
Compliance Assistance, wat houdt dat in?
Het werk van de VROM-Inspectie heeft tot doel anderen (burgers, 
bedrijven, instellingen, overheden) VROM-regels, vergunningen en 
beleid te laten naleven. Een goede naleving  bevordert de veilig-
heid, gezondheid en duurzaamheid van de Nederlandse samen-
leving. Daartoe proberen we gedrag en handelen van anderen te 
beïnvloeden. Die gedragsbeïnvloeding is de kern van ons werk, 
en de vaardigheid daarin is bepalend voor de resultaten die wij 
boeken. Wij formuleren onze doelen in termen van naleving en 
worden daar ook in toenemende mate op afgerekend.

Als je iemand tot bepaald gedrag wilt bewegen, kun je verschil-
lende tactieken volgen. Je kunt iemand belonen bij goed gedrag, 
bijvoorbeeld door positieve publiciteit te geven of door afspraken 
te maken over een ander, verlicht toezichtregime. Je kunt ook 
ongewenst gedrag proberen te voorkomen door sanctionering (re-
pressief) of het dreigen daarmee (preventief). Traditioneel ligt het 
accent in ons werk vooral bij de inzet van dit laatste soort handha-
vingsinstrumenten, zeg maar het “klassieke instrumentarium”.
Een derde weg die bewandeld kan worden is om iemand beter 
in staat te stellen om zelf  voor naleving te zorgen. Hiervoor zijn 
vele vormen denkbaar, maar het heeft altijd te maken met de 
overdracht van kennis en informatie. Dit noemen we Compliance 
Assistance.
Een vierde aspect in het inspectiewerk betreft de feedbackfunctie 
richting beleid. Soms heeft handhaven, informeren en belonen 
niet het gewenste effect. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij regel-
geving die niet handhaafbaar, niet uitvoerbaar, tegenstrijdig en 
fraudegevoelig is. Dan is het zaak dat de VI een signaal afgeeft 
naar beleid of naar de politiek. Zij zijn dan aan zet om het beleid 
of de regelgeving aan te passen, zodat deze in de praktijk wel kan 
worden nageleefd met het gewenste effect.
Overigens gaat het in de praktijk bij een effectieve aanpak bijna 
altijd om een combinatie van middelen. Compliance Assistance 
komt niet in de plaats van handhaving maar is een extra  
instrument daarnaast. Het is niet óf óf maar én én.

In de officiële definitie van Compliance Assistance, afkomstig van 
de Amerikaanse EPA, wordt een onderscheid gemaakt tussen:
•  het verstrekken van informatie en geven van ondersteuning 

aan de gereguleerde  gemeenschap om deze te helpen met 
het begrijpen en naleven van de regels;

•  het verstrekken van informatie en geven van ondersteuning 
aan anderen om hen in staat te stellen om betere nalevings-

ondersteuning te geven aan de gereguleerde gemeenschap. 
Dit kunnen andere overheden zijn maar ook opleidingsinstitu-
ten, adviesbureaus, banken en verzekeringsmaatschappijen. 
Dit betekent dat Compliance Assistance ook in het tweede-
lijns-toezicht toegepast kan worden.

Het MT/VI heeft besloten deze definitie over te nemen, met daarbij 
de kanttekening dat Compliance Assistance door de VI wordt in-
gevuld vanuit geconstateerde nalevingstekorten. Dat betekent dat 
we geen nieuwe extra taak erbij krijgen maar dat het gaat om een 
bredere inzet van interventiemethoden in het bestaande werk.
We willen overigens voorkomen dat we te lang blijven steken in 
definitiekwesties. Of een bepaalde activiteit nu wel of niet onder 
Compliance Assistance valt, is niet zo interessant: wel cruciaal is 
of deze activiteit bijdraagt aan een betere naleving. 

