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Abstract
Dutch Inspectorate’s compliance strategy on housing, spatial and
environmental legislation reviewed
The Dutch Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment has
developed a method, the so-called ‘compliance-strategy’, to determine the risks
of non-compliance with the law. On the basis of these risks the Inspectorate
allocates extra time for law enforcement on regulations leading to high levels of
risk and non-compliance. The National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM) has found the method suitable for this purpose. RIVM also
recommends several improvements to enhance convenience and transparency,
and to make the method better accessible to policy makers and the public. One
of these improvements is defining the risks using a method based on agreements
on how to assess risk from the estimated effects and chances of occurrence.
Experts at the Institute have applied the same method to estimate the risks
associated with the legislation. These risks are estimated lower by RIVM than by
the Inspectorate. In cases where risk is the product of effect and the chance of
occurrence, RIVM experts estimate lower chances of occurrence at the same level
of effects. Upon their review of the compliance strategy, local authorities and
other inspectorates have recommended explicit marking of administrative
priorities and concretizing definitions; for example, what is considered a small
chance of occurrence (once a year or once in a hundred years)? RIVM also advises
checking on costs in cases of non-compliance applied to the laws and regulations
originating in European legislation aimed at economic development of a region.
Non-compliance may lead to high costs or to high losses due to
underdevelopment. Some of these laws and regulations are classified as low risk
in terms of public health and sustainable development. In cases where high costs
seem probable, a separate approach to the legislation in the annual working
programmes may be necessary.
Key words: compliance, environmental legislation, strategy, risk assessment
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Rapport in het kort
Review van de Nalevingsstrategie van de VROM-Inspectie
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM) heeft de
Nalevingsstrategie van de Inspectie van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (de VROM-Inspectie) geschikt bevonden
en doet verschillende aanbevelingen om de methode handzamer, transparanter
en beter communiceerbaar te maken. De VROM-Inspectie past de
Nalevingsstrategie toe om per wettelijke taak de risico’s voor de leefomgeving te
bepalen. Op basis hiervan bepaalt zij de prioriteiten binnen haar werkpakket. Het
RIVM vindt de methode geschikt voor de classificatie van de risico’s in de
toegepaste en het beperkte aantal risicoklassen.
Het RIVM adviseert om de verwerking van de risicoscores per wettelijke taak
transparanter te maken door gebruik te maken van zogenaamde risicomatrices.
In deze matrices moeten expliciete afspraken worden vastgelegd die duidelijk
maken welke optelsom van risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid, leidt tot het risico voor de leefomgeving.
Ook is inhoudelijk naar de scores gekeken. Over het algemeen schat het RIVM de
risico’s (risico = kans x effect) lager in dan VROM. Als RIVM-deskundigen dezelfde
methodiek toepassen dan ervaren zij daarbij geen grote berekeningsverschillen
bij ‘effect’; zij scoren echter wel lager op ‘kans’.
De methode is ook aan gemeenten en andere wethandhavende organisaties
voorgelegd. Zij adviseren om de bestuurlijke keuzes meer zichtbaar te maken en
definities en taakomschrijvingen van de VROM-Inspectie te verduidelijken.
Het RIVM adviseert ook om de wet- en regelgeving die nu in het kwadrant ‘laag
risico’ staat, te screenen op voorschriften die bij niet-naleving tot hoge Europese
boetes of tot economische derving kunnen leiden. Wellicht verdient deze wet- en
regelgeving meer prioriteit binnen het werkpakket van de VROM-Inspectie.
Trefwoorden: handhaving, risico, leefomgeving, VROM-regelgeving,
prioriteringsmethodiek
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Samenvatting
Nalevingsstrategie VROM-Inspectie
Er zijn circa 250 wetten en regels op het gebied van Wonen, Ruimtelijke
Ordening en Milieu waar de VROM-Inspectie handhavingstaken heeft. De VROMInspectie heeft de Nalevingsstrategie ontwikkeld als methodiek om per wettelijke
taak de risico’s voor de omgeving in beeld te brengen en om de prioriteiten over
alle taken te kunnen stellen.
Methodiek
De methodiek om de risico’s in beeld te brengen werkt in grote lijnen als volgt:
risico is gedefinieerd als kans x effect. Per wettelijke taak hebben VROM-experts
de effecten gescoord als er niet wordt nageleefd en de kans dat deze effecten
optreden, wanneer de VROM-Inspectie niet meer intervenieert. Het scoren van
effecten houdt in dat de optredende effecten bij niet-naleven zijn ingeschat en de
grootte van deze effecten is ingedeeld in één van de klassen ‘geen effect’, ‘een
effect’, ‘een groot effect’ en ‘een extreem effect’. Omdat de VROM-Inspectie
uitgaat van de missie ‘werken aan een veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving’ zijn de effecten niet alleen op veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid gescoord maar ook op sociaal effect. Op basis van deze
inschattingen voor de effecten en de kans is vervolgens een risico berekend en is
de wettelijke taak ingedeeld in een klasse ‘hoog’ of ‘laag’ risico.
Per wettelijke taak is ook de huidige naleving geschat en geclassificeerd in een
klasse ‘hoog’ of ‘laag’ naleeftekort. De wettelijke taken die vallen in de klasse
‘hoog risico’ en ‘hoog naleeftekort’, verdienen de meeste prioriteit in het jaarplan
van de VROM-Inspectie.
Inhoudelijke van de beoordeling methodiek
De VROM-Inspectie heeft het RIVM gevraagd om de systematiek van de
Nalevingstrategie inhoudelijk en methodisch te reviewen. Om de methode
inhoudelijk te toetsen heeft het RIVM op dezelfde manier als de VROM-Inspectie
de effecten van niet-naleven bij alle wettelijke taken ingeschat en geclassificeerd.
Ook heeft het RIVM de kans geschat dat deze effecten optreden wanneer de
