn-g.- r'n rrr,r;,1i1,,11a

k(r\tcn bultcnger.r oon ho,,u zi.itr.

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

die zich bij dc rcchtshirndhaving
voorllocr). Wcttcn bli.ikcn r"aak

,/() (()ull)l\'\ tc zi.jrt. rl.rt zii rrt,r'-'i

lijk zrln na te leven. Maatschap-
pelijke problemen, bii voorbeeld
op het gebied van rnilieu, worden

rfgewenteld op bepaalde secto-
rcn van het bedri.jl'sleven zorls
','issers. boeren en tnnsporton-
dentenrcrs.

In tlc ciintrolc:er'tot is r.rl
!clt: 111;11115 \l)tltka \ lt;i',i'ltl

groel. onge\\'enste pnVatlselrng
en cen gcbrck uiin coiirdinatie. In

controlclarrd is spllike van ccrl
l0t't,.,,,.,,,, .r.ilrl:rI ! iltilP\'l('ttlir'

ge schi llcn cn cr z.ijn twijl'els rond

de dernocratische controle. De
conclusre vxn dc autcur is duiclc

li.1k: rn de BV Nederland bcstaat

grote behoclte alin e 6n corttrole -

Iokci naast de algern,:nc politie.
llt't boek bcvllt (lirlrrorn L:crr rrr

griiPgnll toorst.'l Lrtrt ile tetlrls'
Itarriihiir inL rrr ons llrn,-l ta' \ rr ha

tcfcn cn Llc a()r)trolasuel()r tr!cr-

ziuhtelr.jker te nraken. Spaans

toont zich een l'err ent ple itbezor-
ger \an de in.trllin: \iln can

Centraie B ijzonderc (tpsporr nt.-
riienst.
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Dc aute ur stclt ook cctl illtt.ltal

ctlri.chc cn priniipiLlc kut''ltcs

aan de orde, zoals he1 bij contro-

lcs sclcctercn oP uitcrliikc ken-

r',erken, ovcrschrijding van be-

\oegdheden. gedoogrecht en de

.r''1ra *i',,,rnp t 61111olt in\lilnlic'

orrispringcn tllct tlc Prir:'t), t t',1'

lruruets.1-ips r"tltlr cell {l()( ltltl
ittltic tlrltgltttg lncl r'()lllr()l('Lll \

. trlllnlclclcti irct h"ek

.laap Spaarls \\'lls rtlllll twlnllg

ilar als ollsporitl{setrlhtetlliar
r,,'erklltltrli ht1 clc- ptllitic cn r:ctl

bijzondere oPsPoringsdienst' In

1 
o'1 i 1i.1r lrrl l,'i,l. l \ 'tn ( (11 ' 'll

ittunicrttiepro.lect bl.j tlcze tlrctl:i'
'CL,tllt-Lll. :Ltltilictllttctl'(rlIllllll
nrr;.iLt. 0l e()ntl0lli'ttic '' tclt'l(l

peuin;.t': c'll rs rcrk|i1fh;tel r ilt tlt

b,rekhancl.-l oi dorlr ovcrtlllrk itig

vtn i. 19.50 oP girorekr'nrnt

1046598 1.1.r'. JeirP SPaarts

'tg1 
q1r-s,{ }11ll I t'

rretryflc

[]onfrontatits
Nlast de t\l !:illl\'1tl'ir!'r Il ' ll rl

stcit cle lLltctll ll)ct 1ol9 \ 't\i !lr1

hct ilillltlll a(lnlronllllics t[l:\el]

irurgers cn c'orttrolc-ambtetllren

to"ice,',lt. Controle oP de vangst

quol:r hij dc vi>rtl>luu in Vli'sin

:'cl) ilJIl lrt't ' itl'l \:lll 'l(' l:lfL n

iirchtig ontalrilcle ilr eerl veldslac'

n,aarhij cen dicnst\\'rtgen lrl

r'1l,i,r,,r,en oPtinu' \lcdio I 9!)r'

