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7

Samenvatting

Responsive regulation is een beleidstheorie die over de hele wereld op allerlei beleidsterreinen 

wordt toegepast. In het kort komt ze erop neer dat controlerende overheidsinstanties pas 

bestraffend moeten optreden als duidelijk is geworden dat overtuigen niet werkt. Op het 

moment dat er dan wel dwang wordt uitgeoefend begint men met relatief lichte straffen, die na 

herhaaldelijk overtreden steeds strenger worden, met sluiting van een bedrijf of instelling als 

laatste mogelijkheid. Op deze manier zouden controlerende instanties een stok achter de deur 

hebben voor situaties waarin sprake is van tegenwerking en kunnen zij volstaan met advisering 

of overreding in situaties waarin sprake is van medewerking. Deze handhavingspiramide – die 

gebaseerd is op het ‘oog-om-oog-tand-om-tand’ principe – zou als voordeel hebben dat de 

negatieve onbedoelde gevolgen van een bestraffende handhavingsstijl tot een minimum worden 

beperkt, doordat ze alleen op recalcitrante bedrijven wordt toegepast. Achter deze theorie gaan 

drie veronderstellingen schuil.

Ten eerste dat controleurs overeenstemmen over wanneer een bepaalde normadressant 

overtuigend of bestraffend moet worden tegemoet getreden. Ten tweede dat controleurs ook 

werkelijk in staat zijn om, als zij voor een bepaalde strategie kiezen, deze ook tot uitvoer te 

brengen. Ten derde veronderstelt responsive regulation dat controleurs de negatieve gevolgen 

van hun handelen in eigen hand hebben. Deze zouden wél optreden als controleurs een 

bestraffende stijl aanwenden, maar níet als zij een overredingsstijl gebruiken. Ook het open 

houden van de mogelijkheid tot bestraffen zou geen negatieve onbedoelde gevolgen hebben; dit 

zou alleen gelden voor bedrijven die daadwerkelijk worden bestraft.

De doelstelling van dit onderzoek is om de houdbaarheid van deze drie veronderstellingen die 

aan responsive regulation ten grondslag liggen empirisch te toetsen. Dit doen we op basis van 

een empirisch onderzoek bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), omdat deze inspectiedienst 

responsive regulation ook tot uitgangspunt van haar beleid heeft verheven.

De drie centrale vragen waarop dit onderzoek een antwoord hoopt te geven, luiden daarmee als 

volgt:

1) Passen individuele controleurs en teams dezelfde handhavingsstijl toe op vergelijkbare 

 gevallen, en zo niet, waarom niet?

2) Zijn controleurs in staat om in de praktijk de handhavingsstijl toe te passen die zij het meest 

 geschikt achten?

3) Hebben controleurs de negatieve onbedoelde effecten van hun manier van optreden in 

 eigen hand?

12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   7 25-05-2009   14:26:39
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Onderzoeksopzet
Het onderzoek is verricht in de levensmiddelenteams (LEM-teams) die hoofdzakelijk toezicht 

houden op kleine bedrijven als bakkers, slagers, toko’s en eetgelegenheden. Voor het onderzoek 

is met 36 controleurs uit drie verschillende regio’s anderhalf jaar lang meegelopen. De 

controleurs werden tijdens de inspecties geobserveerd, en voor en achteraf geïnterviewd over 

hun verwachtingen en eigen gedrag. Daarnaast werd bij ieder van de 269 bezochte bedrijven een 

vragenlijst achtergelaten, waarin de normadressant kon aangeven hoe hij of zij de opstelling van 

de controleur had ervaren. Hiervan zijn er 115 geretourneerd.

Bevindingen
Na analyse van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens bleek dat het antwoord op 

alle drie de vragen ontkennend luidde.

Ten eerste de vraag of individuele controleurs en teams dezelfde handhavingsstijl toepassen 

op vergelijkbare gevallen, en zo niet, waarom niet. Controleurs schatten vergelijkbare gevallen, 

bedrijven en ondernemers verschillend in. In vergelijkbare gevallen verschilt per controleur 

zowel de opvatting over wat de meest effectieve manier van handhaven is, als de geobserveerde 

handelswijze. Op individueel niveau blijken de periode waarin een controleur is aangesteld, 

zijn professionele achtergrond en zijn sanctiehistorie de verschillen in de geneigdheid tot het 

toepassen van een bestraffende handhavingsstijl te bepalen. Ook de teams, de professionele 

samenstelling van de teams en de communicatie binnen teams zijn van invloed op het verschil 

in de geneigdheid tot het toepassen van een bestraffende handhavingsstijl.

Ten tweede de vraag of controleurs in staat zijn om in de praktijk de handhavingsstijl toe te 

passen die zij het meest geschikt achten. Er zijn verschillende redenen voor waarom zij hier niet 

toe in staat zijn. Onduidelijkheid over de toepassing van regels, rigiditeit van regels, maar vooral 

communicatiestoornissen door taalbarrières zijn hier debet aan. 

Ten derde de vraag of controleurs de negatieve onbedoelde effecten van hun manier van 

optreden in eigen hand hebben. In veel gevallen hadden controleurs deze niet in eigen hand. 

Het negatieve signaal domineert vaak de manier waarop een ondernemer het optreden van de 

controleur als geheel percipieert en leidt dan precies tot de negatieve gevolgen die controleurs 

met een overwegend overredende aanpak probeerden te voorkomen. Dit betekent dat 

controleurs die tijdens één inspectie binnen bedrijven schakelen tussen een bestraffende en 

een overredende stijl de negatieve onbedoelde effecten van hun handelen niet in eigen hand 

hebben, doordat ondernemers het optreden negatiever opvatten dan de controleur het heeft 

bedoeld.

De conclusie luidt dat de toepasbaarheid van responsive regulation in de uitvoeringspraktijk van 

de VWA op duidelijke grenzen stuit. Wat betekent deze conclusie voor de toepasbaarheid van 

responsive regulation?

Allereerst is het onverstandig om naar aanleiding van deze studie terug te keren naar de vraag 

of een louter overredende handhavingsstijl de voorkeur verdient boven een louter bestraffende 
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stijl en omgekeerd. Het uitgangspunt van responsive regulation dat er aan beide stijlen voor- en 

nadelen kleven en dat hun effecten contextafhankelijk zijn, blijft onverkort van toepassing.

Ten tweede dient de reikwijdte van responsive regulation te worden ingeperkt. Het is duidelijk 

dat de toepasbaarheid van responsive regulation aan duidelijke randvoorwaarden is gebonden. 

Zolang niet aan deze randvoorwaarden is voldaan, kan responsive regulation niet goed werken.

Ten slotte heeft ons onderzoek een drietal meer fundamentele vragen over de toepasbaarheid 

van de theorie blootgelegd. Allereerst kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het ‘responsieve’ 

gedeelte van de theorie. In de praktijk blijkt zeer lastig vast te stellen wat de meest geschikte 

handhavingsstijl is, doordat controleurs in vergelijkbare gevallen toch een andere strategie 

kiezen. ‘Responsiviteit’ lijkt eerder tot ongelijke behandeling te leiden dan tot de toepassing 

van de best passende strategie in concrete gevallen. Vervolgens dwingt ons onderzoek tot het 

nadenken over het ‘oog-om-oog-tand-om-tand’ principe. Responsive regulation probeert door 

het gedrag van de normadressant te kopiëren regelnaleving te bevorderen; toont een bedrijf 

goede wil dan dient een overredende aanpak te worden gebruikt, terwijl een bedrijf dat zich 

weerspannig opstelt hard moet worden aangepakt. Negatieve vicieuze cirkels zijn hierdoor 

moeilijk te doorbreken, een effect dat nog eens versterkt wordt doordat normadressanten de 

inspecties over het algemeen als negatiever ervaren dan een controleur heeft bedoeld. Daarom 

is het wellicht in bepaalde gevallen verstandiger dat een controleur een negatieve opstelling 

van normadressanten bewust niet imiteert. In elk geval is de fundamentele vraag in hoeverre 

geduld en het geven van een tweede kans te verenigen zijn met het vermogen en de bereidheid 

om conflicten te laten escaleren tot op heden onbeantwoord gebleven. Ten slotte roept ons 

onderzoek de vragen op hoe het komt dat de bedoelingen van controleurs geregeld anders 

worden ervaren door normadressanten en wat hieraan te doen valt. Dit zijn belangrijke vragen 

omdat we gezien hebben dat normadressanten hun gedrag niet afstemmen op het feitelijk 

optreden van controleurs of hun bedoelingen maar op de manier waarop ze het optreden van 

controleurs ervaren.

Ons onderzoek leidt niet tot de conclusie dat responsive regulation een onbruikbare theorie 

is, maar laat wel zien dat er de nodige haken en ogen kleven aan haar toepassing in de 

uitvoeringspraktijk van de VWA.

12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   9 25-05-2009   14:26:39



12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   10 25-05-2009   14:26:39



11

1. Inleiding

Responsive regulation is internationaal een uiterst invloedrijke beleidstheorie geworden na 

het uitkomen van Ayers en Braithwaite’s gelijknamige boek in 1992. In landen als Australië, 

Denemarken en Nederland hebben bijvoorbeeld de Belastingdienst, Arbeidsinspectie en 

VROM-inspectie responsive regulation tot uitgangspunt van hun beleid verheven. Sindsdien 

is de theorie uitgewerkt in varianten als smart regulation (Gunningham et al. 1998), nodal 

en strength based handhavingspiramides (Braithwaite 2008; Braithwaite et al. 2007) en 

really responsive regulation (Baldwin & Black 2008). Smart regulation probeert de aandacht 

te verleggen van de werking van één enkel handhavingsinstrument naar de wisselwerking 

van meerdere instrumenten. Nodal enforcement pyramids zijn bedoeld om te laten zien dat 

regulerende overheidsinstanties zouden moeten leren om niet alleen op hun eigen machtsbasis 

te vertrouwen, maar ook om externe belanghebbende partijen te activeren, terwijl strength based 

pyramids hen zouden kunnen helpen om niet alleen te reguleren op basis van regelovertreders, 

maar ook op basis van voorlopers. Really responsive regulation pleit niet alleen voor de kritische 

reflectie op de interactie tussen verschillende handhavingsinstrumenten, maar op de interne 

dynamiek van handhavingsinstanties. Niettemin blijven deze alternatieve modellen uitgaan 

van handhavingspiramides en van het uitgangspunt dat geen enkele handhavingsstijl voor alle 

omstandigheden geschikt is, net als de hierna te bespreken responsive regulation.

Dit betekent dat de impliciete veronderstellingen die ten grondslag liggen aan responsive 

regulation worden gereproduceerd in de meer recente uitwerkingen van deze theorie. De 

doelstelling van deze studie is om de houdbaarheid van drie veronderstellingen die aan de 

oorspronkelijke versie van de responsive regulation theorie ten grondslag liggen empirisch te 

toetsen. Allereerst de veronderstelling dat het mogelijk is om handhavingsstijlen eenduidig 

toe te passen in concrete situaties. Vervolgens de veronderstelling dat er geen belemmeringen 

zijn om de meest geschikte handhavingsstijl toe te passen. Ten slotte de veronderstelling dat 

negatieve onbedoelde gevolgen van de toegepaste handhavingsstijl kunnen worden beheerst.

We zullen de houdbaarheid van deze drie veronderstellingen toetsen op basis van een empirisch 

onderzoek bij de VWA, omdat deze inspectiedienst responsive regulation ook tot uitgangspunt 

van haar beleid heeft verheven (Voedsel en Waren Autoriteit 2006). We zetten eerst uiteen wat 

responsive regulation inhoudt en welke veronderstellingen aan de dominante interpretatie van 

deze beleidstheorie ten grondslag liggen. Vervolgens beschrijven we de organisatie van de VWA 

en de onderzoeksopzet. Daarna behandelen we onze bevindingen en de generaliseerbaarheid 

ervan. We sluiten af met conclusies over de toepasbaarheid en mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen van deze theorie.

12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   11 25-05-2009   14:26:39



12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   12 25-05-2009   14:26:39



13

2. Theorie

2.1 Wat houdt responsive regulation in?

Ayres en Braithwaite (1992) stellen dat hun ideeën over responsive regulation duidelijk 

zijn geënt op wat Nonet en Selznick (1978) responsive law noemen. Hieronder verstaan 

laatstgenoemden een specifieke ontwikkelingsfase van het recht die volgt op de fasen van het 

‘repressieve’ respectievelijk ‘autonome’ recht. Het basale normatieve uitgangspunt van beide 

theorieën is dat bij toepassing van het recht rekening dient te worden gehouden met de gevolgen 

die daarvan te voorzien zijn in de praktijk. In dit opzicht staan ze tegenover benaderingen 

waarin het belang van de naleving van de letter van de wet centraal staat.1 Braithwaite (2002) vat 

responsive regulation op als tegenpool van regulatory formalism. Het pragmatische uitgangspunt 

dat de interpretatie van de regels dient te worden afgestemd op de specifieke context waarin ze 

worden toegepast, impliceert dat geen enkele vorm van regulering onder alle omstandigheden 

effectief kan zijn: ‘responsiveness implies, after all, that there are no universal solutions’ (Ayres & 

Braithwaite, 1992, 5).

Hoe de relevante context eruit ziet, ligt niet vast volgens Ayres en Braithwaite (1992, 5).2 

Hierdoor kan op verschillende manieren invulling worden gegeven aan responsive regulation 

en dat is dan ook gebeurd. Zelf gebruiken zij het als een instrument om de patstelling te 

overbruggen tussen voorstanders van overheidsregulering en die van zelfregulering. Dit kan 

volgens hen bijvoorbeeld door middel van gedwongen zelfregulering (enforced self-regulation) 

en de versterking van de positie van derde partijen als consumentenbewegingen. Parker (2006) 

heeft responsive regulation anders geïnterpreteerd. Zij negeert de overredende handhavingsstijl 

volledig en zet simpele afschrikking af tegen responsive regulation. Het laatste vat zij op als een 

complexere vorm van afschrikking waarbij pure strafmaatregelen worden gecombineerd met 

morele boodschappen in bestraffingen over de onwenselijkheid van regelovertredingen. Deze 

morele boodschappen die in straffen zijn vervat kunnen worden gebracht door middel van 

informele sociale controle, negatieve publiciteit en stigmatisering.

Doorgaans wordt responsive regulation echter gebruikt om de tegenstelling tussen een 

op bestraffing gerichte handhavingsstijl en een op overreding gerichte handhavingsstijl te 

overbruggen. Een bestraffende handhavingsstijl wordt ook wel aangeduid als command 

and control, coercive, deterrence, punishment-centered en een overredende handhavingsstijl 

als compliance, enabling, restorative justice, representative. Bij een uitsluitend overredende 

1)  Nonet & Selznick (1978) stellen responsive law tegenover autonomous law.
2)  Doordat Ayers en Braithwaite de reguleringscontext niet definiëren, onderkennen zij terecht dat responsive regulation 

strikt genomen geen theorie is waarbij concrete hypothesen worden afgeleid uit algemene vooronderstellingen. In feite 
komt responsive regulation neer op een verzameling van innovatieve ideeën over de manier waarop regulering kan 
worden toegesneden op uiteenlopende contexten.
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aanpak dreigt het gevaar van inkapseling en vrijblijvendheid en krijgen kwaadwillende 

normadressanten de ruimte om regels te overtreden, terwijl een louter bestraffende aanpak 

leidt tot afnemende betrokkenheid bij de doelen die aan overheidswetgeving ten grondslag 

liggen, inefficiëntie wegens slepende rechtszaken, verstoorde verhoudingen tussen controleurs 

en bedrijven, individueel en collectief verzet van bedrijven en het achterhouden van informatie 

voor controleurs (Robens, 1972; Bardach & Kagan, 1982; Wilthagen, 1989; Hawkins, 1990; 

Vaughan, 1990; Mascini, 1999, 2001; Potoski & Prakash, 2004).