VROM-Inspectie niet meer intervenieert. Er blijken geen grote en onverklaarbare
verschillen tussen de resultaten van het RIVM en de VROM-Inspectie te zijn. De
scores van een gering aantal wettelijke taken verschillen meer dan 1,5 punten op
een schaal van 1 tot 4. De meeste verschillen zijn te verklaren doordat RIVMexperts geen heel extreme effecten hebben meegenomen als de kans hierop heel
erg klein is. Daarnaast heeft het RIVM bij niet-naleving van sommige wettelijke
taken een ander effect voor ogen. Over het algemeen schat het RIVM vooral de
kans lager in dan VROM en daardoor ook het risico.
Cijfermatige beoordeling methodiek
In de review zijn specifieke statistische en rekenkundige vragen uitgewerkt. Eén
daarvan betrof de vraag of er aantoonbare samenhang tussen de grootheden is.
Er blijkt een positieve correlatie tussen ‘kans’ en ‘naleeftekort’ en een negatieve
correlatie/associatie tussen ‘veiligheid’ en ‘duurzaamheid’. Dit laatste kan
verklaard worden door te kijken naar de gehanteerde definities voor deze termen
(kortetermijneffecten versus langetermijneffecten).
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Uit statistische analyses blijkt dat de huidige methode van de VROM-Inspectie om
te bepalen of een wettelijke taak in de klasse ‘hoog risico’ of ‘laag risico’ valt, een
meer passende methode is dan de door de VROM-Inspectie aangedragen
alternatieven. De alternatieve methodes blijken namelijk gevoeliger voor fouten
wanneer de taken naar specifieke doelgroep worden uitgesplitst.
Beoordeling systematiek methodiek
Het RIVM classificeert de systematiek van de Nalevingsstrategie als een methode
op hoofdlijnen. Het RIVM vindt de methode geschikt voor de classificatie van de
risico’s in de toegepaste en het beperkte aantal risicoklassen (de klasse ‘hoog’ of
‘laag’).
Aanbevelingen en mogelijkheden tot verbetering van de methode signaleert het
RIVM vooral bij de gegevenswerking. Het RIVM stelt een andere wijze voor om
de huidige effect- en kansinschattingen te verwerken tot een hoge of lage
risicoscore. Deze wijze is gebaseerd op expliciete afspraken over de criteria voor
het toekennen van risico. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak is: als het
gezondheidseffect als groot gescoord is en de bijbehorende kans als gemiddeld,
dan waarderen we het gezondheidsrisico als hoog. De voorgestelde methode is
beter dan de huidige cijfermatige aanpak. Ongewenste rekenkundige effecten
zoals de uitmiddeling van hoge scores, worden in de hand gehouden en de
gevolgen van keuzes in de verwerking tot risico’s zijn transparant en eenduidig.
Daarnaast wordt op het gebied van de beschrijving van de methode aanbevolen
om bij het beschouwen van de effecten, kansen en naleeftekorten consequent uit
te gaan van of het heden of de toekomst en om aan te geven wanneer
kwalificaties zoals ‘gering effect’ of ‘extreem effect’ van toepassing zijn.
De Nalevingsstrategie is ook aan partners van de VROM-Inspectie, zoals
gemeenten, provincies en andere wethandhavende instanties, voorgelegd. Zij
hebben de VROM-Inspectie geadviseerd de bestuurlijke aspecten meer zichtbaar
mee te wegen, het verschil tussen de effecten op gezondheid en veiligheid te
verduidelijken en de exacte taak van de VROM-Inspectie in een wettelijk
voorschrift explicieter te beschrijven.
Kosten meewegen in de prioritering van wettelijke taken?
Bij het stellen van de prioriteiten volgens de huidige methodiek van de
Nalevingsstrategie houdt de VROM-Inspectie geen rekening met de kosten die
door niet naleven van wet- en regelgeving kunnen ontstaan. Er is onderzocht
welke wet- en regelgeving, die nu lage prioriteit heeft, bij niet naleven wellicht
tot grote kosten leidt. Dat blijkt een selecte groep te zijn. Het RIVM adviseert om
de wet- en regelgeving die nu in de klasse ‘laag risico’ staat, te screenen op
regelgeving die bij niet-naleven tot hoge Europese boetes of tot economische
derving kunnen leiden. Deze wet- en regelgeving verdient wellicht meer
prioriteit in het werkpakket van de VROM-Inspectie. Andere regelgeving met
hoge kosten bij niet-naleving is meestal al gekwalificeerd als ‘hoog risico’ door
grote veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsrisico’s.
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Een prioriteringsmethodiek over het hele wettelijke takenpakket - gebaseerd op
een adequate kosteninschatting - heeft als complicatie dat het effect bij nietnaleven van regelgeving goed moet worden omschreven. Dit is op voorhand niet
mogelijk. De kosten zijn hierdoor niet adequaat genoeg in schatten. Kosten bij
niet-naleven zijn in dit onderzoek daarom slechts kwalitatief in beeld gebracht.
Hoe kunnen factsheets de prioritering binnen de Nalevingsstrategie
ondersteunen?
Het verzoek van de VROM-Inspectie was om factsheets uit te werken die meer
dan de huidige factsheets de praktijk van de Nalevingsstrategie ondersteunen. In
dit rapport zijn voorbeelden van factsheets uitgewerkt die voor VROM-thema’s de
huidige effecten op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in beeld brengen.
Het RIVM beveelt aan in ‘het wettelijke takenspoor’ van de Nalevingsstrategie uit
te gaan van een thematische benadering. Voordelen hiervan zijn onder andere
dat er meer samenhang zichtbaar wordt in de verschillende taken van de VROMInspectie en dat de informatie in de factsheets gebaseerd kan worden op
bestaande, gangbare en openbare informatie.
In de voorbeeldfactsheets wordt per thema informatie gegeven over het beleid,
de effecten op de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, de actoren, de
wet- en regelgeving per actor en de naleving hiervan. Het abstracte begrip
duurzaamheid is geoperationaliseerd via het beschrijven van de effecten op
biodiversiteit, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, ruimtelijke kwaliteit en
de voorraad goede bouwwerken. De voorbeeldfactsheets geven inzicht in
beleidsaspecten, de belangrijkste actoren, de belangrijkste regelgeving per actor,
de nalevingsniveaus en de risico’s per regeling. De informatie die in het kader
van de Nalevingsstrategie de afgelopen jaren is verzameld, is in de factsheets
verwerkt.
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Waar dit rapport over gaat