rvclLi ilc llllt() \'itll tell "\II) 
L{rlr

lrtlleLtr tlll tlctt llocrtnt:t l klt rlr !c

./cl liO()r tltizC btlr:tttl L'11 i ()llllr)

lcrrrs u',:t tictl rtitIr" llt 'lrlcn 
r ' 

rtrt

NSLl cL. [)curr'rallrtlers dit- rlrtle

\iins villl clc rcgtlls Incl be tre k'

king tot cle rllesthr'rekhorrding

,,'',o"r,.n aiclrvlngen' blekerl be

Vrccscl voor dc lcllc uonllr'rtltit

ties. ltt anr-lcre scctoltlll zoals hct

\rllaIh l lf \r'l\rr\'l t'11 l'1] rl' ttil

r,rttin' \:tlt rrrr'ilrlr' \\'jt'( \ Ill : l\

er evencens een t{)cllAllle Ylttl he t

alillti,ll conll-()lltiitic\
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Welten ert regels vragen om con-
trole op de naleving, Denk bil,oor
beeld aan de Economische Contro-
ledienst of de Arborr,et en de Ar-
beids nspectie. Het lezensr''aardr-
ge 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 voor-
beelden 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
rechtvaardigheidsgevoel,

Tlrraalf tips voor de omgang tltet
controle-instanties en ltrlt antbte-
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naren zijn daarom erg handig en

verstandig. Zoals tip 5: Laat u niet
intimideren en overdonderen, of
tip 1 : Bereid u terdege voor oP ie-

dere ontmoeting met een controle-
ambtenaar. Dat laatste is wel heel
lastig in het geval van onaangekon-
digde steekproeven.
Control e-a m bte n aren -Co m m u n i ca'
tie ofConfrontotie?
Jaap Spaons
ISBN 90-BO22l2-3-6
Prijs f 19,5O
I nfo rm ati e : Spoans, H oogevee n,

telefoon (O52Bl27 22 84

Bogkuver ilo-.--**,L
Gontroleambtenaren
De oud-opsporingsambte-
naar Jaap Spaans heeft een
boek geschreven over con'
troleambtenaren werk'
zaam bij bijzondere oPSPo-
ringsdiensten als FIOD en
AID.

Aan de hand van Praktijk-
voorbeelden schetst Spaans
een aantal structurele Proble-
men die zich bij de rechtshand-
having voordoen. MaatschaP-
pelij ke problemen, bijvoor-
beeld op het gebied van miiieu,
worden afgewenteld oP bePaal-
de sectoren zoals transPorton-
dernemers, boeren en vissets.
In de controlesector is sPrake
van wildgroei, ongewenste Pri-
vatisering en een gebrek aan
cotjrdinatie met name oP het
buitenland. Het boek bevat
een ingrijpend voorstel om de
rechtshandhaving in Neder-
land te verbeteren en de con-
trolesector overzichtelijker te
maken.

Twaalf nuttige tiPs voor een
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doeltreffende omgang met con-
troleambtenaren comPleteren
het boek.

De uitgave is te bestellen
door 19,50 gulden over te ma-
ken op gironummer 1046598
t.n.v. Jaap Spaans, Publicist te
Hoogeveen o.v.v.'controle'.
(ISBN 90-802272-3-6).

Jaap Spaans

Controle Ambtenarcn. Communica-
tic of confrcntatic?
Spaans - F{oogeveer.r 1997,96 p-t.,

f 19,50, ISBN 9c80221236.

- Overzicht van de veranderingen dt€
zich de Iaatste jarcn voltrekken in de
controlesector van de bijzondere op-
sporingsdicnsten, inspecties en parti-
culiere organisaties. Het aantal con-
frontaties tussen burgcrs en buitenge-
wone opsporingsambtcnaren neemt
toe. Schr. doet voorstellen om cle con-
trolcsector 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


