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controlediensten naast elkaar werkzaam, 4A op rijksniveau, 18 op het ter_
rein van lagere overheden en 24 op par

ticulier niveau.

Controleambtenaren

Naar de menlng van Spaans is de
ker,ntaak van deze controleambtenaren:
Het leveren van een bijdrage aan de
rechtshandhaving in de ruimste zin des

Controleambtenaren
ommuni c atie of c o nf r ontatie
Jaap Spaans, 1991, Jaap Spaans publi
cist en Uitgever, Hoogeveen,
ISBN 90 802212 3 6, Nugi 693
C

woords. Aan de hand van criteria als
efficiency en effectiviteit zal moeten
worden getoetst of controlediensten bijdragen aan deze kerntaak. Spaans
noemt zeven factoren die controlediensten in de huidige vorm zullen laten wankelen en die verdergaande centralisering
van de rechtshandhaving in de hand zul_
len werken. Deze zijn:
I Een belangrijk motief voor de aanwe_
zigheid van de B0D's namelilk een
verdeelde en versnipperde politre, is
door de ingrijpende reorganisatie van
de politie in 1994 komen te verval-

De schrijver van dit boekle, Jaap
Spaans, was rurm twintig laar werkzaam

als opsporingsambtenaar bij de politie
en bijzondere opsporingsdienst. Het
boek is een vervoig op een publicatie uit

1995, getiteld: De Rijksverkeersinspec_
tie, een bi.jzondere opsporingsdienst.
Niet zozeer zijn werk als bijzonder
opsporingsambtenaar alswel zijn werkzaamheden als projectleider van een
communicatieproject bij deze dienst
hebben hem geinsprreerd
ven van dit boek.

tot het

de taakuitoefening. Dit resulteert in een
twaalftal tips voor de omgang met controle-instantres en hun ambtenaren.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Bereid u terdege voor op iedere ontmoeting met een controleambtenaar.
- Probeer de missie van de ambtenaar
te traceren.
- Laat u niet intimideren en overdonde-

Zijn constatering is dat het aantal
ren en burgers de laatste jaren toe_
neemt, zowel in hevigheid als in aantal.
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ln Nederland zijn ruim 600.000 ambte_
naren werkzaam bij overheden en

overheid.

Naar schatting houden 70.000 ambte_
naren bij de politie, bijzondere opspo_
ringsdiensten en andere overheden zich
bezig met corrtrole en naleving van wet_
ten en regels. Aan het begin van de
jaren negentig waren op g2 terreinen
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Tot slot wordt kort geschetst hoe de
overheid tot nu toe op de knelpunten
heeft gereageerd. Zc is in 1987 het
Platform Bilzondere 0psporingsdiensten
opgericht, met als doel te komen tot
een nauwere samenwerking tussen
B0D's. De schrijver beschouwt dit als
een'provisorisch lapmlddel,. Daarnaast
volgen reorganisaties en fusies elkaar
op zonder het beoogde resultaat. Vol_
gens Spaans zullen alle discussies en
inspanningen uiteindelijk leiden tot een
onontkoombaar resultaat: De verwezen_
lijking van een gecentraliseerde bijzon_
dere opsporingsdienst naast danwel als
onderdeel van de algemene politie.
Naast de voor de hand liggende voorde_
len noemt Spaans een aantal nadelen,
die niet alleen een rol spelen na de vorming van een centrale BOD, maar ook
de vorming van centrale dienst kunnen
blokkeren. Denk hierbij aan de stoelen.
dans die ontstaat onder topambtenaren
en middenkader, maar ook de vakdepartementen die hun diensten zullen moeten overdragen. Daarnaast spelen het
verdwijnen van het specialisme en het
gevaar van de vorming van een staat in
een staat een rol.

Naar aanleiding van de (negatieve)
bevindingen van de commissie-Van

sche controle op B0D,s toenemen.
Er is een groeiende behoefte aan
deregulering en afstoting van wetten
en regels die niet strikt noodzakelijk
zijn (ballastwetgeving).
De Nederlandse overheid kampt met
een sterk toenemende handhavingsproblematiek. Er zijn grenzen aan de
e{fectiviteit van streng repressief
optreden. Het complexer worden van
de samenleving vereist dat naar
meer creativiteit bij de rechtshandha_
ving wordt gezocht.
lnternationalisering van wetgeving.
Steeds meer activrteiten van B0D,s
vloeien voort uit internationale regelgeving (EU).
Toenemende bezuinigingen waar ook
de B0D's aan zullen worden onderworpen (met name op overheadkos_
ten).
Onvoldoende functiescheidlng bij

Samenvattend kan gesteld worden dat
het boek van Spaans vlot geschreven is
met grote kennjs van zaken. Het is mak_

B0D's. Beleid-regelgeving-uitvoeringhandhaving Iopen door elkaar heen.
Aan de hand van een aantal praktijkvoor_
beelden beschrijft Spaans hoe het con-

tact verloopt tussen de burger en de
controleambtenaar. Starheid, het volgen
van de letter van de wet, machtsmisbruik en overrompeIngstechnreken spe_
len een prominente rol in de casuistiek.
ln een afzonderlijk hoofdstuk besteedt
Spaans aandacht aan het belang van
psychologie, communicatie en ethiek bij

Ontwikkel de sociale en communicatieve vaardigheden van uzelf en uw
medewerkers.
Maak gebruik van arbitraire instellin.

gen als de Nationale ombudsman of
de Registratiekamer.

fraa zal de roep om meer democrati_

conf rontaties tussen controleambtena_

publiekrechtelijke lichamen. AIs het om
de omvang van de overheid gaat,
neemt Nederland met 15 procent overheidsbanen een middenpositie in (Zwe_
den 30 %, Japan 6 %). Een ambtenaar
is volgens Spaans niet meer en niet
mrnder een werknemer in dienst van de

-

len.

I

schril_

ln zijn inleiding constateert de schrijver
dat er sprake is van een verschuiving
van communicatie naar confrontatie. Zijn
stelling is dat een verdere verharding te
verwachten is als de overheid niet erin
slaagt de rechtshandhaving overzichtelilker te organiseren.
Spaans beschrijft in zijn boek twee
aspecten van de B0D's. Enerzijds de
organisatievorm en de daaruit voort_
vloeiende knelpunten. Daarnaast
besteedt hij aandacht aan het individuele
contact tussen controteambtenaar en
burger. Tot slot geeft de schrijver zijn
vrsie op de toekomst van de B0D,s.

ren.
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keli,;k leesbaar en de herkenning van de
geschetste situaties is groot. Meer dan
een probleemschets is het echter niet.
De diepgang van een mogelijke oplos_
sing ontbreekt. Deze laat zich niet vatten in de beschrijving van voor- en nade_
len. Een vergelijking met de reorganrsa_
tie van de politie en de effecten op de
urtvoering van het werk zou cje kwaliteit
van de door Spaans aangedragen oplos_
sing kunnen vergroten.
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