1.1 Belang van het onderzoek
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het project
Nalevingsstrategie van het ministerie van VROM. De VROM-Inspectie hanteert
deze strategie om de juiste prioriteiten in het werkpakket te stellen en om de
gemaakte keuzes transparant te maken. Doel is een veiligere, gezondere en
duurzamere maatschappij door een goede of betere naleving van VROM-beleid
en –regelgeving. De VROM-Inspectie heeft het initiatief in de opzet van de
Nalevingsstrategie.
Dit onderzoek ondersteunt het zogenaamde ‘van binnen naar buiten spoor’ in de
Nalevingsstrategie. In dit spoor gaat het om de handhaving van de wettelijke
taken. De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van een paar
honderd wettelijke taken en beleidsregels. De tijd die de VROM-Inspectie per taak
reserveert, is afhankelijk van de risico’s voor de leefomgeving. De
Nalevingsstrategie bevat een methode voor het in kaart brengen van de risico’s
en de wijze van prioritering van de wettelijke taken. De VROM-Inspectie heeft
deze methode aan het RIVM voorgelegd en daarbij verschillende vragen gesteld.
Doel van de VROM-Inspectie is adviezen te krijgen over mogelijke verbeteringen
in de methode of werkwijze.

1.2 Concrete opdracht en opbouw van het rapport
De opdracht bestaat uit verschillende vragen die het gezamenlijke doel hebben
om de methode en toepassing van de Nalevingsstrategie (NLS) van VROM te
beoordelen en te verbeteren.
Omdat de verschillende vragen maar gedeeltelijk verband met elkaar houden,
staat in dit rapport elk hoofdstuk op zichzelf. Ieder hoofdstuk is opgebouwd rond
een onderzoeksvraag en sluit af met zelfstandige conclusies en aanbevelingen.
Een apart hoofdstuk met samenvattende conclusies is niet opgenomen omdat dit
een herhaling zou inhouden van de afzonderlijke onderdelen.
Hieronder is aangegeven hoe het rapport is opgebouwd en welke vragen er per
hoofdstuk worden behandeld.
Hoofdstuk 2 Prioritering in de nalevingsstrategie
Voor degenen die de Nalevingsstrategie minder goed kennen, is in hoofdstuk 2
een algemene beschrijving van de huidige methode van prioriteren volgens de
Nalevingsstrategie (NLS) gegeven.
Hoofdstuk 3 Scoring inhoudelijk getoetst
De Nalevingsstrategie is door VROM onder andere ontwikkeld om te prioriteren.
De methodiek en resultaten zijn bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van het
werkplan van de VROM-Inspectie 2005 [VROM-Inspectie, 2005]. De methodiek
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houdt een scoring van effecten, naleeftekorten en andere gegevens per wettelijke
taak in.
Tot 2005 is de scoring door medewerkers van VROM gedaan. Doel van dit
onderdeel van de opdracht aan het RIVM is dat het RIVM volgens dezelfde
methodiek de scoring uitvoert en het resultaat vergelijkt met de resultaten van
VROM. De verschillen die geconstateerd worden, zijn relevant voor de VROMInspectie. Het RIVM moet aangegeven wat de oorzaak van het verschil is,
bijvoorbeeld verschillen in kennis of verschillen in (af)weging.
Hoofdstuk 4 Cijfermatige review
De VROM-Inspectie wil de huidige systematiek van de Nalevingsstrategie
cijfermatig toetsen. Hiertoe zijn aan het RIVM de volgende specifieke statistische
en rekenkundige vragen gesteld:
1. Zijn er verbanden in de onderlinge scores, bijvoorbeeld tussen scores op
gezondheid en/of veiligheid en op de sociale factor?
2. Wat is het effect van de huidige methode om de scores voor effect, kans en
risico om te zetten in een uiteindelijke indeling in risicoklasse van een
wettelijke taak? Wat zijn alternatieve methoden voor de indeling in
risicoklassen en wat zijn hiervan de eventuele voor en nadelen?
3. Speelt het begrip kans niet een te grote rol in de bepaling van de hoogte
van het risico?
Hoofdstuk 5 Methodische review
In dit hoofdstuk is de methode van de Nalevingsstrategie belicht – voor wat
betreft het ‘wettelijke takenspoor’ – en zijn verschillende verbeteringsvoorstellen
gedaan.
Hoofdstuk 6 Methodische aanbevelingen door partners
Aan het RIVM is gevraagd een workshop te organiseren waarin de methodiek
van de Nalevingsstrategie voorgelegd wordt aan handhavingpartners, branches
en NGO’s1 . Doel van de workshop is dat de VROM-Inspectie adviezen krijgt over
de gehanteerde aanpak.
Hoofdstuk 7 Gebruik van factsheets
Voor het scoren van de gezondheidseffecten zijn factsheets gemaakt [Schols,
2004]. In de huidige factsheets staan zowel effecten genoemd als wetten en
regels die van toepassing zijn. De vraag aan het RIVM is verder uit te werken hoe
de factsheets beter toegepast kunnen worden binnen de Nalevingsstrategiemethodiek.
Hoofdstuk 8 Kosten: een aanvullend criterium?
In de methodiek vindt een inschatting plaats van de effecten van niet-naleven op
veiligheid, gezondheid, sociaal en duurzaamheid. Vraag aan het RIVM is om de
economische risico’s kwalitatief in kaart te brengen en inzicht te geven in de
consequenties als kosten in de afweging meegenomen wordt. Het gaat hier
vooral om de kosten voor de overheid als de overheid niet handhavend optreedt,
de zogenaamde costs-of-non-action.

1

Non Governmental Organisation
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Prioritering in de Nalevingsstrategie

In dit rapport wordt vaak gerefereerd aan de huidige methode die binnen de
Nalevingsstrategie (NLS) wordt gebruikt. In dit hoofdstuk wordt de huidige
methode kort toegelicht [VROM-Inspectie, 2003b].
De Nalevingsstrategie van VROM kent een prioriteringsmethode voor de circa
250 wetten en regels waar de VROM-Inspectie taken op het gebied van Wonen,
Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft. Die methode gaat in grote lijnen als volgt:
Alle taken zijn naar toezichtarrangement ingedeeld. De belangrijkste
toezichtarrangementen zijn de primaire toezichtstaken, de interbestuurlijke
toezichtstaken en het toezicht op defensie.
Alle taken zijn geïnventariseerd en deskundigen van de VROM-Inspectie en de
VROM-beleidsdirecties hebben de risico’s voor de veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving geclassificeerd. Het risico is gedefinieerd als effect x kans. Het effect
is door de deskundigen ingeschat als het effect dat optreedt, wanneer de wettelijke
taak niet wordt nageleefd. De kans op optreden van dit effect is ingeschat voor de
situatie wanneer de VROM-Inspectie niet meer intervenieert.
Bij het inschatten en classificeren van de effecten bij niet-naleving is gekeken
naar de effecten op veiligheid (kortetermijneffecten bij ontploffingen en
dergelijke), op gezondheid (korte- en langetermijneffect), op duurzaamheid
(onomkeerbare effecten op lange termijn) en op sociaal gebied, wat de
subjectieve factoren inhouden zoals onrust in de maatschappij.
Voor de classificatie van de effecten is een vierpuntsschaal gehanteerd. Bij ‘geen
effect’ is score 1 toegekend, een ‘gering effect’ leidt tot score 2, ‘een effect’ tot
score 3 en een ‘groot effect’ tot score 4.
Voor de classificatie van de kans op optreden bij niet interveniëren door de VROMInspectie is ook een vierpuntsschaal gehanteerd: ‘geen kans’ betekent score 1, een
‘geringe kans’ heeft kansscore 2, ‘een kans’ heeft kansscore 3 en ‘een grote kans’
kansscore 4.
Het risico van de wettelijke taak is vervolgens berekend door het gemiddelde
effect te berekenen (door de vier effectscores op te tellen en te delen door vier)
en dit gemiddelde effect te vermenigvuldigen met de kans. In formule:

Risico =

EffectGezondheid+ EffectVeiligheid+ EffectDuurzaamheid + EffectSociaal

x Kans

4
De effectscores variëren tussen 1 en 4, evenals de kansscores. Over alle wettelijke
taken bezien liggen de risicoscores hierdoor tussen de 1 en 16. Ligt het
berekende risico boven de waarde: (hoogste risico + laagste risico)/2, dan valt de
wettelijke taak in de klasse ‘hoog risico’. Ligt het berekende risico onder deze
waarde, dan valt de taak in de klasse ‘laag risico’.