Voor deze specifieke invulling van responsive regulation is de centrale vraag hoe kan worden 

bepaald wanneer voor een bestraffende aanpak moet worden gekozen en wanneer voor een 

overredende (Braithwaite, 2002, 29). Het uitgangspunt is dat controlerende instanties hun 

wijze van optreden moeten toesnijden op de motieven en mogelijkheden tot regelnaleving 

van normadressanten (Braithwaite e.a., 2007, 153); ‘for regulatory policy, this implies that the 

primary goal should be adaptability’ (Kagan & Scholz, 1984, 86, cursivering PM/EvW). Het 

startpunt van controlerende overheidsinstanties zou een overredingsstijl dienen te zijn en 

pas nadat bedrijven consequent weigeren mee te werken, zou op het toekennen van steeds 

zwaardere straffen moeten worden overgeschakeld (Ayres & Braithwaite, 1992). Op deze manier 

zouden controlerende instanties een stok achter de deur hebben voor situaties waarin sprake 

is van tegenwerking en kunnen zij volstaan met advisering of overreding in situaties waarin 

sprake is van medewerking (Braithwaite, 2007: 5). Deze handhavingspiramide zou als voordeel 

hebben dat de negatieve onbedoelde gevolgen van een bestraffende handhavingsstijl tot een 

minimum worden beperkt, doordat ze alleen op recalcitrante bedrijven wordt toegepast. Het 

algemene principe om de wijze van optreden te differentiëren tussen de mogelijkheden en 

motieven van normadressanten wordt op verschillende niveaus van toepassing geacht: tussen 

bedrijfssectoren, tussen bedrijven binnen sectoren en binnen bedrijven tussen verschillende 

regels; immers ‘a single company may be a “good apple” on some issues and a “bad apple” on 

others’ (Kagan & Scholz, 1984, 79; zie ook Makkai & Braithwaite, 1994a: 366).

2.2 Welke veronderstellingen liggen aan responsive regulation ten grondslag?

Volgens de gangbare interpretatie van responsive regulation dient de keuze tussen 

handhavingsstijlen dus nauwkeurig te worden afgestemd op de motieven en mogelijkheden van 

normadressanten om regels na te leven. Aan dit theoretische uitgangspunt liggen de volgende 

drie veronderstellingen ten grondslag.

Ten eerste veronderstelt de theorie dat controleurs in staat zijn om de handhavingsstijl 

die zij het meest geschikt achten consistent toe te passen in concrete situaties. Immers, 

het aanpassingsvermogen van controleurs dient te voorkomen dat een handhavingsstijl 

wordt toegepast die niet aansluit bij de bereidheid en het vermogen tot regelnaleving door 

normadressanten. Sommige onderzoekers hanteren een ruime interpretatie van responsive 
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regulation. Zij schrijven voor dat controleurs hun handhavingsstijl dienen toe te snijden op 

de motieven van de normadressanten zonder aandacht te besteden aan de fase waarin de 

handhavingsrelatie zich bevindt (bijvoorbeeld Kagan & Scholz, 1984; Braithwaite, Murphy & 

Reinhart, 2007). De meerderheid interpreteert de theorie echter strikt. Zij stellen dat controleurs 

per definitie dienen te beginnen met een overredende stijl en pas moeten overschakelen op een 

volgende trap van de handhavingspiramide nadat is gebleken dat normadressanten consequent 

weigeren mee te werken ook al zijn ze met begrip, integriteit en ondersteuning tegemoet 

getreden. Dit betekent dat controleurs in eerste instantie ook bedrijven overredend tegemoet 

moeten treden waarvan ze denken dat die niet willen meewerken. De rationale hierachter is dat 

onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen geneigd zijn om mee te werken en zich aan 

autoriteiten te onderschikken en dat daarom in de aanvangsfase van een handhavingsrelatie 

geen veronderstellingen over de motieven van betrokkenen dienen te worden gemaakt, zodat 

hun coöperatieve zelf op de voorgrond kan treden (Braithwaite, 2003, cursivering PM/EvW).

Maar wanneer begint een handhavingsrelatie? Is dat bij het allereerste contact met een 

handhavingsinstantie, bij het eerste contact met een specifieke controleur, of begint de 

handhavingsrelatie steeds opnieuw bij iedere reguliere periodieke inspectie? En wat betekent 

het als een andere handhaver een herinspectie doet dan degene die de eerste inspectie heeft 

gedaan, als het betreffende bedrijf van personeel wisselt, als een controleur binnen een bedrijf 

de ene keer met de één spreekt en de volgende keer met een ander, of als een gecontroleerde bij 

een ander bedrijf gaat werken of zelf een nieuw bedrijf begint? Vallen deze gevallen onder de 

aanvangsfase van de handhavingsrelatie of niet? En wanneer eindigt de aanvangsfase? Hoeveel 

geconstateerde overtredingen, of weigeringen om daartegen op te treden zijn daar voor nodig, 

of eindigt de aanvangsfase pas op het moment dat er een externe instantie als een bestuurs- of 

strafrechter aan de handhavingsrelatie te pas komt? Uit deze vragen blijkt dat het lastig zo niet 

onmogelijk is te bepalen wanneer het moment is aangebroken waarop een controleur dient te 

overwegen om over te gaan op een bestraffende aanpak. Dit betekent dat het verschil tussen een 

ruime en een strikte interpretatie van responsive regulation veel kleiner is dan het zich op het 

eerste gezicht laat aanzien.

Het verschil in de manier waarop onderzoekers responsiviteit interpreteren is zelfs nog kleiner, 

doordat allen voorbij gaan aan de mogelijkheid dat er geen sprake is van eenduidigheid 

in de manier waarop controleurs handhavingsstijlen toepassen. Met andere woorden: de 

onderzoekers die de theorie ruim interpreteren staan niet stil bij de mogelijkheid dat controleurs 

die een positief beeld van een bedrijf hebben geneigd zijn een overredende aanpak te kiezen, 

terwijl collega’s die een negatief beeld hebben in hetzelfde geval tenderen naar een bestraffende 

aanpak. Degenen die een strikte interpretatie van de theorie hanteren gaan voorbij aan de 

mogelijkheid dat inspecteurs eerder geneigd zijn om instrumenten uit de hogere lagen van 

de handhavingspiramide toe te passen en conflicten verder door laten escaleren naarmate 

hun beeld van een bedrijf negatiever is. Wij zullen onderzoeken of controleurs verschillend 

denken over de bereidheid en het vermogen tot regelnaleving en of deze verschillende 
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opvattingen gepaard gaan met ongelijkheid in de toepassing van handhavingsstijlen. Hoe 

minder eenduidigheid, hoe problematischer dit voor de theorie is, aangezien dan moeilijker 

valt te bepalen wat de meest geschikte handhavingsstijl is voor een specifieke regelovertreder of 

-overtreding.

Ten tweede veronderstelt de theorie impliciet dat het mogelijk is de meest geschikte 

handhavingsstijl in de praktijk toe te passen (conform Van de Bunt, Van Erp & Van Wingerde, 

2007). Immers: in de theorie wordt niet stilgestaan bij de condities waaronder responsive 

regulation al dan niet toepasbaar is. Met andere woorden: dit suggereert dat ze universeel 

toepasbaar is. Immers het toesnijden van de handhavingsstijl op de kenmerken van de 

normadressant heeft weinig zin als dit niet de handhavingsstijl is die als meest geschikt wordt 

beschouwd. We zullen ook de juistheid van deze veronderstelling onderzoeken.

Ten derde veronderstelt responsive regulation dat controleurs de negatieve onbedoelde 

effecten van hun optreden in eigen hand hebben. Het uitgangspunt is immers dat verminderde 

betrokkenheid, juridisering, verstoorde verhoudingen, verzet en achterhouden van informatie 

wél optreden als controleurs een bestraffende stijl aanwenden, maar níet als zij een 

overredingsstijl gebruiken. Ook het achter de hand houden van een stok om mee te slaan zou 

geen negatieve onbedoelde gevolgen hebben; dit zou alleen gelden voor recalcitrante bedrijven 

die er daadwerkelijk door worden geraakt, terwijl het besef dat controleurs carry big sticks juist 

zou helpen om welwillende bedrijven in het gareel te houden. Wederom is het een empirische 

vraag of deze veronderstelling in de praktijk opgaat (conform Haines, 1997; Baldwin & Black, 

2008). Komt het wellicht voor dat controleurs er niet in slagen om de bedoelingen die aan hun 

manier van optreden ten grondslag liggen over te brengen op de gecontroleerde bedrijven? En 

indien zij hier niet in slagen, wat zijn daarvan de gevolgen? Zijn er situaties waarin de negatieve 

onbedoelde gevolgen toch optreden ondanks dat het niet de bedoeling is geweest van de 

controleur om bestraffend op te treden?

De doelstelling van dit onderzoek is nagaan of er verschillen bestaan tussen individuele 

controleurs en teams in de handhavingsstijl die ze op vergelijkbare gevallen toepassen; - of deze 

eventuele verschillen op toeval berusten dan wel het gevolg zijn van aanwijsbare oorzaken; - of 

zij tegen praktische belemmeringen aanlopen waardoor zij niet de handhavingsstijl kunnen 

toepassen die zij het meest geschikt achten en; - of zij de negatieve onbedoelde effecten van 

hun manier van optreden niet geheel in eigen hand hebben. De doelstelling van dit onderzoek 

heeft dus betrekking op het niveau van individuele controleurs en de teams waarin zij werken. 

Dit betekent dat dit onderzoek zich beperkt tot de implementatie van responsive regulation 

in de uitvoeringspraktijk. De manier waarop deze theorie op strategisch niveau in beleid is 

vertaald en organisatorisch is ingebed, blijft buiten beschouwing. Ook de manier waarop de 

VWA responsive regulation gebruikt om te differentiëren in de manier waarop bedrijfstakken 
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moeten worden tegemoet getreden, maakt geen deel uit van het onderzoek. Het gaat uitsluitend 

om de manier waarop individuele controleurs en hun teams responsive regulation in de praktijk 

toepassen op en binnen bedrijven.
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3. Organisatie en onderzoeksopzet

3.1 De VWA: een korte organisatie- en beleidsschets

De Tweede Kamer en een aantal betrokken maatschappelijke organisaties hebben, als 

gevolg van een aantal crises en incidenten op het gebied van de voedselveiligheid en in 

lijn met de Europese ontwikkelingen op dit gebied, aangedrongen op het ontstaan van 

één krachtige organisatie op het gebied van voedsel- en productveiligheid die de integrale 

verantwoordelijkheid zou dragen voor zowel het toezicht  als voor risicobeoordeling en 

risicocommunicatie. Het doel van deze organisatie zou moeten zijn burgers een blijvend, 

hoog niveau van (voedsel-)veiligheid te bieden. Als vervolg hierop is in juli 2002 de Voedsel en 

Waren Autoriteit (VWA) formeel ingesteld. Het ressorteert onder het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en kent als opdrachtgevers het eigen ministerie (LNV) en het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In de VWA werden de Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de Keuring 

van Vee en Vlees (RVV) als aparte werkmaatschappijen onder een centrale eenheid (CE) 

ondergebracht. In een daaropvolgend meerjarig proces van organisatieontwikkeling en 

-inrichting is gewerkt aan een verdere integratie van de twee werkmaatschappijen in één 

ongedeelde organisatie, die per 1 januari 2006 formeel is ingesteld.

De missie van de VWA is het ‘werken aan zichtbare risicoreductie’ op het gebied van voedsel en 

consumentenproducten met betrekking tot volksgezondheid, diergezondheid en dierwelzijn. Zij 

wil deze missie realiseren door het uitoefenen van drie kerntaken:

- toezicht (het doen naleven van wet- en regelgeving);

- risicobeoordeling (het signaleren en analyseren van mogelijke bedreigingen);

- risicocommunicatie (het actief communiceren over risico’s en risicoreductie).

De VWA heeft haar taken verdeeld over domeinen die verantwoordelijk zijn voor levens- en 

genotmiddelen (L&G), productveiligheid (PV) en veterinaire volksgezondheid, diergezondheid 

en -welzijn en diervoeders (VDD). 

Het onderzoek is beperkt tot het domein levensmiddelen – de zogenaamde LEM-teams. 

Deze keuze is om verschillende redenen gemaakt. De controleurs hadden een vergelijkbare 

on-the-job training gevolgd en hadden te maken met betrekkelijk stabiele wetgeving. Ook 

inspecteerden ze vooral kleine bedrijven. Dit had als voordeel dat de contactpersoon van de 

controleur en de verantwoordelijke voor het al dan niet nemen van beslissingen naar aanleiding 

van een inspectie meestal in een en dezelfde persoon waren verenigd, zodat de invloed van 

inspecties op een directe manier kon worden vastgesteld (conform May & Wood, 2001). Kortom: 

de werkomstandigheden van controleurs leken in veel opzichten op elkaar, waardoor de kans 

groot was dat eventuele verschillen in optreden te maken hadden met de ongelijke behandeling 

van bedrijven.

De levensmiddelencontroleurs waren verantwoordelijk voor het inspecteren van ambachtelijke 
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bedrijven als slagers en bakkers en van horeca en supermarkten. Hun werk bestond uit het 

beoordelen van de hygiëne van bedrijfsruimten en gereedschappen, de temperaturen en opslag 

van levensmiddelen en de beheersing van de bereidingsprocessen van levensmiddelen door 

ondernemers. Om inconsistenties in het optreden van controleurs te voorkomen waren alle 

controleurs verplicht om deze vier aspecten te controleren en om hun bevindingen te registeren 

in een digitale checklist. Het controleren van andere aspecten, zoals de bouwkwaliteit van de 

zaak was optioneel. Nieuwkomers startten met een theoretische training van zes maanden 

over hoe een inspectie moest worden uitgevoerd en werden vervolgens gedurende minimaal 

een half jaar op de werkplek getraind door verschillende ervaren controleurs. Pas nadat ze met 

verschillende controleurs in het veld hadden gewerkt, kregen zij toestemming om zelfstandig 

te werken. Echter, na hun trainingsperiode werkten de controleurs meestal alleen en hadden 

dus een grote mate van beslissingsruimte in de uitvoering van hun werk. Ten slotte kregen 

controleurs een sociale vaardigheidstraining nadat responsive regulation was geïntroduceerd.

Controleurs waren bevoegd om drie typen sancties op te leggen. Allereerst konden 

ze een waarschuwing geven voor kleine overtredingen (bijvoorbeeld kleine 

temperatuuroverschrijdingen, of relatief kleine overtredingen van hygiënevoorschriften). 

Ten tweede konden ze een boete opleggen voor grotere overtredingen of indien een 

controleur concludeerde dat een ondernemer niet bevredigend had gereageerd op een 

eerdere waarschuwing. Ten derde waren controleurs gemachtigd om een bedrijf (tijdelijk) te 

laten sluiten als ze nog steeds serieuze overtredingen waarnamen na eerdere bezoeken die 

problematisch waren verlopen. Alle inspecteurs beschikten over een document dat duidelijk 

maakte welke acties moesten worden genomen onder welke omstandigheden evenals welke 

boetes voor welke overtredingen moesten worden opgelegd met betrekking tot alle verplichte 

onderdelen van een inspectie.

De LEM-teams waren ondergebracht in vijf regio’s wier gebiedsgrenzen de provinciale grenzen 

vormen: 1) Noord – Groningen, Friesland Overijssel, 2) Oost – Gelderland, Flevoland en 

Noordoost polder, 3) Noordwest – Noord-Holland en Utrecht, 4) Zuidwest – Zuid-Holland en 

Zeeland, en 5) Zuid – Brabant en Limburg. Onder elk van deze regio’s hingen twee LEM-teams, 

die ieder een ander gebied binnen de regio bestreken. Afhankelijk van de grootte van het 

bedrijvenbestand werkten er tussen acht en vijftien controleurs in één team. Ieder team had 

zijn eigen steunpunt waar onder andere werkplekken voor de controleurs waren ondergebracht. 

Voor de aansturing van teams zorgde in eerste instantie een teamleider. De teamleiders vielen 

zelf onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Toezicht Consumentenproducten van de 

desbetreffende regio. De teams werden ondersteund door de dienst ‘Signalering en Onderzoek’ 

(S & O) en de ‘Afdeling Bestuurlijke Boetes’ (ABB). Signalering en Onderzoek bepaalde welke 

specifieke aspecten door de controleurs onderzocht moesten worden en zetten specifieke 

projecten uit. De Afdeling Bestuurlijke Boetes toetste de door de controleurs opgestelde 

boeterapporten juridisch en legde de bijbehorende boete op.
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3.2 Onderzoeksopzet

De dataverzameling heeft plaatsgevonden tussen februari 2007 en juli 2008. In het onderzoek 

zijn drie van de vijf regio’s van de VWA betrokken: Noordwest, Oost en Zuidwest. De twee andere 

regio’s zijn buiten het onderzoek gelaten omdat ze op te grote afstand voor de onderzoekers 

waren gelegen. De data zijn gebaseerd op administratieve gegevens, observaties, interviews en 

een vragenlijst.