Compliance Assistance komt uit Amerika, maar kun je dat wel 
toepassen in de Nederlandse situatie?
De term Compliance Assistance is overgewaaid uit de Verenigde 
Staten. De Environmental Protection Agency (EPA) maakt sinds 
1994 gebruik van dit instrument om de naleving van wet- en 
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regelgeving te bevorderen. In die tien jaar heeft Compliance 
Assistance zich in de VS ontwikkeld tot een volwaardig en 
succesvol onderdeel van een bredere aanpak bij de verbete-
ring van naleving, naast andere instrumenten als “compliance 
incentives”(positieve prikkels) en “enforcement” (klassieke 
handhaving).
De grondbeginselen achter Compliance Assistance zijn niet  
alleen in de VS toepasbaar. Het idee is dat een nalevingstekort of 
maatschappelijk probleem vaak het beste aangepakt kan worden 
door de juiste interventiemix in te zetten, dat wil zeggen de meest 
doeltreffende combinatie van middelen. Het is zelden een zaak 
van óf straffen óf belonen óf informeren, de winst ligt meestal in 
een uitgebalanceerde en op de doelgroep toegesneden aanpak. 
Daarvoor is het nodig om eerst een gedegen probleemanalyse 
te maken: hoe ziet je doelgroep eruit, welke kenmerken heeft 
die,  welke oorzaken zijn er voor het nalevingsgedrag van de 
doelgroep, welk probleem moet er opgelost worden enz. Een 
dergelijk analyse heb je nodig om tot een effectieve aanpak te 
komen. De Tafel van Elf is hiervoor een geschikt hulpmiddel.

Er zijn natuurlijk ook verschillen. De EPA richt zich uitsluitend 
op milieuhandhaving, terwijl de VI ook wonen, bouwen en ruimte  
tot haar werkterrein rekent. Een ander verschil is het schaal-
niveau: de EPA heeft te maken met 42 miljoen bedrijven die de 
milieuregels moeten naleven. De EPA heeft circa 18.000 werk-
nemers: ruim 500 daarvan werken aan Compliance Assistance. 
De uitvoering van Compliance Assistance is ook organisatorisch 
gescheiden van de handhavers, waardoor een mogelijke “twee 
pettenproblematiek” wordt vermeden. Belangrijk is ook dat  
Compliance Assistance programmatisch wordt uitgevoerd:  
jaarlijks wordt een plan gemaakt met de voorgenomen  
CA-activiteiten, de wijze van uitvoering en de kosten. Zo ver zijn 
we in Nederland voorlopig nog niet. We zullen bij de invoering van 
Compliance Assistance moeten waken voor overspannen ambi-
ties. Dus opzetten vanuit de praktijk en koppelen aan concrete 
situaties waarin we tot verbetering van naleving willen komen. 

Is er geen goed Nederlands woord voor Compliance Assistance 
te verzinnen?
Letterlijk vertaald spreken we over “nalevingshulp” of   
“nalevingsondersteuning”. Dat zijn termen waarbij de vlag de 
lading het beste dekt. Essentieel is dat de VROM-Inspectie bij het 
geven van hulp en ondersteuning de verantwoordelijkheid van de 
ander om na te leven niet overneemt. 

Maar ja, echt lekker bekt het natuurlijk niet. Daarom is in 
Ogenblik eerder een prijsvraag uitgeschreven voor een betere 
naam. Helaas heeft dat tot nu toe nog niet tot een briljante vondst 
geleid. In het aprilnummer van Ogenblik is nogmaals een oproep 
gedaan. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan zal het MT/VI 
gevraagd worden te kiezen tussen het intussen al aardig ingebur-
gerde Compliance Assistance of het toch maar bij onze moerstaal 
te houden met “nalevingshulp”.