Pagina 14 van 127

RIVM rapport 609021036

Ook het nalevingstekort van een wettelijke taak is geschat en op basis van deze
inschatting is de taak ingedeeld in een klasse ‘Hoog nalevingstekort’ en een
klasse ‘Laag nalevingstekort’.

Risico

Elke wettelijke taak is daarmee in te delen in een van de kwadranten volgens
Figuur 1.

Groot

Oranje
kwadrant

Prioriteit
(rode kwadrant)

Klein

Groene
kwadrant

Gele kwadrant

Klein

Groot
Naleeftekort

Figuur 1De kwadranten van de Nalevingsstrategie
Het overzicht van de wettelijke taken in deze kwadranten is input voor het
opstellen van de begroting en het jaarplan.
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Scoring inhoudelijk getoetst

3.1 Vraagstelling
De VROM-Inspectie wil de scoringen op het effect en de kans inhoudelijk toetsen.
Binnen de huidige methodiek wordt voor gezondheid, veiligheid, duurzaamheid
en sociale aspecten gescoord wat het effect zou zijn als een wettelijke taak niet
wordt nageleefd. Ook wordt de kans geschat dat dit effect optreedt als de VROMInspectie niet handhaaft. De vraag is of inhoudelijk experts van het RIVM de
ernst van het mogelijke effect en de kans dat dit optreedt hetzelfde schatten als
de medewerkers van de VROM-Inspectie hebben gedaan.
De vraag aan het RIVM is om inhoudelijk deskundigen het effect en de kans
te laten scoren en de uitkomsten te vergelijken met de resultaten van de
scoring die door medewerkers van VROM is uitgevoerd. De hoofdvraag
hierbij is of er grote inhoudelijke verschillen tussen beide resultaten zitten
en zo ja hoe deze te verklaren zijn.
De aanpak en de bevindingen worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen
weergegeven. Een detaillering wordt in Bijlage 2 gegeven.

3.2 Aanpak
In twee workshopdagen is door RIVM-experts op de terreinen gezondheid,
veiligheid, duurzaamheid en sociaal de scoring van het effect en de kans
uitgevoerd. Voor elk deelterrein is een expert geraadpleegd. In een eerste
workshop is de methodiek uitgelegd en is een eerste scoring gedaan. Alle
wettelijke taken waarover onduidelijkheid bestond of waarvoor de scoring nader
overleg met collega’s vereiste, zijn in deze eerste scoringssessie ‘geparkeerd’.
De periode tussen de twee workshops is gebruikt om nadere informatie in te
winnen of een second opinion van collega’s te vragen. In de tweede workshop is
de scoring voltooid. Aan het einde van de tweede workshop is aandacht besteed
aan de wettelijke taken waarvoor de meest opvallende verschillen tussen de
scoring van VROM en die van het RIVM bleken te bestaan. De verschillen zijn
eruit gelicht en besproken.
De resultaten van de scoring door VROM en het RIVM zijn na de workshops
verder geanalyseerd en visueel en cijfermatig vergeleken met behulp van
grafieken en correlatieberekeningen.
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3.3 Resultaten
In Figuur 2 zijn de verschillen in de effectscores weergegeven. In dit histogram
zijn de verschillen aangegeven van de VROM-scores ten opzichte van de RIVMscores2. Te zien is dat er in iets meer dan de helft van de gevallen geen verschil
tussen de effectscore van VROM en de effectscore van het RIVM zijn:
circa 90 taken (55%) hebben een verschil van 0 tussen de effectscore van VROM
en het RIVM. Voor circa 70 wettelijke taken (40%) scoren VROM en RIVM één
eenheid anders (voor ongeveer 60 taken scoort VROM één eenheid hoger, voor
ruim 10 taken één eenheid lager dan het RIVM). Voor 5% van de taken schat het
RIVM de effecten twee eenheden lager dan VROM in. Een groter verschil dan
twee eenheden tussen de inschatting van het RIVM en die van VROM komt niet
voor.
De wettelijke taken waarvoor de effectscore tussen VROM en RIVM een verschil
van meer dan 1,5 heeft, zijn met hun scores en de eventuele redenen voor het
verschil weergegeven in Bijlage 6.

Figuur 2 Histogram van de verschillen in de effectscore (effectscoreVROM minus
effectscoreRIVM)
Toelichting op het histogram: Per wettelijke taak zijn de verschillen tussen de effectscore van VROM en
het RIVM ingedeeld in klassen. De hoogte van een balk geeft aan hoeveel wettelijke taken in de
desbetreffende ‘verschilklasse’ vallen.

In Figuur 3 is het verschil uitgezet van hoe VROM-ers de kansscores inschatten in
vergelijking met hoe RIVM-ers dat doen. De verschillen laten zien dat het RIVM
de kansen over het algemeen lager schat dan VROM.

2

In deze histogrammen staat op de x-as het verschil van de score (VROM minus RIVM) uitgezet
voor de betreffende variabele (in dit geval het effect). De y-as geeft aan hoe vaak dit verschil in
score voorkomt in de totale set wettelijke taken. Een nadere toelichting op het lezen van het
histogram wordt gegeven in Bijlage 1.
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Figuur 3 Histogram van de verschillen tussen de kansscore volgens VROM minus de
kansscore volgens RIVM.
Toelichting op het histogram: Per wettelijke taak zijn de verschillen tussen de kansscore van VROM en
het RIVM (scoreVROM-scoreRIVM) ingedeeld in klassen. De hoogte van een balk geeft aan hoeveel wettelijke
taken in de desbetreffende ‘verschilklasse’ vallen.

Voor circa 75 wettelijke taken (45%) schat het RIVM de kans één eenheid lager in
dan de VROM-Inspectie. Voor circa 45 taken (circa 30%) schat het RIVM de kans
hetzelfde als de VROM-Inspectie. Ongeveer een gelijk aantal taken wordt door
het RIVM twee eenheden lager of een eenheid hoger geschat dan door de VROMInspectie (totaal circa 25%).
Doordat de RIVM-deskundigen zowel het effect als de kans gemiddeld genomen
lager inschalen dan VROM, zijn de risicoscores van het RIVM lager dan de
risicoscores van VROM (zie Bijlage 2).