De observaties zijn gedaan tijdens het dagelijkse werk van de controleurs. Eelco van Wijk liep 

met iedere controleur twee dagen mee tijdens een dag- en een avonddienst. Hij interviewde 

controleurs vooraf over de situatie die ze verwachtten aan te treffen bij de te controleren 

bedrijven en hoe ze hun gedrag hierop dachten te gaan aanpassen. Achteraf vroeg hij of zowel 

de situatie in het bedrijf als hun eigen handelen aan de verwachtingen voldeden. Daarnaast 

observeerde hij de interactie tussen de controleur en de normadressant tijdens de inspectie. Bij 

alle bezochte bedrijven heeft hij bovendien een vragenlijst achtergelaten, waarin ondernemers 

aan de hand van stellingen met antwoordmogelijkheden variërend van helemaal mee oneens tot 

helemaal mee eens (zogenoemde Likert-items) werden bevraagd over wat ze van de opstelling 

van de controleur vonden, wat ze voor consequenties aan het bezoek van de controleur 

verbonden en wat ze in het algemeen vonden van de regels en wetten waar ze zich aan moeten 

houden.

In totaal zijn 36 controleurs geobserveerd met wie 269 bedrijven zijn bezocht. De bedrijven 

bestonden hoofdzakelijk uit bakkers, slagers, toko’s en eetgelegenheden. Controleurs zijn 

primair geselecteerd op grond van hun individuele maatregelpercentage, oftewel in hoeveel 

procent van de inspecties een controleur een boeterapport uitschreef. In elk team zijn steeds 

controleurs met het hoogste respectievelijk het laagste maatregelpercentage geselecteerd. 

Verdere selectie heeft plaatsgevonden op basis van aanstellingsduur, werkachtergrond en een 

inschatting van de handhavingsstijl door de teamleiders. Dit om een zo divers en compleet 

mogelijke afspiegeling van het totale controleursbestand in het onderzoek mee te nemen. Om 

er voor te zorgen dat ook de bedrijven die bezocht werden een realistische afspiegeling van het 

totale bedrijvenbestand vormden, is er zowel op dagdiensten – vooral bakkers, slagers en toko’s 

– als op avonddiensten – voornamelijk horeca – met controleurs meegelopen.

Alle geselecteerde controleurs hebben aan het onderzoek meegewerkt. 115 van de 269 

vragenlijsten zijn geretourneerd; een respons van 43 procent. Dit is de respons nadat 

ondernemers die een vragenlijst na twee weken nog niet hadden teruggestuurd twee keer zijn 

gebeld om dat alsnog te doen. Deze telefoongesprekken maakten duidelijk dat sommige niet-

Nederlandse ondernemers de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren om de vragenlijst 

in te vullen.
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Operationalisering en analyses

Voor de leesbaarheid van het rapport zijn de operationalisering van de variabelen die in de 

kwantitatieve analyses zijn gebruikt en de resultaten van de kwantitatieve analyses in de bijlagen 

opgenomen.

12791_bw_responsive regulation_VWA.indd   22 25-05-2009   14:26:40



23

4. Bevindingen

4.1 Passen individuele controleurs en teams dezelfde handhavingsstijl toe op 
vergelijkbare gevallen, en zo niet, waarom niet?

4.1.1 Inconsistente taakopvattingen

Om te beginnen bestond er geen overeenstemming tussen controleurs van de VWA over wat 

de juiste aanpak was van bedrijven. Controleurs hielden er zeker geen eenduidige opvatting 

over de te controleren doelgroep op na. 17 van de geobserveerde controleurs vonden dat er 

meer foute dan goede bedrijven waren, 8 waren van mening dat de goede en foute bedrijven 

elkaar in evenwicht hielden, terwijl 11 dachten dat er meer goede dan foute bedrijven waren. 

Verder legden controleurs hun prioriteiten verschillend. Voor de één was het papierwerk dat 

een ondernemer hoorde bij te houden over allerlei temperatuurmetingen een belangrijk aspect 

van de inspectie, terwijl een ander deze zelfde lijsten als een papieren tijger beschouwde, die 

niets zei over de werkelijke bedrijfsvoering. Laatstgenoemden benadrukten het belang van het 

persoonlijk inspecteren van zaken en het nemen van voedselmonsters. Ook liepen de meningen 

uiteen over wat de meest effectieve manier van handhaven was. Daar waar sommigen meenden 

dat het schrijven van boetes de beste manier was om ondernemers in het gareel te krijgen en 

te houden, waren andere juist van mening dat het opbouwen van een vertrouwensband tussen 

controleur en gecontroleerde het meeste effect sorteerde.

Kortom: de visies op het veld en de ideeën over effectief handhaven varieerden.

4.1.2 Inconsistente handhavingsstijlen

Zijn er ook aanwijzingen voor dat controleurs in vergelijkbare gevallen verschillend optraden?

Ja. Zo werden tijdens een werkoverleg van twee teams als oefening een aantal cases aan de 

controleurs voorgelegd met de vraag wat voor maatregelen zij al dan niet op basis van de 

verschafte informatie zouden opleggen, uitgaande van het maatregelbeleid dat op dat moment 

van kracht was. De verschillen waren groot. De 23 controleurs die de cases beoordeelden 

kwamen bij één case tot niet minder dan elf verschillende maatregelen, met alle gevolgen 

voor het betreffende fictieve bedrijf van dien. Bij één controleur zou de ondernemer met twee 

waarschuwingen wegkomen, terwijl een andere controleur voor meer dan tweeduizend euro 

aan boetes zou opleggen. Opvallend was de duidelijke scheiding tussen de twee teams. Het ene 

team schreef in 86 procent van de gevallen een boete, terwijl dit voor het andere team maar in 26 

procent van de gevallen gold.

Een tweede voorbeeld betreft de verschillen in de manier waarop verschillende teams controles 

verrichtten tijdens een multicultureel zomerfestival waar onder andere bij verschillende 

stands eten en drinken werd verkocht. Het ene team schreef boete na boete, terwijl het andere 

nalevingshulp als motto van de dag had uitgeroepen en vooral adviserend optrad. Standhouders 

aan de ene kant van het terrein werden dus wezenlijk anders benaderd en behandeld dan aan 
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de andere kant. De motivatie van beide groepen om anders op te treden was terug te voeren 

op een duidelijk verschil in visie op de standhouders. Zo was de ene groep van mening dat 

de standhouders – vaak particulieren – niet hetzelfde benaderd konden worden als reguliere 

bedrijven en hield rekening met het feit dat de faciliteiten op het festival ook niet optimaal 

waren. De andere groep benaderde de standhouders daarentegen juist wel als reguliere 

bedrijven en eisten van de standhouders dat ze zich op een zelfde manier aan de dezelfde regels 

hielden.

Een laatste voorbeeld betreft de handhaving van de opslag van geroosterde Pekingeenden. 

Er bestond veel onduidelijkheid en onenigheid over hoe hier mee om te gaan. Chinese 

restauranthouders hingen Pekingeenden vaak voor het raam om klanten te lokken. Op deze 

manier overtraden ze de regels voor voedselopslag van de VWA. De restauranthouders hebben 

beweerd dat deze eenden minder bederfelijk zijn dan andere levensmiddelen door de manier 

waarop ze zijn bereid. Onderzoek van de VWA heeft echter uitgewezen dat dit niet het geval 

is. Daarom eiste een team van ondernemers dat hun opslag van de eenden aan bepaalde 

voorwaarden voldeed, terwijl een ander team niet wilde optreden tegen het bewaren van 

de eenden buiten de koelkast, omdat ze de risico’s die met deze gewoonte waren verbonden 

relativeerden. Veelzeggend was de vraag van een Chinese restauranthouder die bij binnenkomst 

van de controleur vroeg of de controleur uit het ene of het andere team kwam. Hij wist blijkbaar

dat het hier vanaf hing of hij wel of niet beboet zou worden voor zijn Pekingeenden.3

Opvallend bij al deze gevonden verschillen is dat deze steeds tussen dezelfde teams verschenen. 

Het team dat wel optrad tegen Pekingeenden, trad ook stevig op tijdens het multiculturele 

festival en maakte tijdens de behandeling van de cases de meeste boetes op. Het is daarnaast 

ook het team waarin het meest negatief werd gedacht over het aandeel berekenende bedrijven. 

Het verschil in taakopvatting zorgde er dus voor dat het ene team bij uiteenlopende situaties 

naar de ‘strenge’ kant neigde, terwijl het andere in vergelijkbare gevallen juist veel overredender 

optrad. 

Kortom: in veel gevallen bestond er geen eenduidigheid over wat de meest geschikte aanpak 

was, omdat individuele controleurs of teams fundamenteel anders tegen een zelfde bedrijf of 

regel aankeken. Daar waar sommigen een overredende aanpak voorstonden omdat zij een 

positief beeld hadden over een bedrijf, kozen anderen voor een bestraffende aanpak omdat zij 

juist een negatief beeld hadden van een vergelijkbaar bedrijf. We zullen op beide analyseniveaus 

nagaan in hoeverre deze verschillen op toeval berustten dan wel het gevolg waren van 

systematische verschillen.

3)  Inmiddels is een duidelijke beslislijn afgesproken in verband met de controle op de naleving van de opslag van 
Pekingeenden.
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4.1.3 Oorzaken voor verschillen in handhavingsstijlen

Verschillen tussen individuele controleurs
Hoe kan worden begrepen dat individuele controleurs tijdens inspecties bij vergelijkbare 

bedrijven verschillende handhavingsstijlen toepasten?

De resultaten van deze kwantitatieve analyse staan weergegeven in tabel 5 van bijlage 3. 

Allereerst bestonden er verschillen tussen individuele controleurs in de stijl die zij toepasten 

zoals deze was geobserveerd door Eelco van Wijk. Hoe hoger het percentage bedrijven dat 

controleurs in het verleden hadden beboet, hoe bestraffender hun stijl-als-geobserveerd was. 

Met andere woorden: sommige controleurs waren bestraffender dan andere.

Ten tweede was de periode waarin controleurs waren aangesteld van invloed op hun 

handhavingsstijl. Sinds een jaar of drie worden controleurs geacht hun handhavingsstijl toe 

te snijden op de mate waarin normadressanten bereid en in staat zijn tot regelnaleving. Van 

ongeveer drie tot tien jaar geleden dienden controleurs binnen de toenmalige werkmaatschappij 

van de Keuringsdienst van Waren te werken aan de hand van een checklist waarbij alle 

overtredingen consequent moesten worden gesanctioneerd ongeacht de redenen die daaraan 

ten grondslag lagen. Tot ongeveer tien jaar geleden kregen controleurs van de Keuringsdienst 

van Waren een eigen rayon toegewezen waarvoor zij verantwoordelijk waren. Dit betekende dat 

controleurs langdurige relaties konden onderhouden met de bedrijven die zij onder hun hoede 

hielden. Gebleken is dat controleurs het meest overredend optraden als zij waren aangesteld 

toen zij een eigen rayon onder hun hoede kregen, het meest bestraffend optraden als ze waren 

aangesteld in de periode dat ze geacht werden strikt de hand te houden aan een checklist en het 

vaakst afwisselde tussen een overredende en een bestraffende stijl als ze waren aangesteld in 

de periode toen ze geacht werden responsief op te treden. Deze bevindingen laten zien dat het 

beleid dat werd gevoerd op het moment dat controleurs waren aangesteld van blijvende invloed 

was op hun handhavingsstijl.

Ten derde was ook de professionele achtergrond van een controleur van invloed op de 

geobserveerde bestraffendheid van de handhavingsstijl. Controleurs die hebben gewerkt 

voor de Keuringsdienst van Waren waren bestraffender dan controleurs die in het verleden 

hebben gewerkt voor de levensmiddelenindustrie, maar nog meer dan de controleurs die 

voor de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees hebben gewerkt. Deze bevinding stemt overeen 

met ander onderzoek waaruit is gebleken dat controleurs die in slachthuizen werken weinig 

bestraffend optreden omdat ze hun werk uitoefenen in de directe omgeving van waar het vlees 

wordt geproduceerd (voor verwijzingen, zie Gilboy, 1995). Een geringe sociale afstand van 

controleurs ten opzichte van gecontroleerden gaat gepaard met coöptatie of intimidatie (zie 

Black, 1976; Vaughan, 1990).

Ten vierde werden bedrijven bestraffender tegemoet getreden naarmate hun boetehistorie 

negatiever was. Ook dit sluit aan bij eerder onderzoek waaruit is gebleken dat de mate waarin 

bedrijven bestraffend worden tegemoet getreden vooral afhangt van hoeveel sancties een bedrijf 
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heeft ontvangen bij eerdere inspecties (Hawkins, 1984). Deze sanctiehistorie bepaalt in grote 

mate de kans dat een bedrijf opnieuw bestraffend wordt tegemoet getreden tijdens een nieuwe 

inspectie. Controleurs leiden uit de sanctiehistorie de nalevingsprestaties en reputaties van 

bedrijven af; hoe meer sancties hoe slechter de gepercipieerde nalevingsprestatie en reputatie.

Kortom: er bestonden systematische verschillen tussen individuele controleurs naar de mate 

waarin zij bedrijven bestraffend tegemoet traden die het gevolg waren van de sanctiehistorie van 

henzelf en de gecontroleerde bedrijven en van hun professionele achtergrond.

Verschillen tussen teams
In paragraaf 4.1 hebben we gezien dat ook teams er verschillende handhavingsstijlen op 

nahielden ten aanzien van vergelijkbare bedrijven. In deze paragraaf bespreken we de 

kwantitatieve verschillen in het optreden van de zes teams uit de districten Noordwest, Zuidwest 

en Oost en enkele oorzaken ervan. De resultaten staan weergeven in tabel 6 van bijlage 3.

Teams verschilden in de mate waarin zij boetes oplegden aan bedrijven. Team 1 legde vaker 

boetes op dan alle andere teams en team 3 vaardigde meer boetes uit dan team 6. Deze 

verschillen hadden voor een klein deel te maken met de personele samenstelling van de teams. 

Deze strengste teams traden voor een deel bestraffender op doordat er meer controleurs 

in werkten die tijdens de strikt handhaven periode waren aangesteld en minder die waren 

aangesteld toen controleurs een eigen rayon onder hun hoede hadden of toen responsive 

regulation tot beleid was verheven.

De kwalitatieve gegevens suggereren dat de overgebleven teamverschillen mede te maken 

hadden met de organisatie van het werk. Alleen in de teams 1 en 2 rouleerden controleurs iedere 

drie maanden over de te inspecteren bedrijven. In de overige teams werd gewerkt met rayons 

die drie jaar lang het domein van de controleurs bleven. Dit kan mede verklaren waarom team 1 

het meest bestraffend opereerde en 6 het minst, aangezien eerder onderzoek heeft uitgewezen 

dat nauwere en frequentere contacten gepaard gaan met een meer overredende aanpak (Black, 

1976; Vaughan, 1990).

Voorts heeft het onderzoek uitgewezen dat teams niet alleen verschilden naar de mate waarin 

ze bestraffend optraden, maar ook naar de mate waarin maatregelpercentages uiteen liepen 

tussen controleurs binnen teams. Controleurs die werkzaam waren in teams met de kleinste 

verschillen in boetepercentages – d.w.z. 1, 3, 5 en 6 – gaven aan dat zij wisten dat hun collega’s 

op een vergelijkbare manier werkten en noemden hun team een hecht samenwerkingsverband. 