Staat de “knip” nu weer ter discussie en gaan we met zijn allen 
lekker adviseren, terwijl we eerst alleen maar mochten  
handhaven?
Nee, de knip staat niet ter discussie. Waar het om gaat is dat we 
als VROM-Inspectie graag nalevingsgedrag willen verbeteren en 
daarbij zo effectief mogelijk te werk willen gaan. Ons vertrekpunt 
is dus altijd het verminderen en zo mogelijk opheffen van een 
geconstateerd naleeftekort. Soms kunnen we dat alleen maar 
bereiken door hard op te treden, maar dikwijls kunnen we het 
doel bereiken door meerdere sporen te volgen. Naast handhaven 
ook meedenken met oplossingrichtingen.
De VROM-Inspectie onderhandelt echter niet over het beleid 
en de regels zelf. Ook gaan we niet terug naar de situatie van 
vroeger, waarbij de Inspectie regelmatig op de stoel van de 
vergunningverlener ging zitten en zelf individuele vergunningen 
in behandeling nam. Wij geven informatie en delen kennis, maar 
nemen de verantwoordelijkheid van de ander om na te leven niet 
over! Wel is het zo dat een aantal ontwikkelingen maken dat er 
een zeker “grijs gebied” bestaat tussen wat nu “des Inspecties” 
is en wat “des beleids”. Zo heeft de Bestuursraad recent nog 
weer eens vastgesteld dat de zorg om goede naleving een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van beleidsmaker én handhavers 
is. Dat vergt opnieuw nadenken over wie wat precies doet. Ook bij 
de ontwikkeling van Gebiedsgericht werken zien we een herori-
entatie op de afbakening van elkaars werkterrein. Het antwoord 
op de vraag wie nu precies waarvoor aan de lat staat, is nog niet 
op voorhand in alle gevallen gegeven. Ook in dat opzicht is 2005 
duidelijk een leerjaar.

Heeft de VROM-Inspectie het alleenrecht op Compliance  
Assistance? 
Nee. Ook anderen leveren kennis en informatie aan bedrijven, 
burgers en overheden waarmee deze beter kunnen naleven. 
Denk bijvoorbeeld aan Infomil op het terrein van milieu of de 
Helpdesk bouwregelgeving, die door DGW (in samenwerking met 
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de VI) is opgezet om vragen van burgers, bedrijven en overheden 
over de bouwregelgeving te kunnen beantwoorden. En soms gaat 
het erom om informatie uit verschillende bronnen te bundelen, 
bijvoorbeeld bij het opstellen van een sectorprofiel. 
Afgesproken is dat de VI het initiatief zal nemen en de regie zal 
nemen voor wat betreft het programmatisch en systematisch 
opzetten en implementeren van Compliance Assistance. Een van 
de eerste acties zal zijn een overzicht maken van de belangrijkste 
CA-hulpmiddelen en -activiteiten die al bestaan, niet alleen  
binnen VROM maar ook bij andere ministeries en organisaties.

Compliance Assistance, dat deden we toch al lang?
Compliance Assistance als term is nieuw: het werk zelf is dat 
natuurlijk niet. Als Inspectie hebben we al ruim ervaring met 
werk dat we ‘Compliance Assistance-achtig’ hebben uitgevoerd. 
Momenteel verzamelen we allerlei voorbeelden van ervaringen 
met Compliance Assistance bij de VI. 
Maar: we hebben dit instrument nog nauwelijks op systematische 
wijze in ons werk gebracht. Een uitgekiende mix van belonen,  
informeren, (dreigen met) straffen en evalueren, gebaseerd op 
een doorwrochte probleem- en doelgroepanalyse, dat is het  
ideaalbeeld. En in programmatische zin (Jaarplan) hebben we 
ook nog een wereld te winnen. Al bij de totstandkoming van 
een jaarplan kun je nadenken welke projecten zich lenen voor 
een aanpak waarbij Compliance Assistance een belangrijke rol 
speelt. En je zult ook moeten nadenken over de vraag hoe je de 
effecten van CA gaat meten.

Is Compliance Assistance meer dan een modegril?
Met Compliance Assistance bouwen we aan meer zekerheid voor 
de langere termijn. Ook de EPA heeft er tien jaar over gedaan om 
Compliance Assistance uit te bouwen tot wat het nu is: een  
onmisbaar instrument, naast de klassieke handhaving. De in-
troductie van Compliance Assistance bij de VI vindt zeker plaats 
tegen de achtergrond van een andere politieke kijk op de rol van 
onze Inspectie, maar heeft zeker geen beperkte houdbaarheids-
datum tot dit kabinet. Compliance Assistance gaat namelijk niet 
zozeer om het politieke gewin op de korte termijn maar vooral 
om het vergroten van je (ambtelijke) professionaliteit en effectivi-
teit van je optreden. Dat is een permanent proces dat in principe 
nooit eindigt en dat nog vele kabinetten zal overleven.
Wel is het zo dat de timing waarbij CA op de agenda van de VI 
komt, niet los gezien kan worden van de politiek-bestuurlijke 
context waarin de VI verkeert. In de discussies over verminde-