3.4 Bespreking van de resultaten
Voor een groot aantal taken is er overeenstemming in de scores zoals VROMdeskundigen die toekennen en zoals RIVM-deskundigen dat doen. Immers 95%
van de taken heeft een gelijke effectscore of één eenheid verschillend.
Voor die wettelijke taken waar er een groter verschil in de score tussen VROM en
die van het RIVM is, blijken de verschillen te verklaren als men een ander effect
voor ogen heeft. Daarnaast geven de RIVM-respondenten aan dat ze het effect als
minder groot beoordeeld hebben (dan VROM-deskundigen) als de kans op
optreden van dit effect heel klein is. Het effect is in die situaties moeilijk los te
koppelen van de kans.
Het blijkt dat er vooral bij de regelgeving rond kernenergie een groter verschil is
in de scoring tussen VROM en RIVM. Volgens het handboek Scoring
Nalevingsstrategie dient het effect aangegeven te worden indien de actor de
regelgeving niet naleeft. Echter, de RIVM-deskundigen zijn terughoudend om
dan de effecten in te schalen in de hoogste categorie, ook in het geval van
overtredingen op de kernenergiewet en externe veiligheid. De RIVMdeskundigen menen dat de kans zo klein is (en blijft) dat eigenlijk het grote of
extreme effect niet voorgesteld kan worden. Een voorbeeld is het niet naleven
van de Veiligheidsrichtlijn Kernenergiewet. De RIVM-deskundigen schatten in
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dat het effect hiervan beperkt blijft door het eigen normbesef bij de doelgroep en
geven een effectscore 2, waar VROM een effectscore van 4 toedeelt.

3.5 Conclusie
Op basis van de bevindingen concluderen wij dat er geen grote verschillen in de
scores op ‘effect’ zitten: de effectscores zijn voor 55% van de wettelijke taken
gelijk en voor 40% verschillen de effectscores slechts één eenheid. Het verschil in
scores op ‘kans’ tussen het RIVM en VROM is groter. Over het algemeen schat het
RIVM de risico’s lager in dan VROM.
Dit wordt veroorzaakt doordat de RIVM-deskundigen een ander effect voor ogen
hebben dan de VROM-deskundigen. Het niet-naleven van een wettelijke taak kan
verschillende effecten hebben. Het maakt voor de inschatting van het risico uit
welk effect je in ogenschouw neemt. De RIVM-deskundigen scoren ook in geval
van niet-naleven van kernenergieregels niet snel een ‘extreem’ effect omdat zij
menen dat de kans hierop heel klein blijft, onder andere door het eigen
naleefgedrag van de doelgroep.

3.6 Aanbevelingen
Het RIVM doet de volgende aanbevelingen:
- zorg ervoor dat bij het scoren van wettelijke taken het beschouwde effect
geconcretiseerd en vastgelegd wordt
- objectiveer de mogelijkheden die men heeft om kans en effect te scoren
zodat duidelijk is wat als bijvoorbeeld ‘een groot effect’ en wat als ‘een
extreme kans’ wordt beschouwd.
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4. Review van de rekenregels in de
Nalevingsstrategie

4.1 Vraagstelling
De VROM-Inspectie wil de berekeningswijze in de huidige systematiek van de
Nalevingstrategie toetsen. Hiertoe zijn aan het RIVM de volgende specifieke
statistische en rekenkundige vragen gesteld:
1. Zijn er verbanden in de onderlinge scores, bijvoorbeeld tussen scores op
gezondheid en/of veiligheid en op de sociale factor?
2. Wat is het effect van de huidige methode om de scores voor effect, kans en
risico om te zetten in een uiteindelijke indeling in risicoklasse van een
wettelijke taak? Wat zijn alternatieve methoden voor de indeling in
risicoklassen en wat zijn hiervan de eventuele voor en nadelen?
3. Speelt het begrip kans niet een te grote rol in de bepaling van de hoogte
van het risico?
Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen gaat het om een beschrijving van
de situatie of een uitkomst van een statistische analyse. In dit hoofdstuk zijn om
deze reden dan ook geen uitgebreide conclusies en aanbevelingen opgenomen.
Deze vragen en bevindingen worden in dit hoofdstuk per alinea op hoofdlijnen
beschreven. De detaillering en onderbouwing zijn in Bijlage 4 gegeven.

4.2 Onderlinge correlatie in VROM-scores
Zijn er verbanden in de onderlinge scores bijvoorbeeld tussen scores op
gezondheid en/of veiligheid en op de sociale factor?
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de resultaten van de scores van
VROM nader statistisch geanalyseerd op onderlinge afhankelijkheid. In Bijlage 4
is aangegeven hoe deze analyse is uitgevoerd en zijn alle resultaten gegeven.
Er bestaat een aanzienlijke positieve correlatie tussen de Kans op een effect en
het Naleeftekort. Mogelijk komt dit doordat de respondenten bij het schatten van
het naleeftekort de kans op een effect in het achterhoofd houden of dat de
respondenten juist met de naleving in het achterhoofd de kans schatten. In beide
gevallen wordt de kans of het naleeftekort (impliciet) dubbel meegenomen in de
prioritering.
Bij het interbestuurlijk toezicht (de tweedelijnstaken) valt tevens de negatieve
correlatie tussen duurzaamheid en veiligheid op. Als een taak hoog scoort op
duurzaamheid, dan scoort dat aspect vrijwel altijd laag op veiligheid. Mogelijk
wordt dit verklaard door de definities van veiligheid en duurzaamheid die
respectievelijk op de korte en lange termijn gericht zijn. De correlatie kan ook
veroorzaakt worden doordat er op sommige aspecten grotendeels laag gescoord
wordt, ongeacht wat er op andere aspecten gescoord wordt. Zoals in Figuur 4 te
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zien is, zijn de scores op veiligheid in het algemeen laag en op duurzaamheid
hoog.
Effectscores taken op Gezondheid

Effectscores taken opVeiligheid
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Figuur 4 De verdeling van de VROM-scores
In Figuur 4 is voor gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal aangegeven
hoe vaak (in percentages) de verschillende effectscores zijn gegeven. Te zien is
dat er laag wordt gescoord op gezondheid en veiligheid (circa 45% respectievelijk
meer dan 60% van de effectscores in klasse ‘1’). Voor duurzaamheid wordt in
circa 55% van de gevallen het effect ‘3’ gescoord.