Zij gaven ook aan regelmatig cases aan elkaar voor te leggen en aan elkaar advies te vragen over 

hoe met bepaalde ondernemers of geconstateerde overtredingen om te gaan. De controleurs die 

werkzaam waren in de teams met de grootste verschillen in boetepercentages – d.w.z. teams 2 

en 4 – vertelden juist dat iedereen ‘zijn eigen eilandje had’, ‘alleen met bepaalde collega’s wilden 

samenwerken tijdens inspecties’ en dat ‘iedereen zijn eigen gang maar ging’. Het gebrek aan 

coherentie van deze teams bleek ook uit het feit dat er volgens hen binnen hun teams ‘clubjes’ 

bestonden.
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Tevens suggereren de kwalitatieve gegevens dat het verschil in de spreiding van boetepercentage 

tussen de teams samenhing met het feit dat in de teams met de minste spreiding meer formeel 

en informeel overleg plaatsvond dan in de teams met de meeste spreiding. Alle teams hielden 

maandelijks een werkoverleg. Tijdens dit overleg werden onder andere cases en verschillen in 

werken besproken. Alleen controleurs uit de teams met de meeste spreiding vertelden dat niet 

iedereen altijd kwam opdagen bij het werkoverleg. Voorts bereidde één team dit maandelijkse 

werkoverleg ook gezamenlijk voor. De leden van dit team waren unaniem van mening dat dit 

vooroverleg de gelijkgestemdheid over hun werk vergrootte. Toen een ander team met veel 

spreiding dit vooroverleg wilde overnemen, kwamen verschillende controleurs niet opdagen.

Een andere verplichting van de controleurs was dat zij aan het eind van de dag de 

voedselmonsters die ze bij bedrijven hadden genomen in een koelkast deponeerden. De vier 

teams met de minste spreiding in boetepercentages tussen controleurs lieten hun monsters 

vrijwel zonder uitzondering op dezelfde locatie achter. Slechts in team 6 was er een enkeling 

die zijn of haar monsters op een tweede plek buiten het eigen regiokantoor achterliet. In het 

geval van beide teams met de meeste spreiding werden monsters achtergelaten op meerdere 

plekken die over de regio waren verspreid. Dit betekent dat de leden van deze teams elkaar niet 

automatisch tegenkwamen aan het einde van hun werkdag.

Kortom: er bestonden ook systematische verschillen in de manier waarop teams bedrijven 

tegemoet traden die te maken hadden met de teamsamenstelling, de organisatie van het werk en 

de mate waarin overleg plaatsvond. Hierbij dient echter wel een voorbehoud te worden gemaakt. 

Zoals beargumenteerd in bijlage 2 beschikten we niet over gegevens waarmee we konden 

nagaan in hoeverre de teamverschillen standhielden onder controle van de boetehistorie van de 

door de verschillende teams gecontroleerde bedrijven. Dit betekent dat we niet hebben kunnen 

nagaan in hoeverre de verschillen tussen de teams die we hebben gevonden mede het gevolg 

waren van de verschillen in het type bedrijven dat ze controleerden. In een nader onderzoek zou 

dit wel dienen te gebeuren.

4.1.4 Generaliseerbaarheid: systematische verschillen in uitvoeringspraktijken

Geldt de conclusie dat er systematische verschillen bestaan in de manier waarop bedrijven 

worden tegemoet getreden alleen voor de VWA?

Zeker niet. Er bestaat enorm veel literatuur waaruit is gebleken dat ongelijkheid voorkomt 

in de meest uiteenlopende publiek dienstverlenende instanties. Voorbeelden hiervan 

hebben betrekking op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Sainsbury, 2001), alimentatie 

(Edwards & Halpern, 1990), werkvergunningen (Böcker & Clermonts, 1995), sociale 

woningbouw (Halliday, 2000), bijstandsuitkeringen (Kroeger, 1975; Van der Veen, 1990; 

Graefe et al., 2008), asielaanvragen (Doornbos & De Groot-Van Leeuwen, 1998; Mascini, 

2004) en rechtsbijstandshulp (De Groot-Van Leeuwen & Schuyt, 1992). Bovendien blijkt 

uit deze literatuur dat deze verschillen bestaan op vele niveaus: bijvoorbeeld individuele 

medewerkers, werkeenheden, regio’s, kantons, federale staten en landen. Ook hebben deze 
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studies vergelijkbare achtergronden blootgelegd voor deze verschillen als wij hebben gevonden. 

Hierbij valt te denken aan taakopvattingen, professionele achtergronden, politieke opvattingen, 

cultuurverschillen en verschillen in de organisatie van het werk (zie voor een overzicht (Wilson, 

1989).

De bevinding dat er sprake is van systematische verschillen in uitvoeringspraktijken beperkt 

zich dus niet tot de uitvoeringspraktijk van de VWA. Mogelijk komt dit zelfs vaker voor bij 

inspectiediensten dan bij vele andere uitvoeringsinstanties. Controleurs beschikken namelijk 

in de praktijk over veel beslissingsruimte. Ze hebben vaak te maken met algemene richtlijnen 

die een breed terrein dekken. Dit dwingt hen tot het interpreteren van de regels en het stellen 

van prioriteiten. Deze noodzaak wordt verder versterkt doordat zij het belang van naleving 

van de regels dienen af te wegen tegen de economische belangen die daarmee gemoeid 

zijn (Kagan, 1978). Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico aan legitimiteit in te boeten bij 

bedrijven en het publiek. Bovendien onttrekt het werk van controleurs zich in grote mate aan het 

blikveld van superieuren doordat zij naar ondernemingen toe gaan om controles uit te voeren 

(Hawkins, 1984; Wilthagen, 1993). Daarmee zijn controleurs bij uitstek street-level bureaucrats 

die hun werk uitvoeren in directe relatie met mensen en beschikken over een grote mate van 

beslissingsruimte in de manier waarop zij hun werk uitvoeren (Lipsky, 1980).

Kortom: responsive regulation veronachtzaamt vragen naar de mate van dissensus over wat de 

juiste aanpak is in specifieke gevallen. Hierdoor is onduidelijk of de vertegenwoordigers van 

deze theorie het haalbaar achten om consensus te bereiken over wat de juiste handhavingsstijl 

is in specifieke omstandigheden, en zo ja, hoe die kan worden bereikt. De veronachtzaming van 

deze vragen is problematisch omdat is vastgesteld dat controleurs niet automatisch in staat zijn 

te bepalen wat de juiste aanpak is in concrete gevallen.

4.2 Zijn controleurs in staat om in de praktijk de handhavingsstijl toe te passen die 
zij het meest geschikt achten?

4.2.1 Belemmeringen

Kozen controleurs in de praktijk altijd voor de meeste geschikte handhavingsstijl?

Nee. Controleurs vertelden regelmatig dat ze liever anders waren opgetreden, maar dat ze dit 

niet mogelijk achtten. Veel controleurs voelden zich bijvoorbeeld verplicht om een boete op te 

leggen, terwijl ze van mening waren dat dit averechts zou uitpakken. Het omgekeerde kwam ook 

voor. Controleurs vonden het bijvoorbeeld soms nodig om een boete op te leggen, maar deden 

dit niet omdat ze voorzagen dat deze de toets der kritiek van het bureau bestuurlijke boetes niet 

kon doorstaan. De bewijslast zou te dun zijn, of de overtreding niet ernstig genoeg. Met andere 

woorden: ze wilden bestraffen, maar zagen hier vanaf omdat ze bang waren dat de maatregel 

toch niet geëffectueerd zou worden door het bureau bestuurlijke boetes. Ook de onduidelijkheid 

over de situaties waarin regels moeten worden toegepast was voor controleurs een sta in de 

weg om te handelen zoals hun dat goeddunkten. Een voorbeeld betreft een strenge controleur 
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die vaak maatregelen oplegde, maar die bewust niet naar binnen ging bij horecazaken die 

Pekingeenden verkopen omdat volgens hem teveel onduidelijkheid bestond over de vraag of dit 

al dan niet als bederfelijke waar moest worden beschouwd.

De grootste belemmering waar de controleurs tegenaan liepen, had met taalbarrières te maken. 

Een substantieel deel van het ondernemersbestand was de Nederlandse taal niet of nauwelijks 

machtig. Vooral de Marokkaanse, Turkse en Egyptische ondernemers die kleine supermarkten, 

shoarmazaken en pizzeria’s exploiteerden en de Chinese restauranteigenaars bevolkten deze 

categorie. In veel gevallen was bij het bezoeken van dergelijke ondernemers van wederzijdse 

communicatie eigenlijk geen sprake, terwijl controleurs dat wel nodig achtten. Zo had een 

Chinese ondernemer een boete gekregen voor teveel schadelijke stoffen in zijn bakolie. De 

ondernemer had het boeterapport niet goed begrepen en dacht dat hij de boete had gekregen 

omdat de temperatuur van de olie te hoog was. De controleur heeft een half uur lang geprobeerd 

uit te leggen dat de boete is gegeven voor een te grote hoeveelheid schadelijke stoffen, die 

mede veroorzaakt kan zijn door een te hoge temperatuur. Zelfs na een half uur uitleggen had de 

ondernemer het nog steeds niet begrepen. Een tweede voorbeeld betreft de eigenaar van een 

kleine Turkse supermarkt. Wat betreft de opslag van bederfelijke producten had de controleur 

behoorlijk wat kritiek. Met handen en voeten probeerde hij uit te leggen wat er niet goed was, en 

wat de man het beste kon doen om de situatie te verbeteren. De man knikte bij alles en het leek 

of hij alles had begrepen. De controleur vertrok tevreden. Toen de onderzoeker de volgende dag 

de achtergelaten vragenlijst kwam ophalen, bleek dat de man niets van de kritiek en het advies 

had begrepen en geen woord Nederlands sprak. Aan de situatie was dan ook niets veranderd, 

laat staan dat de man begreep wat er niet goed was aan zijn manier van opslaan. De taalbarrière 

weerhield controleurs er dus niet van om de stijl te gebruiken die zij het meest geschikt achtten, 

maar verkleinde wel aanzienlijk de kans dat deze effectief was. Juist bij responsief reguleren waar 

advies, overreding en hulp bij naleving een zo belangrijke positie innemen, is het niet voldoende 

kunnen communiceren desastreus voor de effectiviteit van de handhaving. 

Kortom: verschillende praktische belemmeringen zorgden ervoor dat controleurs niet de 

stijl toepasten die ze het meest effectief achtten, of dat ze zich niet realiseerden dat de stijl 

die zij toepasten ineffectief was. Behalve communicatieproblemen vormden ook regels een 

barrière om de meest geschikte stijl tot uitvoering te brengen. Zowel een gebrek aan ruimte 

om van de regels af te wijken als onduidelijkheid over de manier waarop ze moesten worden 

geïnterpreteerd konden hiervoor verantwoordelijk zijn. Ten slotte gebeurde het ook dat 

controleurs niet de meest geschikte stijl aanwendden, doordat zij anticipeerden op ongewenste 

reacties van andere partijen verderop in de beslisketen.

4.2.2 Generaliseerbaarheid: het belang van belemmeringen

Ook deze conclusie sluit aan bij eerdere onderzoeksbevindingen. Verschillende studies hebben 

uitgewezen dat zowel de context waarin controleurs opereren als hun individuele kenmerken 

de toepasbaarheid van responsive regulation kunnen belemmeren. Zo hebben Job en Honaker 
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(2003) in hun onderzoek naar de implementatie van responsive regulation in de Australische 

belastingdienst bijvoorbeeld aangetroffen dat sprake was van gebrek aan faciliteiten om 

inspecteurs te leren flexibel op te treden (zie ook Kagan & Scholz 1984: 86/7), van lokale 

afdelingen die het nieuwe beleid negeerden wegens gebrek aan controle, van ontbrekend 

motiverend leiderschap bij de implementatie van het nieuwe beleid en van angst voor 

statusverlies, mispercepties en wantrouwen tegen academische theorieën onder het uitvoerend 

personeel.

Met betrekking tot de context is wellicht de belangrijkste belemmerende factor het gebrek 

aan bereidheid van politici en leidinggevenden om controleurs voldoende ruimte te geven 

om regels naar eigen inzicht te interpreteren (zie hiervoor bijvoorbeeld Kagan & Scholz 1984: 

86/7; Baldwin & Black 2008: 64; Braithwaite et al. 2007). De Australische belastingdienst heeft 

zoals gezegd geprobeerd om responsive regulation te implementeren. Waller (2007) heeft 

echter laten zien dat belastinginspecteurs die als gevolg van nieuw beleid onaangekondigd 

tweedehands autozaken ‘binnenwandelden’ uitdrukkelijk verteld werd door hun superieuren 

om zich nauwgezet aan de checklist te houden die hen was uitgereikt omdat laatstgenoemden 

gerechtelijke stappen vreesden van autohandelaren indien ze hun ondergeschikten meer 

beslissingsruimte zouden geven. Het gevolg hiervan was dat de inspecteurs zich belemmerd 

voelden om responsief te handelen. In een ander onderzoek hebben Van de Bunt e.a. (2007: 

391) aangetoond dat verschillende Nederlandse toezichthouders die de handhavingspiramide 

in hun beleid hebben opgenomen géén rekening houden met de houding en beweegredenen 

van regelovertreders maar de boetebepaling eerst en vooral laten afhangen van de ernst, duur 

en schade van de overtreding. Het doel daders aan te pakken, krijgt daarmee in de praktijk 

toch voorrang boven het bevorderen van regelnaleving ook al schrijft het beleid formeel een 

responsieve aanpak voor.

Ook de bevinding dat controleurs niet de stijl toepassen die zij het meest geschikt achten omdat 

die op gespannen voet staat met andere doelstellingen dan het realiseren van regelnaleving 

keert regelmatig terug in ander onderzoek. Zo heeft Wilthagen (1993) laten zien dat controleurs 

niet altijd overschakelen op een bestraffende aanpak bij in hun ogen weigerachtige bedrijven, 

omdat zij opzien tegen de gespannen werksfeer die hiervan het gevolg is. Hawkins (1992) heeft 

gedemonstreerd dat arbeidsinspecteurs veel minder vaak processen aanspannen over overtredin-

gen met betrek king tot alge me ne gezond heids risico’s die zich eventu eel pas op langere termijn 

mani fes teren dan over concre te, speci fieke overtre din gen die hebben geresul teerd in aanwijs bare 

ongeval len. De eerste zijn name lijk veel moeilij ker te bewijzen en laten rechters meer ruimte voor 

verschil lende, en dus ook van die van de inspecteur afwijken de interpre taties, terwijl ze volgens 

de arbeids in specteurs veel schadelijker zijn voor werknemers dan de makkelijker te bewijzen 

overtredingen van de arbowetgeving. Daarmee laten de arbeidsinspecteurs het risico van het 

verlies van een rechtszaak zwaarder wegen dan de ernst van de overtreding.

Controleurs wenden dus ervaringen met eerdere beslissingen aan om andere doelen te 

realiseren dan effectieve handhaving. Dit sluit aan bij de micro-institutionele benadering 
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waarvan het vertrekpunt is dat individuele medewerkers proberen hun positie in de organisatie 

zo sterk mogelijk te maken door terug te vallen op instituties die hun eigen belangen dienen 

(Lammers, 1997, 417-419). Hiertoe zijn bij uitstek publieke dienstverleners in de gelegenheid 

vanwege het repetitieve karakter van hun werk. Zij nemen bij herhaling beslissingen over 

gevallen die in vele opzichten op elkaar lijken. Dit geeft hen de mogelijkheid om de effecten van 

eerdere beslissingen te bezien (Emerson & Paley, 2001, 234). Deze kennis over de gevolgen van 

eerdere beslissingen – dat wil zeggen prior knowledge (Gilboy, 1992, 571) – gebruiken zij om 

reputatieschade te voorkomen voor hun eigen positie of de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Dit leidt tot de conclusie dat zelfs als er overeenstemming bestaat over wat de meest 

effectieve manier van handhaven is, het toch allerminst zeker is dat die wordt toegepast. Dit 

problematiseert de veronderstelling dat controleurs in staat zijn om de stijl toe te passen die zij 

het meest geschikt achten.

4.3 Hebben controleurs de negatieve onbedoelde effecten van hun manier van 
optreden in eigen hand?

4.3.1 ‘Handhavingsstijl-als-bedoeld’ versus ‘handhavingsstijl-als-ervaren’

De VWA had het schakelen tussen een bestraffende aanpak en nalevingshulp uitgeroepen tot 

een van de uitgangspunten van het vernieuwde beleid (Voedsel en Waren Autoriteit, 2006, 12). 