ring van het tweedelijns toezicht in het kader van de commis-
sie-Alders is duidelijk geworden dat bij gemeenten en provincies 
waardering bestaat voor de meer meedenkende wijze waarop 
de VI invulling wil geven aan haar toezichtstaak. Alleen: men 
merkt daar nog niet altijd wat van in de praktijk. Wil de VI ook op 
langere termijn op voldoende draagvlak bij andere overheden en 
de politiek kunnen rekenen, dan moeten we onze nieuwe rol ook 
waar kunnen maken. De Inspectieleiding heeft deze uitdaging 
op bestuurlijk niveau aanvaard. Ook de Minister heeft duidelijk 
gemaakt op dit punt tastbare resultaten van de VROM-Inspectie 
te verlangen. Dat betekent dat geen sprake is van een vrijblijvend 
proces!
Als “Alders” in juni 2005 zijn rapport uitbrengt en het kabinet 
na de zomer een standpunt hierover zal innemen, moeten we 
de successen van onze “nieuwe” benadering paraat hebben. We 
moeten doen waar we tot nu toe als Inspectie niet erg goed in zijn 
geweest: het uitventen van onze successen die we met CA én met 
klassieke handhaving hebben behaald. Tell and sell.

Compliance Assistance: moet ik dat ook kunnen? 
Het definitieve antwoord op deze vraag kan nog niet helemaal 
worden gegeven. We merken dat de buitenwereld ons in toene-
mende mate aanspreekt op onze rol van “handhavingsadviseur”. 
De VI kan niet meer volstaan met te zeggen dat iets niet kan, 
we moeten ook aangeven hoe het dan wel moet en wat burgers, 
bedrijven en overheden hieraan kunnen doen. Dat verlangt niet 
alleen onze Minister van ons, ook in de discussie over het tweede 
lijnstoezicht in het kader van de commissie-Alders komt dit te-
rug. Dit vergt een bepaalde attitude en in die zin zullen ook indi-
viduele medewerkers in toenemende mate worden aangesproken 
op een andere invulling van het werk. Niet alleen benoemen wat 
er fout is, maar ook aangeven hoe het beter kan en oog hebben 
voor de resultaten die zijn geboekt. Dit geldt niet alleen voor onze 
eerstelijnswerkzaamheden, maar zeker ook in onze contacten 
met andere overheden in het kader van het tweedelijnstoezicht. 
Bij overheden is dit extra lastig omdat we hier te maken hebben 
met een dubbelrol: soms gaat het om een handhavingspartner, 
soms om een organisatie waarop de VI toezicht houdt. Dit vergt 
een vaardigheid in schakelen tussen verschillende rollen. 
Het feit dat de VI als organisatie de rollen van handhaver en 
“adviseur” in zich verenigt, wil nog niet zeggen dat dit ook voor 
iedere individuele medewerker moet gelden. Hierbij moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen het gebruik van CA als 
instrument richting grotere organisaties (zoals brancheorganisa-
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ties) en CA in de dagelijkse praktijk van individuele toezichtsac-
ties bij een gemeente of een bedrijf.
Daar waar CA zich richt op brancheorganisaties van overheden of 
bedrijven is het voorstelbaar dat sommige mensen zich vooral of 
zelfs uitsluitend op informatieverstekking richten terwijl anderen 
vooral of geheel de handhaving ter hand nemen. Iets anders is de 
vraag hoe deze dubbelfunctie door de toezichthouder in de dage-
lijkse praktijk in een individuele situatie ingevuld moet worden. 
Alleen maar luisteren en terugkoppelen over CA-behoefte of ook 
zelf CA plegen? Hierbij speelt ook de waarborging van de onaf-
hankelijkheid van de toezichthouder een rol: hoe kun je nog een 
onafhankelijk (negatief) oordeel vellen als je ook advies geeft? 
Uitgangspunt ook hier is: scheiding van handhaving (als dat het 
primaire doel is van het bezoek) en CA in de aanpak. Dus je komt 
in de eerste plaats als handhaver. Maar die handhaver staat ook 
open voor andere methoden om het doel te bereiken dan alleen 
met het respressive instrumentarium. Dus diezelfde handhaver 
kan ook wijzen op beschikbare informatiebronnen (zoals een 
helpdesk) en uitleg geven over doel en inhoud van de regelgeving 
als daarmee een positief effect op de uitvoering en het nalevings-
gedrag te verwachten is. De grens ligt echter bij het overnemen 
van verantwoordelijkheden,dus niet bijvoorbeeld het vertalen van 
regels naar vergunningteksten of een gedetaileerd  technisch  
advies bij een individuele casus.
Het jaar 2005 is om ervaring op te doen en te leren met  
Compliance Assistance. In de loop van het jaar zal een definitief 
antwoord op deze vraag worden geformuleerd.