4.3 Rekenmethoden voor de indeling in risicoklassen
De methodiek van de Nalevingstrategie houdt een scoring in voor het risico als
product van effect en kans. Op basis van de risicoscore valt een wettelijke taak in
de klasse ‘hoog risico’ of de klasse ‘laag risico’. Om de scheiding te bepalen in
‘Hoog risico’en ‘Laag risico’ wordt een zogenaamd grenswaardecriterium
gebruikt. Momenteel wordt de scheiding berekend op basis van het criterium:
(hoogste risicoscore + laagste risicoscore)/2. De vraag aan het RIVM was om de
uitwerking van verschillende mogelijkheden voor het grenswaardecriterium door
te rekenen. Waarbij de wens is om de voor en nadelen van de alternatieve
methoden voor het bepalen het ‘grenswaardecriterium’ aan te geven. Als
alternatieve methode wordt gedacht aan een grenswaardecriterium op basis van
gemiddelden en de mediaan van de risicoscores.
Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij bovenstaande verschillende
methoden (mediaan, gemiddelde en huidife methode) toegepast werden om de
wettelijke taken in ‘hoog’ of ‘laag’ risico te classificeren (zie pagina 92). Hierbij is
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gebruikgemaakt van statistische software waarbij een groot aantal scoringssessies
per computer zijn gegenereerd en doorgerekend op hun gevoeligheid voor de
toegepaste methode. Bovendien is hierbij gekeken naar het effect dat het
opsplitsen van taken in deeltaken3 heeft op de resulterende classificatie in ‘laag’
en ‘hoog’ risico.
Uit de resultaten blijkt dat classificatie onder het huidige grenswaardecriterium
((hoogste risicoscore + laagste risicoscore)/2) minder gevoelig is voor opsplitsing
van taken in deeltaken dan bij gebruik van gemiddelde en mediaan als
grenswaarde. Daarentegen treedt bij gebruik van de laatstgenoemde twee
grenswaardecriteria minder misclassificatie op ten gevolge van
fouten/onzekerheden in de gespecificeerde kans- en effect scores. Indien er door
de VROM inspectie vooral belang wordt gehecht aan robuustheid van de
methodiek voor het meer of minder uitsplitsen van wettelijke taken, dan is de
huidige methode dus geschikter dan de aangedragen alternatieven.

4.4 Rol van het begrip kans
De uiteindelijke risicoscore wordt voor een groot deel door de kans bepaald
aangezien het risico berekend wordt met de formule kans x effect. Het is een
arbitraire keuze of het gewicht dat de kans hierbij heeft, gewenst is. In de
workshops met partners (beschreven in hoofdstuk 5) blijkt dat door de
deelnemers de invloed van de kans in deze rekenregel als te groot wordt ervaren.
Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven bestaat er een aanzienlijke positieve
correlatie tussen kans en naleeftekort. Mogelijk komt dit doordat de
respondenten bij het schatten van het naleeftekort de kans op een effect in het
achterhoofd houden. In dat geval wordt de kans (impliciet) dubbel meegenomen
in de prioritering.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat respondenten van het RIVM aangeven bij het scoren
van effect en kans moeite te hebben het effect los te zien van de kans. Volgens de
onderzoekers Patt en Schrag is dit een bekend verschijnsel: ‘Mensen maken in hun
brein vaak geen onderscheid in de kans en de ernst van een risico, en nemen vaak de
grootte van effecten in ogenschouw bij het vertalen van kansbegrippen in getallen en
vice versa, waarbij de kans op geringe effecten hoger wordt geschat en de kans op
ernstigere effecten lager dan de expert wilde communiceren.’ [Patt en Schrag, 2003].
Of een verwarring tussen kans en effect ook meespeelt in de scoringen van VROM
is niet te achterhalen omdat er geen informatie beschikbaar is die een verklaring
geeft van de gegeven scores.

3

De VROM-Inspectie heeft de wettelijke taken in deeltaken uitgesplitst als er een afwijkend gedrag
binnen een doelgroep is of als het nalevingsniveau daartoe noopt.
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4.5 Conclusie
Gezien het belang dat de VROM-Inspectie hecht aan het meer of minder
opsplitsen van wettelijke taken in deeltaken is de huidige keuze voor het bepalen
of een wettelijke taak op basis van de risicoscore in de klasse ‘hoog risico’ of ‘laag
risico’ valt te verkiezen boven de onderzochte alternatieven.
Er bestaat een aanzienlijke positieve correlatie tussen kans en naleeftekort.
Mogelijk wordt hierdoor de kans of het naleeftekort (impliciet) dubbel
meegenomen in de prioritering.
Bij het interbestuurlijk toezicht (de tweedelijnstaken) is er een negatieve
correlatie tussen duurzaamheid en veiligheid.
Voor wat betreft aanbevelingen hoe de VROM-Inspectie hier mee kan omgaan,
verwijzen we naar hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk behandelen we een alternatieve
methode waarbij wettelijke taken op een andere manier in de klasse hoog of laag
risico worden ingedeeld en waarin expliciete keuzes worden gemaakt in hoe de
kans op een effect doorwerkt in het risico.
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Methodische review

5.1 Vraagstelling
Naast de specifieke beschouwing van de in de NLS gehanteerde berekeningsmethode, zoals deze in het voorgaande hoofdstuk is beschreven, is ook in
algemene zin naar de methode gekeken zoals deze binnen de Nalevingstrategie
wordt gebruikt. De hoofdvraag hierbij is of de methode in algemene zin
deugdelijk en valide is en voldoet aan het doel waarvoor hij is ontworpen.

5.2 Aanpak
Op basis van ervaring en expertise met methodische vraagstukken is door het
RIVM de methode van de Nalevingstrategie beoordeeld en met vergelijkbare
methoden die elders worden gehanteerd, vergeleken.

5.3 Bevindingen
Het binnen de Nalevingstrategie gehanteerde scoringssysteem is een instrument
op hoofdlijnen, waarbij spanning bestaat tussen eenvoud, uitvoerbaarheid,
relevantie en betrouwbaarheid/performance. Onvermijdelijk kunnen, net als bij
elk willekeurig ander type instrument op hoofdlijnen, methodologische
kanttekeningen bij het Nalevingstrategie-scoringssysteem worden gemaakt.
De huidige rekenkundige methode van de Nalevingsstrategie-systematiek is
valide indien hij wordt gebruikt voor het uiteindelijke doel: het toekennen van
wettelijke taken aan een klasse van hoog of laag risico en goede of slechte
naleving. Verdere detaillering binnen deze hoofdklassen is discutabel. De huidige
grens die tussen de wettelijke taken met een laag en hoog risico wordt
getrokken, is in wezen tamelijk arbitrair of indictief getrokken. In de hierna
volgende tekst zijn per subparagraaf knelpunten beschreven waarvoor in de
volgende paragraaf aanbevelingen voor verandering worden gedaan. Het gaat
daarbij om de meest in het oog springende bevindingen. Een nadere uitwerking
en detaillering is te vinden in Bijlage 2.