Het adagium ‘hard waar het moet en zacht waar het kan’ zou niet alleen zijn bedoeld om tussen 

bedrijven te schakelen, maar ook om dat tijdens één inspectie binnen bedrijven te doen (gesprek 

beleidsmedewerker en teamleider VWA, 19 september 2006). In de praktijk bleef handhaving 

dan ook meestal niet tot één instrument beperkt, maar werden dwang, overtuiging, advisering 

en stimulering gecombineerd. Traden negatieve onbedoelde gevolgen als verminderde 

betrokkenheid, juridisering, verstoorde verhoudingen, verzet en achterhouden van informatie 

alleen op indien controleurs bestraffend optraden, maar níet als zij een overredingsstijl 

gebruikten?

Dit is niet zo. Negatieve onbedoelde gevolgen traden soms ook op als controleurs overwegend 

overredend optraden. De reden hiervan was dat controleurs er niet altijd in slaagden om de 

bedoelingen van hun stijl van optreden over te brengen op de gecontroleerde bedrijven. Dit 

blijkt zowel uit onze kwantitatieve als onze kwalitatieve gegevens.

De resultaten van de kwantitatieve analyses staan weergegeven in figuur 1 van bijlage 2. Hieruit 

blijkt dat ondernemers zich lieten leiden door de manier waarop zij de inspectie ervoeren en 

niet zoals de controleur het had bedoeld. Bovendien ervoeren ondernemers het optreden niet 

altijd op dezelfde manier als de controleurs die hadden bedoeld. Dit betekent dat controleurs 

de negatieve onbedoelde gevolgen van hun optreden niet altijd in eigen hand hadden, doordat 

ondernemers hun bedoelingen vaak anders uitlegden.

De kwalitatieve gegevens maakten duidelijk hoe het kwam dat controleurs er niet altijd 

in slaagden om hun bedoelingen over te brengen en waarom de stijl-als-ervaren door de 
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ondernemer van invloed is op de negatieve onbedoelde gevolgen van de inspectie en niet de 

stijl-als-bedoeld door de controleur. 

Sommige ondernemers die vrijwel gedurende de hele inspectie coöperatief werden benaderd 

maar op specifieke punten werden gewaarschuwd of beboet legden dit naast zich neer, 

accepteerden dit, of gaven aan het met strafoplegging eens te zijn. Velen hadden echter de 

neiging zich geheel te concentreren op de waarschuwing of boete. In deze gevallen traden toch 

negatieve onbedoelde gevolgen op over inspectieonderdelen waar controleurs niet bestraffend 

wilden optreden. Onderstaande willekeurige voorbeelden – er zijn er veel meer – kunnen dit 

illustreren.

Zo verliep de inspectie bij een snackbarhouder rooskleuring en bijna gezellig, totdat de eigenaar 

een boete kreeg voor het overschrijden van een temperatuurgrens. De man ontstak vervolgens 

in een tirade over de VWA en de rechtvaardigheid van de rechtsstaat. In een ander geval kreeg 

de eigenaresse van een pannenkoekenrestaurant hoofdzakelijk uitleg over de manier waarop 

zij aan de regels zou kunnen voldoen en hoe de regels precies in elkaar zaten, maar ook een 

waarschuwing. De eigenaresse ging uitgebreid in discussie met de controleur over de zwaarte 

van de overtreding en maakte later in de vragenlijst over de controle duidelijk dat haar relatie 

met de VWA als geheel was verslechterd door de inspectie. Het bedrijf waar zij voor werkte 

diende zelfs nog een klacht in bij de VWA over het naar hun mening pietluttige optreden van 

de controleur. In een visrestaurant knoopte de controleur voortdurend gezelligheidspraatjes 

aan en liet hij duidelijk blijken rekening te houden met de omstandigheden van het bedrijf. 

Toen hij echter aan het einde van inspectie zei dat er nog wat kleine verbeterpunten waren, 

begon de vrouw in kwestie meteen te klagen dat controleurs altijd wat te zeuren hebben. Ze 

was ook verbolgen over de constatering dat de koelcel stonk – ‘vis ruikt nu eenmaal zo’ – en 

bleef daar tegenin gaan. Een chinees uit het oosten van het land kwam er tijdens de inspectie 

volgens de controleur ‘goed vanaf’. De controleur vond zelf dat zij redelijk mild was geweest, 

en het is inderdaad naar het oordeel van de tweede auteur niet onwaarschijnlijk dat een 

andere controleur hier wel één of meer boetes had opgemaakt. Dat de ondernemer mild was 

behandeld was hem echter volledig ontgaan. In de enquête schreef hij zelf nog bij het gedeelte 

opmerkingen ‘zo als het nu gaat is het een hel, alleen maar een kwestie van kleine ondernemers 

overdonderen met boetes zodat de instanties gebouwen kunnen kopen’. Eenzelfde reactie gaf 

een ondernemer van een ander restaurant. Ook hier vond de inspecteur dat hij redelijk mild 

was geweest. Volgens hem had hij het restaurant in de periode die aan de inspectie vooraf ging 

intensief geholpen om van een rattenprobleem af te komen en veronderstelde daardoor dat 

sprake was van een goede relatie met de ondernemer. Toen deze echter een waarschuwing 

kreeg, ontstond er een ijzige sfeer tussen controleur en gecontroleerde. Deze laatste schreef op 

zijn enquêteformulier zelfs het volgende: ‘was als gewoonlijk een ambtenaar die zijn straatje 

schoon wilde vegen, thuis onder de plak en buitenshuis vol frustratie…geen enkel commercieel 

begrip, nazi’s nieuwe stijl’.

Interessant is bovendien dat in uitzonderlijke gevallen het tegenovergestelde gebeurde. Zo trok 
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een controleur die bij een net opgestart bedrijf de eerste inspectie verrichte meteen fel van leer 

tegen alles wat er aan het bedrijf mankeerde. Achteraf gaf hij aan dat hij deze man eens flink 

duidelijk wilde maken waar hij aan moest voldoen. Hij was dus bewust streng opgetreden om de 

man ertoe te bewegen zich beter aan de regels te houden. De ondernemer had het echter totaal 

anders ervaren. Hij gaf aan het een prima inspectie te vinden, dankte de controleur voor zijn 

adviezen, en morde geen seconde over de opgelegde waarschuwingen. 

Deze vele voorbeelden maken duidelijk dat de negatieve onbedoelde gevolgen niet beperkt 

bleven tot de inspectieonderdelen waarover een controleur waarschuwde of een boete oplegde. 

Het negatieve signaal domineerde vaak de manier waarop een ondernemer het optreden 

van de controleur als geheel percipieerde en leidde precies tot de negatieve gevolgen die de 

controleurs met hun overwegend overredende aanpak probeerden te voorkomen. Dit betekent 

dat controleurs die tijdens één inspectie binnen bedrijven schakelden tussen een bestraffende 

en een overredende stijl de negatieve onbedoelde effecten van hun handelen niet in eigen 

hand hadden, doordat ondernemers het optreden negatiever opvatten dan de controleur 

het had bedoeld. Ze ‘vergaten’ dat de controleur overwegend overredend was opgetreden en 

concentreerden zich op het negatieve relationele signaal dat van een waarschuwing of boete

uitging.4

4.3.2 Generaliseerbaarheid: gebrek aan controle over de negatieve onbedoelde effecten van het 

 eigen handelen

Ook onze conclusie met betrekking tot de derde veronderstelling die aan responsive regulation 

ten grondslag ligt, kan worden gestaafd door ander onderzoek. Zo is uit verschillende 

onderzoeken gebleken dat er een verschil kan bestaan tussen de intenties van controleurs en 

de manier waarop normadressanten ze ervaren (Etzioni, 1961, 1980; Braithwaite e.a., 1994). Een 

bedrijf kan het optreden van een controleur als coöperatief ervaren, terwijl het de bedoeling 

van de controleur was om streng op te treden. Het omgekeerde – controleurs die trachten zich 

constructief op te stellen komen vijandig over op de normadressanten – lijkt echter aanmerkelijk 

vaker voor te komen. In haar studie naar het ‘binnenwandelen’ van tweedehands autobedrijven 

heeft Waller (2007: 78-80) aangetroffen dat de autohandelaren in meer dan de helft van de 29 

geobserveerde interacties zich verzetten tegen de belastinginspecteur of erg nerveus waren, 

terwijl de inspecteurs zichzelf consequent presenteerden als vriendelijk en niet bedreigend. 

Volgens haar laten deze voorbeelden zien dat er een kloof gaapt tussen de aspiraties van de 

belastingscontroleurs om een vertrouwensrelatie op te bouwen met belastingbetalers en de 

manier waarop hun optreden in de praktijk wordt ervaren. In hun studie naar directeuren van 

verpleeghuizen concluderen ook Makkai en Braithwaite (1994b, 377) dat managers zeer gevoelig 

zijn voor kritiek en geneigd zijn om stigmatisering te ervaren terwijl sprake is van feedback door 

4)  De conclusie dat controleurs de negatieve onbedoelde gevolgen van hun handelen tijdens één inspectie binnen bedrijven 
niet in eigen hand hebben, betekent niet dat dit ook niet zo is wanneer ze hun aanpak differentiëren tussen bedrijven of 
sectoren. Wij hebben daar geen directe aanwijzingen voor gevonden.
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inspecteurs die ‘feitelijk’ is bedoeld en niet om hen ‘op hun plaats te zetten’.

Makkai en Braithwaite (1994a) beweren niettemin dat het afkeuren van een regelovertreding 

in combinatie met het accepteren van een dader als persoon – ‘reintegrative’ shaming – minder 

regelovertredingen en meer schuld- en schaamtegevoelens tot gevolg heeft dan het afkeuren 

van zowel de regelovertreding als de dader als persoon – ‘desintegrative’ shaming. Botchkovar 

en Tittle (2005) vonden echter dat geen van beide vormen van shaming resulteerde in minder 

regelovertredingen en meer schuld- en schaamtegevoelens en rapporteren andere studies 

die deze effecten evenmin hebben gevonden (maar zie voor een studie die wel steun heeft 

opgeleverd voor de theorie van reintegrative shaming Ahmed et al. 2001). De reden van het 

ontbreken van deze effecten zou volgens Botchkovar and Tittle (2005, 432) kunnen zijn dat 

regelovertreders niet langer openstaan voor een positieve benadering nadat eerst hun daden 

zijn veroordeeld. Ook zijn normadressanten geneigd om hun reacties primair te laten afhangen 

van het meest negatieve relationele signaal dat controleurs uitzenden. Tenbrunsel en Messick 

(1999) hebben namelijk aangetoond dat louter de aanwezigheid van een sanctieapparaat ertoe 

leidt dat actoren berekenender worden en het algemeen belang uit het oog verliezen. Dit plaatst 

het centrale uitgangspunt van de handhavingspiramide – dat een overredende stijl slechts kan 

gedijen indien controleurs carry big sticks – in een geheel ander daglicht (Braithwaite’s, 2002, 34; 

zie ook Ayres & Braithwaite, 1995, 19). Het betekent immers dat het negatieve relationele signaal 

dat uitgaat van het achter de hand houden van big sticks óók negatieve onbedoelde gevolgen 

teweeg brengt bij de normadressanten die daar nooit door worden getroffen.

Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat controleurs de onbedoelde gevolgen van 

hun handelen alléén in eigen hand hebben als ze er in slagen hun bedoelingen duidelijk 

te maken aan bedrijven: een bestraffende stijl heeft alleen negatieve onbedoelde gevolgen 

en een overredingsstijl niet indien bedrijven het optreden van de controleur als zodanig 

ervaren. Als controleurs er níet in slagen om hun bedoelingen over te brengen dan treden 

negatieve onbedoelde gevolgen tóch op als handhavers denken dat zij zich overredend 

opstellen terwijl bedrijven vijandigheid ervaren en blijven ze juist uit in het omgekeerde geval. 

Controleurs slagen er echter niet altijd in om hun bedoelingen over te brengen en hebben dus 

de onbedoelde gevolgen van hun handelen niet volledig in eigen hand. Daarmee is ook de 

toepasbaarheid van de veronderstelling dat controleurs de negatieve gevolgen van hun optreden 

in eigen hand hebben problematisch gebleken. 
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5 Conclusie en discussie
 

Het centrale uitgangspunt van responsive regulation is dat controleurs pas moeten 

overschakelen op een bestraffende aanpak als is gebleken dat overreding niet werkt, omdat 

op deze manier welwillende bedrijven niet onnodig op de kast worden gejaagd, terwijl 

onwelwillende bedrijven zo uiteindelijk tot aanpassing kunnen worden gedwongen. De 

toepasbaarheid van dit uitgangspunt blijkt in de uitvoeringspraktijk van de VWA op duidelijke 

grenzen te stuiten. In de eerste plaats is niet altijd duidelijk op welke handhavingsstijl zou 

moeten worden overgeschakeld omdat controleurs in vergelijkbare gevallen verschillende stijlen 

toepassen. Bovendien waren er verschillende redenen waardoor controleurs er niet in slaagden 

de meest geschikte stijl toe te passen. Er kon sprake zijn van taalproblemen, onduidelijke of te 

rigide regels, of de toepassing van de meest geschikte handhavingsstijl kon op gespannen voet 

staan met doelen waaraan controleurs een hogere prioriteit gaven dan het bewerkstelligen van 

regelnaleving. Ten slotte bleken negatieve onbedoelde gevolgen ook niet beperkt te blijven tot 

bedrijven die controleurs hard hadden willen aanpakken. Daarvan was ook vaak sprake als ze 

de intentie hadden om overwegend overredend op te treden, doordat normadressanten geneigd 

waren het optreden als bestraffender te ervaren dan controleurs het hadden bedoeld.

Niets wijst erop dat deze bevindingen uniek zijn voor de uitvoeringspraktijk van de VWA. Sterker 

nog: ze lijken eerder betrekking te hebben op betrekkelijk onomstreden inzichten uit eerder 

onderzoek. Wat betekent deze conclusie voor de toepasbaarheid van de theorie van responsive 

regulation? Zijn de theoretische problemen oplosbaar, heeft de theorie hierdoor volledig 

afgedaan, of is onduidelijk wat de consequenties zijn voor de theorie?

Allereerst lijkt het onverstandig om naar aanleiding van deze studie terug te keren naar de vraag 

of een louter overredende handhavingsstijl de voorkeur verdient boven een louter bestraffende 

stijl en omgekeerd. Bijna tot vervelens toe heeft onderzoek uitgewezen dat er aan beide stijlen 

voor- en nadelen kleven en dat hun effecten contextafhankelijk zijn. Dit uitgangspunt van 

responsive regulation blijft onverkort van toepassing.

Daarnaast is gebleken dat de toepasbaarheid van responsive regulation op praktische grenzen 

kan stuiten. Sommige belemmeringen zijn contextafhankelijk, terwijl andere een meer 

algemene geldigheid hebben. Zo zijn taalbarrières specifiek voor de VWA, terwijl gebrek aan 

trainingsmogelijkheden om controleurs te leren verschillende handhavingsstijlen te gebruiken 

en gebrek aan steun van politici en leidinggevenden om controleurs beslissingsruimte te geven 

om responsief te handelen, meer algemene belemmerende factoren vertegenwoordigen. Dit 

betekent dat de theorie slechts onder specifieke condities toepasbaar is. Deze factoren hoeven 

echter geen onoverkomelijke bezwaren op te leveren voor de theorie omdat deze noodzakelijke 

voorwaarden voor de toepasbaarheid van responsive regulation in de theorie kunnen worden 

geïncorporeerd. Het zou hebben geholpen als de bedenkers van deze theorie vanaf het begin 

stil hadden gestaan bij deze belemmerende factoren, maar de verschillende besproken 

implementatiestudies maken het mogelijk om dit alsnog te doen. 
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Behalve de noodzaak om de reikwijdte van de theorie in te perken heeft ons onderzoek ook een 

drietal meer fundamentele vragen over de toepasbaarheid van de theorie blootgelegd. Welke 

consequenties deze vragen hebben voor de theorie is vooralsnog onduidelijk.

