Handhaving
Met handhaving wordt gedoeld op de activiteiten van de overheid om een bepaalde mate van naleving te bewerkstelligen of af
te dwingen. Handhaving is gericht op twee typen van gedrag, te weten:
1. Gedrag dat we niet willen verbieden, maar wel willen regelen.
Het gaat om een grote variëteit aan gedragingen, zoals bij economische activiteiten, in het wegverkeer, bij recreatie etc.
Nalevingstoezicht en handhaving vallen hierbij samen; beide zijn gericht op de naleving van regels die de samenleving
ordenen.
2. Gedrag dat we streng verbieden.
Het gaat dan om allerlei vormen van misdaad. Handhaving is dan niet zozeer gericht op naleving, maar op afweer, op
bestrijding. Het gaat dan om opsporing, vervolging en berechting door politie, openbaar ministerie en zittende
magistratuur.

Aandachtspunten bij de vormgeving van handhaving
Houd rekening met de volgende aandachtpunten bij de vormgeving van handhaving:
Handhaafbare normen
Open normen en ruim omschreven doelvoorschriften zijn dikwijls niet gemakkelijk te interpreteren. Bij het vaststellen van
dergelijke normen moet de handhaafbaarheid dan ook scherp in het vizier worden gehouden. Steeds zal moeten
vaststaan wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er bij niet-naleving van basisnormen gebeurt.
Pak- en sanctiekans
Betreft de mate van controle door de overheid op een bepaalde norm en of vervolgens daadwerkelijk een sanctie volgt.
De mate van succes hangt nauw samen met de door de doelgroep ingeschatte kans dat zij daadwerkelijk op de
overtreding van de in het geding zijnde norm ‘gepakt en bestraft’ gaat worden. Deze subjectieve pak- en sanctiekans is
van cruciaal belang voor de mate van naleving. Op het terrein van belastingen of in het verkeer wordt dezen als hoog
ervaren. Door bekend te maken dat op bepaalde overtredingen streng gecontroleerd en gestraft gaat worden, kan de
pak- en sanctiekans verhogen.
Preventie/repressie
Bij preventieve handhaving probeert de centrale overheid burgers en bedrijven te verleiden om zich uit eigen beweging
aan de wet te houden. Het is het belonen en bevorderen van naleving, bijvoorbeeld door subsidies, voorlichting en
overleg. Bij repressieve handhaving wordt juist door middel van afschrikking door hard te straffen, geprobeerd naleving
te bevorderen.
Een aantal indicatoren kunnen behulpzaam zijn bij de keuze voor preventieve dan wel repressieve (of een combinatie)
handhaving, te weten: de economie, de media en publieke opinie, de politiek en de beschikbare techniek.
Tafel van Elf
Deze checklist is een handig hulpmiddel wanneer je beleid of regelgeving te maken heeft met handhaving. De checklist
somt aandachtspunten op (in de vorm van vragen). Het antwoord op die vragen geeft een indicatie van de
handhaafbaarheid en naleefbaarheid van de regel. Ook zijn er enkele aandachtspunten genoemd die eventuele voor de
naleving zwakke/kwetsbare elementen zouden kunnen helpen oplossen. Lees meer
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Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Aanwijzingen voor de regelgeving
Uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelsel
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Toelichting
Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het
proces waarin deze tot stand komen.
Gaat in op de omstandigheden waaronder een keuze voor de
bestuurlijke dan wel voor het strafrecht aangewezen is.
Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van
ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering
worden geconfronteerd in kaart te brengen.
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