5.3.1 Gebruik van semi-kwantitatieve rekenregels op basis van
kwalitatieve scores is discutabel
Bij het scoren van kans en effect wordt gebruik gemaakt van de getallen die de
grootte van de kans of de mate van het effect aangeven. De getallen worden
gebruikt als codes. Zo staat bij de scoring van het effect met het getal ‘1’ symbool
voor ‘heel klein effect’ en ‘4’ voor ‘extreem effect’.
In de verwerking van de scores worden de getallen verwerkt alsof het echte
getallen zijn. Ofwel er wordt kwantitatief gerekend met getallen die eigenlijk
kwalitatieve scores zijn. De kwantitatieve verwerking levert de volgende drie
bezwaren op:
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1. Het is ‘niet netjes’ omdat een verschil van ‘1’ verschillende betekenissen krijgt
Bij een scoring als ‘1 = heel klein; 2 = klein; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = heel
groot’ ligt de onderlinge ‘afstand’ tussen de categorieën ‘heel klein’, ‘klein’,
‘gemiddeld’ et cetera doorgaans niet vast, en de afstand zoals gesuggereerd
door de cijfers heeft geen betekenis. Bijvoorbeeld ‘3 - 2’ is weliswaar
rekenkundig ‘1’, net als ‘4 - 3’ of ‘5 - 4’ maar dit betekent niet dat het verschil
tussen de bijbehorende categorieën gelijk is. Is bijvoorbeeld ‘gemiddeld
minus klein’ gelijk aan ‘groot minus gemiddeld’ of gelijk aan ‘heel groot
minus groot’? Een ander voorbeeld is dat een effectscore ‘4’ geen viermaal zo
groot effect inhoudt als een effectscore ‘1’.
Kortom, rekenkundige bewerkingen met deze zogenaamde ordinale
scorecijfers, zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen hebben in feite
weinig intrinsieke betekenis, en de resultaten hiervan moeten dan ook
kritisch bekeken worden.
2. Het gebruik van rekenregels kan de werkelijke betekenis die de uitgevoerde
bewerkingen hebben vertroebelen.
De rekenkundige bewerkingen die met de scores worden uitgevoerd om tot
een risicobeoordeling te komen lijken rekenkundig gezien heel logisch. Ze
kunnen echter verborgen artefacten hebben die tot ongewenste
consequenties kunnen leiden wanneer de risicoscores klakkeloos worden
gebruikt om wettelijke taken te prioriteren.
Ter illustratie hiervan een voorbeeld: Het risico wordt berekend als kans x
effect. Deze rekenregel heeft tot gevolg dat bij de huidige scoremethodiek een
‘geringe’ kans (2) op een ‘extreem’ effect (4) qua risico gelijk is aan een ‘grote’
kans (4) op een ‘gering’ effect (2). Immers rekenkundig is ‘2 x 4 gelijk aan 4 x
2’.
Zo ook wordt ‘Een’ kans (3) op een ‘extreem’ effect (4) als even risicovol gezien
als een ‘grote’ kans (4) op ‘een’ effect (3), want rekenkundig is 3 x 4 = 4 x 3.
De implicaties die dit heeft voor de uiteindelijke prioritering van de wettelijke
taken zijn vaak moeilijk te achterhalen, omdat de rekenregels doorgaans
automatisch worden toegepast en dit soort gelijkstellingseffecten verdoezeld
worden.
3. Er is sprake van een ‘schijnnauwkeurigheid’ in de risicoscores:
Gebruik van de huidige rekenregels suggereert een gedetailleerd
onderscheidend vermogen in risicoscores, dat in de praktijk echter minder
strikt te maken is. Merk allereerst op dat - in tegenstelling tot de afzonderlijke
effectscores, die slechts 1, 2, 3 of 4 kunnen scoren - de ‘totale effect’ score al
een dertiental verschillende waardes kan aannemen tussen 1 en 4, namelijk 1,
1,25, 1,5, 1,75, … , 3,75, 4. Immers, de ‘totale effect’ score komt als middeling
van de afzonderlijke effectscores (G+V+D+S)/4 tot stand, en een (G,V,D,S)-score
van (1,1,1,1) levert een totaalscore op van 1; een van (2,1,1,1) levert 1,25; een
van (3,1,1,1) levert 1,50 et cetera
Dientengevolge blijkt de risicoscore4 zelfs 35 verschillende waarden te kunnen
aannemen tussen zijn minimumscore (1 x 1=1) en zijn maximumscore
(4 x 4=16). Deze waarden zijn niet gelijk verdeeld over 1, …, 16: zo blijken de
scores 1, 1,25, 1,5, 1,75, …, 4 wel op te treden, maar bijv. 4,25, 4,75, 5,75 niet
en 4,5 (= 2 x 2,25), 5 (= 2 x 2,5) en 5,25 (= 3 x 1,75), 5,5 (= 2 x 2,75) wel

4

Die gelijk is aan ‘kans x totaal effect’ waarbij de kansscore de waarde (1, 2, 3 of 4) kan
aannemen.
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et cetera. Hoewel je rekenkundig tussen deze getallen een duidelijk
onderscheid hebt, is het verschil wat betreft ‘risicobeoordeling’ minder strikt
te maken.

5.3.2 Aggregatie van effectscoring leidt tot uitmiddelen van
extreme scores
De effectscoring op de afzonderlijke domeinen ‘Gezondheid’ (G), ‘Veiligheid’ (V),
‘Duurzaamheid’ (D) en ‘Sociaal’ (S) worden in de huidige methode simpelweg
gesommeerd en gemiddeld om een totale effectscore vast te stellen (Het
Effect=(G+V+D+S)/4). Deze aggregatie leidt tot effecten zoals het uitmiddelen van
hoge scores: besef bijvoorbeeld dat een score op G, V, D, S van 3, 2, 3, 3 tot een
hogere totaalscore leidt dan een score van 4, 4, 1, 1 (immers 3+2+3+3 is meer
dan 4+4+1+1). Hierdoor scoort de laatste situatie met twee extreme effecten
minder hoog dan de situatie zonder extreem effect. Vraag is of dit wenselijk is.
Naast het uitmiddelingseffect worden verschillende aspecten (G,V,D,S) bij elkaar
gevoegd, zonder rekening te houden met hun ongelijksoortigheid en met
mogelijke verschillen in hun (gepercipieerde) onderlinge belang (‘valuation’).

5.3.3 Uitsplitsing van wettelijke taken verschilt
In de huidige uitsplitsing van wettelijke taken lijken hoofdtaken en subtaken
door elkaar te lopen. Zo is binnen de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld de
handhaving op bestemmingsplannen een hoofdtaak waar vele wettelijke taken
zoals de stankwet en de ammoniakwet agrarische bedrijven een onderdeel van
zijn. In de huidige opzet zijn al deze wettelijke taken afzonderlijk meegenomen
zonder onderlinge samenhang. Men dient zich ervan bewust te zijn dat de
manier van uitsplitsing van wettelijke taken een effect heeft op de uiteindelijke
indeling van de taken in risicoklassen. De invloed wordt veroorzaakt doordat bij
het opsplitsen van taken de maximale risicowaarde hoger kan uitvallen,
bijvoorbeeld doordat aan één van de deeltaken juist een hoger risico wordt
toegekend dan aan de taak in zijn geheel. Dit is niet alleen van invloed op de
score van de deeltaak of van de wet in het geheel. Ook is dit van invloed op het
‘grenswaardecriterium’ welke taken in de klasse ‘hoog risico’ of de klasse ‘laag
risico’ vallen. Bij hogere of lagere risicoscores verschuift deze grens immers. Het
grenswaardecriterium bedraagt nu volgens het handboek (hoogste risicoscore +
laagste risicoscore)/2. Eenzelfde soort verschuiving treedt op voor alternatieve
grenswaardecriteria op basis van de mediaan of het gemiddelde van de
risicoscores.