Ten eerste de vraag hoe het centrale belang dat in deze theorie aan het aanpassingsvermogen 

van controleurs wordt toegeschreven op een vruchtbare manier in de praktijk kan worden 

gebracht. Aangezien controleurs niet eenduidig optreden, is het de vraag wie er op de 

juiste manier optreedt en hoe dit kan worden vastgesteld. Een mogelijkheid is om meer 

ervaren controleurs aan te stellen. Echter: verschillen tussen voorgestelde beslissingen 

over een identieke asielaanvraag bleken even groot te zijn onder ervaren en onervaren 

beslismedewerkers (niet-gepubliceerde bevinding van Mascini, 2004). Een andere mogelijkheid 

om inconsistenties te verminderen is bijvoorbeeld om aan controleurs gegevens over de 

nalevingsgeschiedenis van bedrijven te verschaffen voordat ze aan een inspectie beginnen. Het 

zou kunnen dat dit helpt, maar de controleurs van de VWA maken al gebruik van deze gegevens. 

Dit betekent dat wij inconsistenties in hun manier van werken hebben gevonden ondanks het 

feit dat zij de nalevingsgeschiedenis er op naslaan voordat zij op bezoek gaan bij bedrijven. Het 

blijft dus onduidelijk hoe controleurs kunnen vaststellen wat in concrete gevallen de meest 

geschikte handhavingsstijl is.

Ten tweede roept dit onderzoek de vraag op of het ‘oog-om-oog-tand-om-tand’ principe dat 

aan responsive regulation ten grondslag ligt onder alle omstandigheden de voorkeur verdient. 

Deze theorie beveelt aan om het gedrag van de normadressanten te imiteren; toont een bedrijf 

goede wil dan dient een overredende aanpak te worden gebruikt, terwijl een bedrijf dat zich 

weerspannig opstelt hard moet worden aangepakt. Het wantrouwen dat in het dreigen met of 

toepassen van sancties ligt besloten, roept echter weerstand op bij recalcitrante bedrijven en 

ondermijnt hun toch al geringe betrokkenheid bij gezamenlijke belangen waardoor de kans 

dat zij regels overtreden verder toeneemt en daarmee de kans op een nog bestraffender aanpak 

van de controleur. Deze negatieve vicieuze cirkel van antagonisme wordt nog eens extra in de 

hand gewerkt door de neiging van normadressanten om de handhavingsstijl als bestraffender 

te ervaren dan controleurs het hebben bedoeld. Bovendien is het eenvoudiger gebleken om 

vertrouwen op te bouwen dan om het te herstellen (Haines, 1997, 220). Kortom: juist het 

‘oog-om-oog-tand-om-tand’ principe lijkt het doorbreken van negatieve vicieuze cirkels te 

bemoeilijken.

Daarom is het wellicht in bepaalde gevallen verstandiger dat een controleur een negatieve 

opstelling van normadressanten bewust niet imiteert (conform Braithwaite, 2002). Niet 

kiezen voor een bestraffende aanpak bij weerspannige bedrijven kan er toe leiden dat de 

normadressant de controleur gaat nadoen (conform Vonk, 2007). Dit zou betekenen dat amorele 

bedrijven die regels uit berekening overtreden zich gaan gedragen als good citizens wanneer ze 

overredend tegemoet worden getreden door een controleur, terwijl ze een bestraffende aanpak 

verwachtten. Deze suggestie sluit goed aan bij Ayers en Braithwaite (1992) die aanbevelen dat 

controleurs zich geduldig en vergevingsgezind opstellen en bij het eerste teken van goede wil 
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bereidheid tot de-escalatie tonen. Een strategie die mogelijk nog veelbelovender is om negatieve 

vicieuze cirkels van antagonisme te vermijden is uiteengezet door Murphy, Tyler en Curtis 

(2009, te verschijnen). Zij hebben aangetoond dat procedurele rechtvaardigheid belangrijker is 

om naleving tot stand te brengen indien mensen de legitimiteit van regels in twijfel trekken, dan 

indien zij de regels als legitiem beschouwen. Om deze reden zou procedurele rechtvaardigheid 

de escalatie van conflicten kunnen helpen voorkomen. De fundamentele vraag in hoeverre 

geduld en het geven van een tweede kans te verenigen zijn met het vermogen en de bereidheid 

om conflicten te laten escaleren, is echter tot op heden onbeantwoord gebleven.

Ten derde roept ons onderzoek de vragen op hoe het komt dat de bedoelingen van controleurs 

geregeld anders worden ervaren door normadressanten en wat hieraan te doen valt. Dit is een 

belangrijke vraag omdat we gezien hebben dat normadressanten hun gedrag niet afstemmen 

op het feitelijk optreden van controleurs of hun bedoelingen maar op de manier waarop ze het 

optreden van controleurs ervaren (zie ook Braithwaite c.s., 1994: 373). Deze bevinding maakt 

duidelijk dat het belangrijk is om in onderzoek en beleid aandacht te besteden aan de manier 

waarop normadressanten de bedoelingen van controleurs interpreteren en wijst op het belang 

voor controlerende instanties om een dialoog gaande te houden met normadressanten zodat zij 

weten wat hen bezighoudt (conform Braithwaite et al. 2007; Braithwaite, te verschijnen).

Kortom: het is goed mogelijk dat recente, in de inleiding genoemde uitwerkingen van responsive 

regulation als smart regulation, handhavingspiramides die uitgaan van netwerken en best 

practices en really responsive regulation inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die zich 

hebben voorgedaan sinds de introductie van de oorspronkelijke theorie en dat ze tegemoet 

komen aan sommige kritiekpunten die op responsive regulation zijn geleverd. Ze rusten echter 

op dezelfde veronderstellingen als de oorspronkelijke theorie. Daarmee dreigen de problemen 

die wij in dit onderzoek hebben blootgelegd in verband met de veronderstellingen die aan 

responsive regulation ten grondslag liggen te worden gereproduceerd in de meer recente 

uitwerkingen van deze theorie.
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Bijlage 1. Verantwoording van de operationalisering

De eerste onderzoeksvraag – Passen individuele controleurs respectievelijk teams dezelfde 

handhavingsstijl toe op vergelijkbare bedrijven, en zo niet, waarom niet? – heeft betrekking 

op de redenen dat a) individuele controleurs en b) teams vergelijkbare bedrijven verschillend 

controleren. De beantwoording van deze vraag is zowel op kwalitatieve als kwantitatieve 

gegevens gebaseerd. In deze bijlage beperken wij ons tot de verantwoording van de manier 

waarop wij de kwantitatieve gegevens hebben gemeten. De kwantitatieve gegevens bestaan 

uit gecodeerde interview- en observatiegegevens en administratieve gegevens van de VWA. 

We gaan eerst in op de meting van de variabelen met betrekking tot de verschillen tussen 

individuele controleurs en daarna op die tussen teams.

Verschillen tussen controleurs 
De afhankelijke variabele bestaat uit de bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-geobserveerd 

door Eelco van Wijk. Deze is gemeten aan de hand van zeven items met betrekking tot de 

mate waarin controleurs volgens hem bijvoorbeeld advies hebben gegeven, of regels hebben 

verduidelijkt, dan wel boetes hebben opgemaakt en vooral op technische aspecten hebben 

gelet. Wij zijn nagegaan in hoeverre deze zeven aspecten van de geobserveerde inspectie een 

betrouwbare meetschaal opleveren. De betrouwbaarheid hangt af van de mate waarin de 

zeven items behalve iets specifieks ook een of meerdere gemeenschappelijke onderliggende 

factoren meten. De betrouwbaarheid kan worden vastgesteld door middel van factor- en 

betrouwbaarheidsanalyse. 

Factoranalyse laat zien hoe sterk elk afzonderlijk item samenhangt met één of meerdere 

onderliggende factoren die zelf niet worden gemeten (zogenoemde latente factoren). Als 

ondergrens geldt dat items minimaal 0,30 dienen samen te hangen met een onderliggende 

factor (die wij in dit geval bestempelen als de bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-

geobserveerd). Er zijn verschillende analysetechnieken waarmee factoranalyse kan worden 

uitgevoerd. Wij hebben gebruik gemaakt van de meest gangbare techniek die Principale 

Componenten Analyse (PCA) wordt genoemd. Betrouwbaarheidsanalyse laat zien hoe sterk alle 

items gezamenlijk samenhangen. Cronbach’s alfa is een maat voor de betrouwbaarheid van een 

meetschaal. Als ondergrens voor een betrouwbare meetschaal wordt een Cronbach’s alfa van 

0,60 gehanteerd.

De resultaten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyse staan in tabel 1 weergegeven. De 

resultaten wijzen uit dat alle factorladingen hoger zijn dan 0,30 en dat de Cronbach’s alfa 

0,60 bedraagt. Kortom: de zeven items voor de bestraffendheid van de handhavingsstijl-

als-geobserveerd vormen net een betrouwbare meetschaal. We hebben deze zeven items 

samengenomen na ompoling van de scores op vier van de zeven items. Ompolen wil zeggen dat 

hoge scores voor bijvoorbeeld complimenteren worden omgezet in lage scores en omgekeerd. 
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Op deze manier staat een hoge score voor elk van de zeven items voor een bestraffende 

handhavingsstijl. Een hoge score op de uiteindelijke meetschaal staat dus voor een sterke mate 

van een bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-geobserveerd.

Tabel 1. Factor- en betrouwbaarheidsanalyse van de bestraffendheid van de controlestijl-als-geobserveerd door Eelco 

van Wijk (N = 269).5

Factorladingen

Nadruk gelegd op sociale verhoudingen*
Nadruk gelegd op technische aspecten
Complimenten gegeven*
Advies gegeven*
Boeterapport opgemaakt
Intensiteit inspectie
Regels verduidelijkt*

0,68
0,59
0,55
0,54
0,50
0,47
0,45

Cronbach’s alfa 0,60

* Omgepoolde items

De eerste van de vijf onafhankelijke variabelen die voor deze analyse is gebruikt bestaat uit 

de professionele achtergrond van controleurs. Als gesteld zijn in 2002 de Rijkskeuringsdienst 

voor Vee en Vlees (RVV) en de Keuringsdienst van Waren (KvW) in een holding geplaatst 

die in 2006 heeft geleid tot een fusie in de vorm van de huidige VWA. Van de huidige 

inspecteurs heeft 46 procent gewerkt voor de Keuringsdienst van Waren, 2) Zeven procent 

voor de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees, 3) 46 procent voor een werkgever uit de 

levensmiddelenbranche en 4) Twee procent heeft een andersoortige professionele achtergrond. 

De laatste categorie is buiten de analyse gelaten.

De tweede onafhankelijke variabele bestaat uit het handhavingsbeleid ten tijde van de 

aanstelling van een controleur. De afgelopen jaren is het uitvoeringsbeleid van de VWA twee 

keer gewijzigd. Tot ongeveer tien jaar geleden waren controleurs verantwoordelijkheid voor 

een eigen rayon. Dit betekende dat controleurs een langdurige relatie onderhielden met de 

bedrijven waarop zij toezicht hielden. In de periode die lag tussen de drie en tien jaar geleden 

gold dat controleurs strikt moesten handhaven volgens een vaste checklist. Drie jaar geleden is 

responsive regulation als beleid ingevoerd. Controleurs zijn aangesteld in een periode waarin 

5)  De observaties zijn als volgt gecodeerd: 1) geen advies/compliment/aandacht voor sociale verhoudingen of regel niet 
verduidelijkt of niet intensieve inspectie, 2) één advies/compliment/regel verduidelijkt, gemiddelde aandacht voor sociale 
verhoudingen of gemiddeld intensieve inspectie, 3) meerdere adviezen/complimenten/regels verduidelijkt, veel aandacht 
sociale verhoudingen of intensieve inspectie; 1) geen aandacht technische aspect/boeterapport, 2) wel aandacht 
technische aspect/boeterapport.
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het volgende beleid gold: 1) responsive regulation (minder dan drie jaar geleden aangesteld) 

(7%), 2) Strikt handhaven volgens een checklist (tussen de drie en tien jaar geleden aangesteld) 

(46%), 3) Verantwoordelijkheid voor een eigen rayon (langer dan tien jaar geleden aangesteld) 

(47%).

Sanctiehistorie van het bedrijf is de derde onafhankelijke variabele. Hiervoor is het aantal 

opgelegde boetes – variërend van nul tot 33 – gedeeld door het aantal bezoeken dat bij het 

bedrijf is afgelegd – variërend van nul tot 55.6

Sanctiehistorie van de controleur is de vierde onafhankelijke variabele. De sanctiehistorie is 

gebaseerd op de verhouding tussen alle inspecties die een controleur in de afgelopen twee jaar 

heeft gedaan en de in deze tijd opgemaakte boeterapporten.

Ten slotte is het team waarin een respondent werkzaam was in de analyse opgenomen. De 

geobserveerde controleurs werkten in de volgende teams: 1) Utrecht (19%), 2) Amsterdam (28%), 

3) Zwijndrecht (11%), 4) Rijswijk (14%), 5) Wageningen (14%), 6) Zutphen (14%).

Teamverschillen
De analyse met betrekking tot de teamverschillen naar de bestraffendheid van de gehanteerde 

handhavingsstijl is gebaseerd op administratieve en kwalitatieve gegevens. Deze analyse 

konden wij niet verrichten met behulp van de observatiegegevens vanwege de manier waarop 

wij controleurs hebben geselecteerd voor ons onderzoek. We hebben uitsluitend controleurs 

geselecteerd die binnen hun team boven- of benedengemiddeld vaak boetes oplegden. Deze 

gestratificeerde steekproef bood naar onze mening de beste mogelijkheden om verschillen in 

handhavingsstijlen tussen individuele controleurs op te sporen. De consequentie hiervan was 

echter dat de geselecteerde controleurs niet representatief waren voor de teams waarvan ze deel 

uitmaakten. Om toch eventuele verschillen tussen teams vast te kunnen stellen, moesten we 

daarom gebruik maken van gegevens met betrekking tot alle controleurs die werkzaam waren 

in de onderzochte teams – dus niet alleen van de controleurs die zijn geselecteerd voor de 

interviews en observaties. Voor alle controleurs uit de drie districten beschikten we alleen over 

gegevens met betrekking tot hun boetepercentages.

De afhankelijke variabele voor de analyse met betrekking tot verschillen in handhavingsstijlen 

tussen teams betreft de gemiddelde boetepercentages van controleurs in één team.

De eerste onafhankelijke variabele bestaat uit het team. Alle geobserveerde én niet-

geobserveerde controleurs in de volgende teams: 1) Utrecht (16%), 2) Amsterdam (15%), 3) 

Zwijndrecht (13%), 4) Rijswijk (18%), 5) Wageningen (23%), 6) Zutphen (15%).

De tweede onafhankelijke variabele betreft het handhavingsbeleid ten tijde van de aanstelling 

van de controleur die al is toegelicht bij de operationalisering van de variabelen voor de analyse 

met betrekking tot de individuele verschillen in handhavingsstijl.

6)  Om missings te voorkomen is aan bedrijven die nul keer zijn bezocht de score nul veranderd in 0,00001.
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Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag – Zijn controleurs in staat om in de praktijk de 

handhavingsstijl toe te passen die zij het meest geschikt achten? –  is gebaseerd op informele 

gesprekken met controleurs, werkbesprekingen en notulen. Het betreft een volledig kwalitatieve 

analyse van ongestructureerde data die wij hier verder niet verantwoorden, zoals wij hierboven 

hebben opgemerkt.

De laatste onderzoeksvraag – Hebben controleurs de negatieve onbedoelde effecten van 

hun manier van optreden in eigen hand? – is beantwoord met behulp van observatie- en 

interviewgegevens en door bedrijven ingevulde vragenlijsten. Deze gegevens zijn zowel 

kwalitatief als kwantitatief van aard.