Wat ga ik er de komende tijd als VI-medewerker van merken?
Zoals al opgemerkt heeft het in de praktijk brengen van Compli-
ance Assistance vooral ook te maken met cultuurverandering. 
Het betekent een andere manier van denken en werken vanuit de 
vraag hoe (met welke middelen) het beste de naleving bevorderd 
kan worden.
Om dit proces op gang te brengen en ook jullie reacties te horen 
wordt door het CA-team een ronde langs de regio’s gemaakt met 
informatievoorziening en feedback.
Voorbeelden van Compliance Assistance zoals we die nu doen of 
in het verleden met succes hebben gebruikt worden verzameld 
en verspreid (zowel schriftelijk als in de vorm van workshops 
om ervaringen uit te wisselen). Met name het toepassen van de 
Tafel van Elf is een belangrijke schakel in het systeem die tot het 
gebruiken van Compliance Assistance kan leiden.
De bedoeling is om hiermee gericht (d.w.z. altijd gekoppeld aan 

een concrete activiteit of probleem die de VI aanpakt bijv. in het 
kader van het werkplan of een nieuwe Bubi-activiteit) te oefenen.

Als het gaat om de inhoudelijke zaken dan is het de bedoeling om 
twee lijnen te kiezen. Enerzijds worden op korte termijn mini-
maal 5 activiteiten uit het jaarplan 2005 benoemd die,op voorstel 
van de AHO’s, zich (grootschaliger) lenen voor het gebruik maken 
van het instrument Compliance Assistance.
Anderzijds dienen natuurlijk altijd bij de aanpak van onze activi-
teiten de mogelijkheden van CA onderkend te worden en zonodig 
toegepast. Van “onderop”  wordt dit ook werkende weg gedaan en 
daarbij heeft de regionale CA-coördinator een belangrijke stimu-
lerende en coördinerende rol.
De werkzaamheden blijven gewoon in de lijn uitgevoerd worden. 
Het is niet zo dat bijvoorbeeld de landelijke CA-coördinator de 
CA-zaken doet. Het in praktijk brengen van CA maakt vanaf het 
begin onderdeel van de gehele klus. Wel kan (in afstemming met 
de regionale CA-coördinator) bijvoorbeeld als het gaat om het 
ontwikkelen van CA-hulpmiddelen de landelijke CA-coördinator 
daarbij ondersteunen.

Bij wie moet ik zijn voor vragen en ideeen over Compliance  
Assistance?
Er is een CA-team ingesteld die getrokken door de landelijke CA-
coördinator Kees Boekel, de implementatie van CA verder gaat 
opzetten. Iedere regio/dienst  heeft daarbij een eigen CA-coördi-
nator en dat zijn :
• Arthur Faber (directie Bestuurszaken);
• Rob Jansen (KFD);
• Rom Afman (VI-Noord);
• Carlo Bos (VI-Oost);
• Joep van den Brink (VI-Zuid);
• Albert Klingenberg (VI-Zuid-West);
• Jan Buiten (VI-Noord-West).

De rol van de regionale CA-coördinatoren is :
•  eerste aanspreekpunt in de regio/dienst en het regionale MT 

voor CA;
• stimulering, coaching/ondersteuning CA in de regio;
• bijhouden CA-activiteiten in de regio;
• terugkoppeling CA-informatie (landelijk<->-regionaal);
• lid van het landelijke CA-team.