De afhankelijke variabele van de kwantitatieve analyse – de negatieve onbedoelde gevolgen 

van de inspectie – heeft betrekking op de door ondernemers in de vragenlijst gerapporteerde 

effecten van de inspectie die los staan van regelnaleving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 

mate waarin als gevolg van de inspectie het beeld van de VWA is verslechterd, de bereidheid 

tot het vrijwillig verschaffen van informatie is afgenomen en de intentie om tegen boetes 

in beroep te gaan is toegenomen. Deze variabele is gemeten met behulp van zeven Likert-

items (d.w.z. stellingen waar respondenten het in meer of mindere mate mee eens kunnen 

zijn). De antwoordcategorieën varieerden van helemaal mee oneens tot en met helemaal 

mee eens. De factorladingen die staan weergegeven in tabel 2 laten zien dat elk van de zeven 

items afzonderlijk voldoende sterk samenhangt met de latente factor die wij benoemen als de 

negatieve onbedoelde gevolgen van de inspectie; alle items laden immers minstens 0,50 op 

deze onderliggende factor. De zeven Likert-items leveren gezamenlijk een betrouwbare schaal 

op (Cronbach’s alpha = 0,78), waarbij een hoge score staat voor veel gerapporteerde negatieve 

onbedoelde gevolgen.
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Tabel 2. Factor- en betrouwbaarheidsanalyse van de negatieve onbedoelde gevolgen van de meest recente inspectie 

zoals gerapporteerd door ondernemers (N = 107).

Factorladingen

Als gevolg van het bezoek van de controleur: 
heb ik nu een negatiever beeld van de VWA
zal ik minder snel uit eigen beweging informatie geven
zie ik een volgende inspectie met vertrouwen tegemoet*
zal ik in de toekomst eerder in beroep gaan tegen boetes
zal ik zaken die controleurs over het hoofd zien minder snel aanpakken
is mijn relatie met de VWA verbeterd*
zal ik de regels eerder overtreden als dit winst oplevert

0,86
0,85
0,70
0,59

0,59
0,51
0,50

Cronbach’s alfa 0,78

* Omgepoolde items

De onafhankelijke variabele van deze analyse betreft de bestraffendheid van de handhavingsstijl-

als-bedoeld door de controleur. Deze stijl heeft betrekking op de taakopvatting van de controleur 

en de bedoelingen die hij of zij wilde overbrengen op de normadressant. De taakopvatting is 

bijvoorbeeld gemeten met behulp van de mate waarin een controleur geen moeite had om 

een boete te schrijven of niet vond dat het kweken van een vertrouwensrelatie regelnaleving 

bevorderde. De bedoelingen zijn bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de mate waarin 

een controleur stelde zakelijk, bestraffend of juist adviserend te willen overkomen. De 

bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-bedoeld is gemeten met behulp van elf items. Uit 

tabel 3 blijkt dat elk van de afzonderlijke items voldoende sterk samenhangt met de latente 

factor die wij hebben benoemd als de bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-bedoeld. Alle 

factorladingen zijn immers hoger dan 0,30. De elf items vormen samen een betrouwbare schaal, 

aangezien de Cronbach’s alfa van 0,80 ruim boven de ondergrens van 0,60 ligt. Een hoge score 

staat voor een sterke mate van bestraffendheid als-bedoeld door de controleur.
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Tabel 3. Factor- en betrouwbaarheidsanalyse van de bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-bedoeld door de 

controleur (N = 234).7

Factorladingen

Taakopvatting controleur
Effectiviteit door opleggen boetemaatregelen
Gemak waarmee boetes worden geschreven
Belang technische aspecten
Belang sociale verhoudingen*
Inschatting aandeel slechte bedrijven
Effectiviteit door kweken vertrouwensrelatie*

Bedoelingen controleur
Zakelijk over willen komen 
Adviserend over willen komen*
Uitleggend over willen komen*
Normadressant scherp willen houden door inspectie
Bestraffend over willen komen

0,79
0,74
0,68
0,48
0,42
0,38

0,75
0,67
0,56
0,45
0,40

Cronbach’s alfa 0,80

* Omgepoolde items

De interveniërende variabele – dat is een variabele die is bedoeld om inzichtelijk te maken 

waarom een onafhankelijke variabele van invloed is op de afhankelijke variabele – betreft de 

bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-ervaren door de normadressant. Deze variabele 

is gemeten met twintig Likert-items met antwoordcategorieën variërend van ‘helemaal mee 

oneens’, tot ‘helemaal mee eens’. De items hadden bijvoorbeeld betrekking op de mate waarin 

respondenten het optreden van een controleur als onpersoonlijk of adviserend hadden ervaren 

of vonden dat de controleur open stond voor discussie. De items laden minimaal 0,42 op de 

onderliggende factor die wij hebben benoemd als de bestraffendheid van de handhavingsstijl-

als-ervaren. Gezamenlijk leveren ze een zeer betrouwbare schaal op (Cronbach’s alfa = 0,91) 

waarbij een hoge score staat voor een bestraffende handhavingsstijl-als-ervaren (zie tabel 6 in 

bijlage 1).

7)  De antwoordcategorieen voor de zes items die de bestraffendheid van de taakopvatting maten luiden als volgt: 1) 
benadrukt belang sociale verhoudingen/technologie wel of 2) niet; benadrukt het verhogen van effectiviteit door het 
opleggen van boetemaatregelen of het versterken van de vertrouwensbarnd 1) wel of 2) niet; Schrijft boetes 1) niet graag, 
2) heeft hier geen moeite mee, 3) graag. Meent dat er 1) meer goede dan slechte bedrijven zijn, 2) de slechte en goede 
bedrijven elkaar in evenwicht houden, 3) meer slechte dan goede bedrijven zijn. De antwoordcategorieen van de vijf items 
voor de bestraffendheid van de bedoelingen van de controleur zijn als volgt verdeeld: 1) wilde helemaal niet adviserend/
uitleggend overkomen, 2) wilde enigszins adviserend/uitleggend  overkomen, 3) wilde heel adviserend/uitleggend 
overkomen, 4) niet genoemd; wilde 1) vriendschappelijk, 2) gelijkwaardig, 3) zakelijk overkomen, 4) niet genoemd; 
bedrijf scherp willen houden door inspectie: 1) niet genoemd, 2) wel genoemd.
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Tabel 4. Factor- en betrouwbaarheidsanalyse van de bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-ervaren door de 

normadressant (N = 100).

FL-en

Hoe heeft de controleur zich volgens u tijdens de laatste inspectie opgesteld? 
Onredelijk
De controleur legde duidelijk uit wat ik fout deed en hoe ik mijn fouten kon verbeteren*
Keihard
Bestraffend
Adviserend*
Zo veel mogelijk boeterapporten schrijvend
De controleur stelde zich behulpzaam op*
De controleur behandelde mij als een oplichter
Onpersoonlijk
Als een adviseur*
De controleur legde ook uit wat en waarom ons bedrijf goed deed wat betreft regelnaleving*
De controleur stond open voor discussie*
De controleur hielp mijn bedrijf om zo goed mogelijk aan de regels te voldoen* 
De controleur nam mijn ideeën over regelnaleving serieus*
Als een politieagent
De controleur gaf goed aan hoe ik met zo min mogelijk financiële middelen zo goed mogelijk aan 
de regels kon voldoen*
De controleur gaf mij het vertrouwen dat we samen tot het beste resultaat wat betreft het 
naleven van de regels konden komen*
Overleggend*
De controleur kwam voornamelijk kijken om te zien wat mijn bedrijf fout deed
Bereid tot samenwerken* 

0,74
0,71
0,70
0,70
0,68
0,67
0,67
0,66
0,65
0,65

0,65
0,62
0,60
0,57
0,56

0,56

0,51
0,53
0,48
0,42

Cronbach’s alfa 0,91

* Omgepoolde items
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Bijlage 2. De resultaten van de kwantitatieve analyses

Om individuele verschillen in bestraffende handhavingsstijl-als-geobserveerd te verklaren 

hebben we gebruik gemaakt van een covariantieanalyse. Deze techniek is bedoeld voor 

modellen waarbij de afhankelijke variabele van numeriek meetniveau is en de onafhankelijke 

variabelen deels van categorisch meetniveau zijn en deels van numeriek meetniveau. Bij 

numerieke variabelen kunnen de antwoordcategorieën worden geordend van laag naar 

hoog en ligt de onderlinge afstand tussen de antwoordcategorieën vast (bv. leeftijd in jaren). 

Bij categorische variabelen verschillen de antwoordcategorieën zonder dat ze geordend 

kunnen worden in termen van lager of hoger (bv. geslacht). In onderstaande analyse zijn de 

werkachtergrond en het handhavingsbeleid dat gold toen een controleur werd aangesteld 

categorische variabelen en de sanctiehistorie van de controleur en de sanctiehistorie van het 

bedrijf numerieke variabelen.

De effecten van de categorische en numerieke variabelen worden uitgedrukt door middel van 

B’s. Hierbij zijn zowel de richting – d.w.z. positief of negatief – als de hoogte van het effect van 

belang. Bij categorische variabelen wordt de gemiddelde score van een specifieke categorie 

op de afhankelijke variabele vergeleken met de gemiddelde score van een andere categorie 

– de zogenoemde vergelijkingscategorie. Uit onderstaande tabel blijkt dat controleurs met 

een RVV-achtergrond er in vergelijking tot controleurs met een KvW-achtergrond een minder 

bestraffende stijl op nahouden (B = -0,36) net als in vergelijking tot controleurs met een 

achtergrond in de levensmiddelenbranche (B = -0,24). De frequentieverdeling geeft aan hoeveel 

respondenten binnen een bepaalde categorie vallen. Van alle geobserveerde inspecties had de 

controleur die de inspectie uitvoerde zestien keer een werkachtergrond als RVV-er, 108 keer 

een werkachtergrond in de levensmiddelenbranche en 104 keer als KvW-er. In vergelijking met 

controleurs die bij hun aanstelling verantwoordelijkheid droegen voor hun eigen rayon treden 

controleurs die zijn aangesteld toen responsive regulation was ingevoerd strenger op (B = 0,20). 

Dit geldt in nog sterkere mate voor de controleurs die zijn aangesteld toen zij geacht werden 

strikt te handhaven volgens een vaste checklist (B = 0,42).

Bij numerieke variabelen duidt de B de richtingscoëfficiënt aan van het effect van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Het positieve effect van de sanctiehistorie 

van de controleur op de bestraffendheid van de controleur brengt tot uitdrukking dat één 

procent meer boetes uitschrijven in het verleden gemiddeld genomen leidt tot een 0,28 

strengere handhaving. Voorts blijkt uit tabel 5 dat bedrijven bestraffender worden tegemoet 

getreden naarmate ze in het verleden meer boetes opgelegd hebben gekregen (B = 0,02).

De p-waarde geeft de kans aan dat een effect op toeval berust. De kans dat het effect van de 

werkachtergrond op de bestraffendheid van de handhavingsstijl op toeval berust, is bijvoorbeeld 

kleiner dan tien procent (p < 0,10), terwijl de kans dat het effect van de sanctiehistorie op toeval 

berust kleiner dan één procent is (p < 0,01).
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Tabel 5. Bestraffende-stijl-als-geobserveerd tijdens inspecties verklaard uit de sanctiehistorie van bedrijven en de 

sanctiehistorie en professionele achtergrond van controleurs (Covariantieanalyse, B’s, N = 228).#

Frequentieverdeling B’s

Werkachtergrond
RVV
Levensmiddelenbranche
KvW (vergelijkingscategorie)

16
108
104

-0,36
-0,24
0

Partiële eta2 0,02*

Handhavingsbeleid bij aanstelling
Responsive regulation (< 3 jaar aangesteld)
Strikt handhaven volgens checklist (3 – 10 jaar 
aangesteld)
Verantwoordelijkheid voor eigen rayon (> 10 jaar 
aangesteld) (vergelijkingscategorie)

17
105
106

0,20
0,42
0

Partiële eta2 0,03*

Sanctiehistorie controleur 0,28

Partiële eta2 0,13***

Sanctiehistorie bedrijf 0,02

Partiële eta2 0,05***

R2 % 32,9

* p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,001

# Gecontroleerd voor het team van de controleur
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De partiële eta2 geeft aan hoeveel van de totale variantie op de afhankelijke variabele wordt 

verklaard uit één van de onafhankelijke variabelen afzonderlijk. Dit wil bijvoorbeeld zeggen 

dat de werkachtergrond twee procent van de totale variantie in bestraffendheid verklaart. De 

R2  geeft het percentage van de totale variantie op de afhankelijke variabele weer dat wordt 

verklaard door alle onafhankelijke variabelen samen: in dit geval 32,9 procent.

In onderstaande analyse is het team van de controleur als controlevariabele opgenomen in 

de analyse. Dit wil zeggen dat de effecten van de werkachtergrond, handhavingsbeleid bij 

aanstelling, sanctiehistorie controleur en sanctiehistorie bedrijf zijn vastgesteld onder controle 

van het team waarin de controleur was aangesteld, maar dat het effect van het team zelf niet is 

weergegeven in de tabel. De reden hiervan is dat het teameffect voor deze analyse betekenisloos 

was door de wijze waarop controleurs zijn geselecteerd voor dit onderzoek. De respondenten 

zijn immers niet representatief voor de teams doordat steeds controleurs met de hoogste en 

laagste sanctiehistorie in het onderzoek zijn betrokken, zoals we hebben uitgelegd in de bijlage 

over de operationalisering van begrippen.

Om verschillen in boetepercentages tussen teams te verklaren, hebben we gebruik gemaakt 

van variantieanalyse. Deze analysetechniek is bedoeld voor modellen waarbij de afhankelijke 

variabele van numeriek meetniveau is en de onafhankelijke variabelen van categorisch 

meetniveau zijn. Voor elke categorie wordt de gemiddelde score op de afhankelijke variabele 

gegeven. In model 1 bedraagt het gemiddelde boetepercentage van alle controleurs binnen team 

1 bijvoorbeeld 10,8 en van team 4 6,8.

In tabel 6 staan de resultaten weergegeven van twee modellen. Het eerste model geeft de 

gemiddelde boetepercentages weer voor alle zes in het onderzoek betrokken teams. Het tweede 

model doet hetzelfde, maar dan gecontroleerd voor het beleid dat werd gevoerd op het moment 

dat de controleurs uit de verschillende teams waren aangesteld. Onder controle van het beleid 

dat gold toen controleurs waren aangesteld, verschillen teams minder naar boetepercentages 

(het percentage variantie in boetepercentages dat wordt verklaard door het team neemt af van 

0,22 naar 0,18). Dit betekent dat teams voor een deel bestraffender optraden doordat er meer 

controleurs in werkten die tijdens de strikt handhaven periode waren aangesteld en minder 

controleurs die waren aangesteld tijdens de responsive regulation periode of de periode waarin 

controleurs verantwoordelijk waren voor hun eigen rayon.

We hebben ook nagegaan tussen welke teams de gemiddelde boetepercentages significant 

van elkaar verschilden. Dit hebben we gedaan met behulp van een post hoc paarsgewijze 

vergelijking van de gemiddelden tussen de teams – een zogenoemde LSD-test. Voor de 

leesbaarheid hebben we ervoor gekozen de resultaten niet in tabel 6 weer te geven. Uit deze test 

blijkt dat het team 1 vaker boetes oplegde dan alle andere teams (p < 0,10) en dat team 3 meer 

boetes uitvaardigde dan team 6 (p < 0,05).
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De laatste kolom van tabel 6 geeft de mate van verschillen in scores op de afhankelijke variabele 

tussen respondenten binnen categorieën weer. In dit geval gaat het om de mate waarin de 

boetepercentages tussen controleurs verschilden die tot eenzelfde team behoorden. Hoe hoger 

de standaarddeviatie, hoe geringer de overeenstemming was tussen controleurs binnen teams 

naar de mate waarin zij boetes oplegden. De boetepercentages liepen het minst uiteen tussen de 

leden van team 6 en het meest tussen de leden van team 2. De spreiding van de andere teams lag 

hier tussenin.

Tabel 6. Gemiddelde en spreiding van het percentage boetemaatregelen per team (N teams = 6, N inspecteurs = 66, 

Percentages).

Frequentie 
inspec-teurs

Gemiddelde 
boetepercentage 
per team (model 1)

Gemiddelde 
boetepercentage 
per team (model 
2)

Standaarddeviatie 
boetepercentages 
binnen teams

Team
1 
2
3
4 
5 
6

Handhavingsbeleid bij 
aanstelling
Responsive regulation (< 
3 jaar aangesteld)
Strikt handhaven volgens 
checklist (3 – 10 jaar 
aangesteld)
Verantwoordelijkheid 
voor eigen rayon (> 
10 jaar aangesteld) 
(vergelijkingscategorie)

13
11
12
14
8
8

5

32

29

10,8
6,5
7,9
6,8
6,7
4,1

-

-

-

9,6
5,8
6,8
6,1
6,2
3,9

4,5

8,4

6,2

3,3
5,1
3,1
4,8
4,1
1,4

7,4
0,22***
-
22

7,4
0,18**
0,11**
31

* p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01
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Om de verschillen in negatieve onbedoelde gevolgen van inspecties te verklaren hebben we 

gebruik gemaakt van zowel correlaties als regressieanalyse. Beide technieken zijn bedoeld 

om samenhang te berekenen tussen variabelen van numeriek meetniveau. Correlaties 

hebben betrekking op de samenhang tussen twee variabelen – d.w.z. op een bivariate 

analyse –, terwijl regressieanalyse betrekking heeft op de samenhang tussen twee variabelen 

onder constanthouding van een of meerdere andere variabelen – d.w.z. op een multivariate 

causale analyse. Correlaties worden aangegeven middels een r, gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten middels een Bèta.

Onderstaande figuur laat zien dat er een positieve correlatie bestaat tussen de omvang van 

de door de ondernemer gerapporteerde negatieve onbedoelde gevolgen van de inspectie 

en de mate waarin controleurs bestraffender hebben willen optreden (r = 0,13; p < 0,10). 

Met andere woorden: ondernemers rapporteerden meer negatieve onbedoelde gevolgen 

naarmate controleurs bestraffender wilden optreden. Dit is in overeenstemming met de 

veronderstelling dat controleurs de negatieve gevolgen van hun handelen in eigen hand 

hebben. De regressieanalyse laat echter ook zien dat de invloed van de bestraffendheid van 

de handhavingsstijl-als-bedoeld door de controleur volledig wegvalt onder controle van de 

bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-ervaren door de ondernemer (Bèta = -0,05; p 

= niet significant, oftewel: dit effect berust waarschijnlijk op toeval). Daarentegen blijft de 

bestraffendheid van de handhavingsstijl-als-ervaren een sterke invloed behouden op de 

negatieve onbedoelde gevolgen van de inspectie (Bèta = 0,70; p < 0,01). Dit betekent dat 

ondernemers zich lieten leiden door de manier waarop zij de inspectie hadden ervaren en 

niet zoals de controleur het had bedoeld. Voorts bestaat een positieve correlatie tussen de 

bestraffendheid van de stijl-als-bedoeld en -als-ervaren (r = 0,26; p < 0,10). Deze samenhang is 

echter niet sterk. Slechts 6,8 procent van de totale variantie in de bestraffendheid-als-ervaren 

wordt verklaard uit de bestraffendheid-als-bedoeld (0,262 = 6,8 %). Omgekeerd geformuleerd: 

93,2 % van de variantie in de bestraffendheid-als-ervaren staat los van de bestraffendheid-als-

bedoeld. Dit wil zeggen dat ondernemers de stijl meestal niet altijd op dezelfde manier ervoeren 

als de controleurs hadden bedoeld.

Kortom: controleurs hadden de negatieve onbedoelde gevolgen van hun manier van optreden 

lang niet altijd in eigen hand, omdat ondernemers die niet altijd op dezelfde manier ervoeren als 

de controleurs die hadden bedoeld. De handhavingsstijl-als-bedoeld en -als-ervaren verklaren 

samen 47,7 procent van de totale variantie in zelfgerapporteerde negatieve onbedoelde gevolgen 

van de inspectie.
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Figuur 1. Negatieve onbedoelde gevolgen van inspecties verklaard uit de bestraffendheid van de ‘handhavingsstijl-als-

bedoeld’ en de ‘handhavingsstijl-als-ervaren’ (Correlaties en padanalyse, N = 103).

* p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01

Figuur 1. Negatieve onbedoelde gevolgen van inspecties verklaard uit de bestraffendheid van 

de ‘handhavingsstijl-als-bedoeld’ en de ‘handhavingsstijl-als-ervaren’ (Correlaties en 

padanalyse, N = 103). 
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Bijlage 3. De vragenlijst voor de bezochte bedrijven

Introductie

De vragenlijst gaat voornamelijk over hoe u het optreden van de controleur van de VWA heeft 

ervaren, uw mening over de regels waar u zich volgens de VWA aan moet houden en de mate 

waarin het bezoek van de controleur volgens u van invloed is op uw toekomstige handelen als 

het gaat om regelnaleving.

Wij als onderzoekers ver willen hierbij nogmaals benadrukken dat uw antwoorden strikt 

vertrouwelijk worden behandeld. Niemand anders dan wij zullen uw antwoorden te zien krijgen. 

Daarnaast anonimiseren wij ook alles in de rapportage van het onderzoek. Dat betekent dat uw 

naam of bedrijfsnaam op geen enkele manier zal terug te vinden zijn in de rapportage. Ook de 

controleur die u net over de vloer heeft gehad, zal nooit inzicht krijgen in uw antwoorden.

Achtergrondgegevens

1. Wat is de naam van het bedrijf…………………………………………………………………… 

 

2. Bent u de eigenaar van het bedrijf? 

□ Ja

□ Nee

3. Wat is uw functie binnen dit bedrijf? ................………………………………………………….

4. Neemt u beslissingen over de uitkomsten van de VWA inspecties? 

□ Altijd

□ Soms

□ Nooit

5. Kunt u het uitvoeren van de beslissingen overlaten aan ander personeel?

□ Altijd

□ Soms

□ Nooit

6. Hebt u de controleur van deze laatste inspectie eerder bij uw bedrijf meegemaakt?

□ Nog nooit

□ Eén keer

□ Meerdere keren
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Houding controleur

7. De onderstaande stellingen gaan over de manier waarop de conroleur zich volgens u tijdens de 

laatste inspectie heeft opgesteld. U kunt per vraag aangeven in hoeverre u de omschrijving wel of 

niet van toepassing vond op de controleur

   Helemaal         Niet        Neutraal              Wel       Helemaal 
      niet                                                                           wel       

Als een politieagent      □            □           □              □           □

Onredelijk      □            □           □              □           □

Bereid tot samenwerken      □            □           □              □           □

Bereid om compromissen te sluiten      □            □           □              □           □

Zo veel mogelijk boeterapporten 
schrijvend

     □            □           □              □           □

Keihard      □            □           □              □           □

Onpersoonlijk      □            □           □              □           □

Als een adviseur      □            □           □              □           □
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8. De volgende stellingen gaan dieper in op de houding van de controleur zoals u die heeft ervaren. 

Ook hier kunt u weer aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stellingen.

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

De controleur kwam voornamelijk kijken 
om te zien wat mijn bedrijf fout deed

     □            □            □          □            □

De controleur legde duidelijk uit wat 
ik fout deed en hoe ik mijn fouten kon 
verbeteren

     □            □            □          □            □

De controleur hielp mijn bedrijf om zo 
goed mogelijk aan de regels te voldoen

     □            □            □          □            □

De controleur gaf mij het gevoel 
invloed te kunnen uitoefenen op zijn 
handhavingsbeleid

     □            □            □          □            □

De controleur nam mijn ideeën over 
regelnaleving serieus

     □            □            □          □            □

De controleur gaf mij het vertrouwen dat 
we samen tot het beste resultaat wat 
betreft het naleven van de regels konden 
komen

     □            □            □          □            □

De controleur legde ook uit wat en 
waarom ons bedrijf goed deed wat 
betreft regelnaleving

     □            □            □          □            □

De controleur behandelde mij als een 
oplichter

     □            □            □          □            □

De controleur gaf goed aan hoe ik met zo 
min mogelijk financiële middelen zo goed 
mogelijk aan de regels kon voldoen

     □            □            □          □            □

De controleur stelde zich behulpzaam op      □            □            □          □            □

De controleur stond open voor discussie      □            □            □          □            □
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9. Hoe vond u dat de controleur zich tijdens de inspectie opstelde? 

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

Overleggend        □                       □                    □                   □                     □

Bestraffend        □                       □                    □                   □                     □

Adviserend        □                       □                    □                   □                     □

Afwisselend overleggend, bestraffend 
en adviserend

       □                       □                    □                   □                     □

Opvattingen over regels en handhaving

10. In hoeverre zijn de volgende motieven van toepassing op de beslissingen die uw bedrijf neemt 

in verband met de regelgeving van de VWA? 

Mijn bedrijf laat de beslissing om regels al of niet na te leven in de eerste plaats afhangen

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

Van de waardering die bedrijfsgenoten 
en klanten daar naar verwachting voor 
kunnen opbrengen

       □                       □                    □                   □                     □

Van het belang dat mijn bedrijf zelf 
toekent aan voedselveiligheid

       □                       □                    □                   □                     □

Van de risico’s om gepakt te worden 
voor regelovertredingen en de 
kostenbesparingen die daarmee 
gemoeid zijn

       □                       □                    □                   □                     □
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11.  In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende stellingen over de manier waarop VWA-

controleurs regelovertredingen bestraffen?

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

De kans om gepakt te worden bij 
overtredingen is zeer klein

       □                       □                    □                   □                     □

De VWA heeft hoge boetes staan op de 
regelovertredingen

       □                       □                    □                   □                     □

Er zit weinig tijd tussen een sanctie van 
een VWA-controleur en de uitvoering van 
de straf

       □                       □                    □                   □                     □

Opvattingen over regelnaleving

12. De volgende serie stellingen gaan over de mate waarin u zichzelf in staat acht om aan alle 

eisen van de controleurs van de VWA te voldoen. Mochten stellingen niet van toepassing zijn op 

uw bedrijfssituatie dan kunt u in de laatste kolom N.v.t. aankruisen.

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

N.v.t.

Het kost mijn bedrijf veel te veel geld 
om mij precies aan alle codes en 
voorschriften te houden 

       □                       □                    □                   □                     □ □

Het bijhouden van de administratie 
rondom de aanlevering van 
producten kost mij te veel tijd

       □                       □                    □                   □                     □ □

Mijn bedrijf heeft niet de apparatuur 
om zich precies te houden aan de 
voorschriften rond het afkoelen en 
opwarmen van producten 

       □                       □                    □                   □                     □ □

Sommige regels zijn te ingewikkeld 
om aan te voldoen

       □                       □                    □                   □                     □ □

Het kost te veel geld om precies de 
hygiënecode na te leven

       □                       □                    □                   □                     □ □

Het kost mijn bedrijf te veel tijd om 
aan aan alle voorschriften te voldoen

       □                       □                    □                   □                     □ □
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13. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over het belang van de wet- en 

regelgeving?

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

De voedselveiligheid komt echt niet in gevaar als je 
je niet precies aan alle regels houdt

       □                       □                    □                   □                     □

Zonder de wet- en regelgeving zou het een stuk 
slechter gesteld zijn met de kwaliteit van de 
Nederlandse voedselindustrie/horeca

       □                       □                    □                   □                     □

Als de VWA eisen stelt dan heb ik mij daar nou 
eenmaal aan te houden, of ik het er mee eens ben 
of niet

       □                       □                    □                   □                     □

Het is noodzakelijk dat de VWA de voedselveiligheid 
controleert om de consument te beschermen tegen 
onveilige producten

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf vindt dat er best wat vrijer met de 
voorschriften kan worden omgegaan

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf volgt de regels op, omdat zij zich er nu 
eenmaal aan moet houden

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf is blij dat de controleurs minstens één 
keer per jaar komen om te kijken of het nog goed 
gaat met mijn bedrijf

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf probeert ook de regels en codes die we 
niet zo zinvol vinden zo goed mogelijk na te leven

       □                       □                    □                   □                     □

Als de overheid regels opstelt voor bedrijven, dan 
moet ieder bedrijf daar zich altijd aan houden

       □                       □                    □                   □                     □

De hygiënecode is van groot belang bij het bereiden 
van veilige producten

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf functioneert beter als aan alle wet- en 
regelgeving wordt voldaan

       □                       □                    □                   □                     □

De VWA’s wil is wet        □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf vindt de regels waar wij ons aan moeten 
houden zinvol

       □                       □                    □                   □                     □
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Toekomstig handelen

14. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende serie stellingen over hoe uw bedrijf van 

plan is te handelen als gevolg van het bezoek van de controleur.

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

Als gevolg van het bezoek van deze 
controleur doet mijn bedrijf er alles aan om 
aan zijn eisen te voldoen

       □                       □                    □                   □                     □

Als gevolg van het bezoek van deze 
controleur is de relatie van mijn bedrijf met 
de VWA verbeterd

       □                       □                    □                   □                     □

Mijn bedrijf is van plan om de adviezen van 
deze controleur allemaal over te nemen

       □                       □                    □                   □                     □

Als de controleur zich anders zou hebben 
opgesteld dan zou mijn bedrijf meer geneigd 
zijn mij aan de regels te houden dan nu het 
geval is

       □                       □                    □                   □                     □

Als gevolg van het bezoek van deze 
inspecteur heb ik een negatiever beeld 
gekregen van de VWA

       □                       □                    □                   □                     □

Als gevolg van het bezoek van de 
controleur zal mijn bedrijf minder snel uit 
eigen beweging informatie geven aan de 
controleurs

       □                       □                    □                   □                     □

Dankzij het bezoek van de controleur weet 
ik nu beter waarom mijn bedrijf zich aan 
bepaalde regels moet houden

       □                       □                    □                   □                     □

Als gevolg van het bezoek van deze 
inspecteur zie ik de volgende inspectie met 
vertrouwen tegemoet

       □                       □                    □                   □                     □

Helemaal     Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee      
mee oneens                                                                eens

Als gevolg van het bezoek van de controleur 
zal mijn bedrijf eerder in beroep gaan tegen 
toekomstige maatregelen van de VWA 

       □                       □                    □                   □                     □
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Als gevolg van het bezoek van de controleur 
is de kans groter dat mijn bedrijf bovenop de 
wettelijke verplichtingen extra maatregelen 
gaat nemen

       □                       □                    □                   □                     □

Het moment dat mijn bedrijf zich actief gaat 
verzetten tegen VWA-controleurs is dichterbij 
gekomen door het laatste bezoek

       □                       □                    □                   □                     □

Na het laatste bezoek zal mijn bedrijf vaker 
slechts de indruk wekken mee te werken, 
zonder feitelijk iets te doen

       □                       □                    □                   □                     □

De kans dat mijn bedrijf zich bij andere 
aansluit om zich tegen de VWA te verzetten 
is toegenomen door het laatste bezoek

       □                       □                    □                   □                     □

Na dit bezoek vertrouw ik er meer op dat 
mijn bedrijf de controleurs alles over mijn 
bedrijf kan vertellen zonder daar meteen op 
afgerekend te worden 

       □                       □                    □                   □                     □

Zaken die controleurs over het hoofd zien zal 
mijn bedrijf minder snel aanpakken na het 
laatste bezoek van de controleur

       □                       □                    □                   □                     □

Na het bezoek is mijn bedrijf eerder geneigd 
de regels te overtreden als dit winst oplevert

       □                       □                    □                   □                     □
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Vergelijking met voorgaande inspecties

15. In hoeverre vond u dat de controleur zich op dezelfde manier opstelde als tijdens voorgaande 

inspecties die u heeft meegemaakt?

Veel minder     Minder      Geen verschil     Meer     Veel meer

Als een schoolmeester

       □                       □                    □                   □                     □

Als een collega        □                       □                    □                   □                     □

Als een politieagent
       □                       □                    □                   □                     □

16. Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze vragenlijst, kunt u die hieronder opschrijven:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

........…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

U bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. Er rest ons als onderzoekers nog één vraag 

over het vervolg van dit onderzoek. 

Het zou kunnen zijn dat wij naar aanleiding van uw antwoorden nog naar een concreet 

voorbeeld van uw ervaringen met de laatste VWA-controleur zouden willen vragen. Staat u ons 

toe om hierover telefonisch contact met u op te nemen? Zo ja, op welk telefoonnummer kunnen 

wij u dan het beste bellen? Met uw toestemming zou u ons nogmaals een zeer grote dienst 

bewijzen.

□ Ik vind het geen probleem als jullie nog contact met mij opnemen. Jullie kunnen mij bellen op 

telefoonnummer:……………………………………………………………………………………

□ Nee, ik heb liever niet dat jullie nog contact met mij opnemen

Wij willen u bij deze hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst! 

U kunt deze gratis opsturen in de envelop die wij u hebben overhandigd.
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