5.3.4 Definitie van algemene begrippen en scoringsklassen
Het effect
Bij de effectscore wordt gevraagd naar een inschatting van het ‘potentieel effect’.
In veel gevallen zijn er echter uiteenlopende effecten mogelijk van het niet
naleven van een wettelijke taak en is het onduidelijk of deelnemers aan de
scoring eenzelfde effect voor ogen hebben bij het scoren. Wordt met het
potentiële effect het ernstigste effect dat kan optreden (worstcase) bedoeld, of het
effect dat men doorgaans (‘gemiddeld’ genomen) verwacht?
Het niet nader specificeren om welk effect het gaat, staat een eenduidige
getalsmatige verwerking van de inschattingen in de weg zoals duidelijk wordt
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indien men ook kosten van niet naleven in kaart wil brengen. De gevolgen en de
kosten van de verschillende mogelijke effecten kunnen behoorlijk uiteenlopen.
Wat is een ‘grote kans’
Een referentiekader ontbreekt bij de effect- en kansscores in het
scoringshandboek: de effecten en kansen worden met kwalificaties ‘geen, gering,
een, extreem/groot’ aangeduid, zonder verdere specifieke toelichting over
wanneer deze gradaties aan de orde zijn. Bovendien is het niet duidelijk of de
kwalificatie ‘geen’ duidt op letterlijke afwezigheid van effect of kans, of dat er
sprake is van een ‘verwaarloosbaar klein’ effect of kans.
Discrepantie in tijdhorizon tussen de te scoren aspecten
In het algemeen kan gesteld worden dat er geen consistent onderscheid gemaakt
wordt tussen het heden en de toekomst bij scoring op risico’s en naleefgedrag.
Het naleefgedrag/tekort wordt gebaseerd op de huidige stand van zaken, terwijl
de effecten juist naar de toekomst geprojecteerd worden indien de VROM-Inspectie
niet meer intervenieert. De verschillende aspecten worden in de toekenning van
het risico samengevoegd zonder rekening te houden met het verschil in
tijdhorizon. Daarnaast is “de toekomst” niet concreet gedefinieerd in
bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar.

5.4 Conclusie
Als antwoord op de hoofdvraag of de gebruikte methode deugdelijk is,
concluderen wij dat de Nalevingsstrategie methodiek valide is voor het primaire
doel waarvoor hij is ontworpen: een globale indeling van wettelijke taken in een
klasse van hoog of laag risico. Geconcludeerd wordt tevens dat het gebruik van
semi-kwantitatieve rekenregels op basis van kwalitatieve scores discutabel is, dat
aggregatie leidt tot uitmiddelen van extreme scores, dat de mate van uitsplitsing
van taken effect heeft op de uiteindelijke indeling in de kwadranten en dat de
definities van algemene begrippen en scoringsklassen geconcretiseerd kunnen
worden. Op basis van deze conclusies signaleren we de volgende mogelijkheden
tot verbetering:
- Het gebruik van kwalitatieve methoden om te komen tot een risicoclassificatie
- Het niveau van uitsplitsing van de wettelijke taken nader te beschouwen (zie
ook de aanbevelingen uit de methodische review door partners in
hoofdstuk 6)
- Bij het scoren van de verschillende onderdelen (kans, effect, naleeftekort)
consequenter uit te gaan van het heden of de toekomst. Dit zou betekenen
dat men bij deze inschattingen een scherper onderscheid maakt tussen
bijvoorbeeld het huidige risico, bij het huidige handhavingsniveau en
naleefgedrag, en het toekomstige risico, indien niet gehandhaafd of
geïntervenieerd wordt door VROM, met het bijbehorende toekomstig
naleefgedrag
- Per wettelijke taak duidelijk aan te geven op welk mogelijk effect gescoord
moet worden en wanneer de kwalificaties zoals ‘gering effect’ of extreem
effect van toepassing zijn.
In de volgende paragraaf wordt voor de geconstateerde knelpunten een voorstel
tot verbetering gedaan. De methode is een samenhangend geheel en
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veranderingen in de afzonderlijke onderdelen beïnvloeden de keuze voor een
verbetering in een ander onderdeel. Om deze reden zullen bij de aanbevelingen
knelpunten in onderlinge samenhang worden beschouwd.

5.5 Voorstellen voor verbetering
5.5.1 Alternatieve methode voor de indeling in risicoklassen
Hier volgend is een alternatieve werkwijze beschreven voor het verwerken van de
scoringsresultaten om te komen tot de toedeling van taken naar risicoklassen. De
alternatieve methode maakt gebruik van expliciete toekenning van risico
waarderingen op basis van de scoringen op effect en kans. Voor de toekenning
van risico’s wordt in tegenstelling tot de huidige methode geen gebruikgemaakt
van rekenregels. Het niet gebruiken van rekenregels heeft als belangrijkste
voordelen:
 het voorkomen van schijnnauwkeurigheid
 het expliciet en transparant zijn van de basis waarop risico’s worden
toegekend en de uitwerking hiervan
 het voorkomen van uitmiddelingseffecten van hoge scores.
De alternatieve methode betreft voornamelijk5 de verwerking van de
scoringsresultaten. Eventueel kan met terugwerkende kracht de nieuwe methode
worden toegepast op de huidige scoringsresultaten.
Het uiteindelijke resultaat van de nieuwe methode is gelijksoortig aan de huidige
methode en betreft de indeling van de wettelijke taken in de behandelde
risicokwadranten.
Het gaat in dit rapport om de beschrijving van een alternatieve systematiek, een
richting waarin de methode ontwikkeld kan worden. Het volledig uitwerken van
deze methode valt buiten het bereik van dit rapport. De hier gebruikte
inhoudelijke of cijfermatige uitwerking dient slechts als voorbeeld.
Stap 1: Kwalitatieve toekenning van een risico per domein
De alternatieve methode houdt het gebruik van een risicomatrix in waarvan een
voorbeeld is gegeven in Figuur 5. Bij het opstellen van een risicomatrix wordt
vooraf afgesproken welke combinatie van effect en kansscore leidt tot een
toedeling van de wettelijke taak in de risicocategorieën ‘hoog’, ‘laag’ of
‘gemiddeld’. Zo is in het voorbeeld van Figuur 5 vastgelegd dat een wettelijke
taak met een effectscore ‘1’ en een kansscore van ‘4’ in de risicoklasse ‘midden’
valt. Het betreft uitdrukkelijk een voorbeeld om het principe weer te geven.

5

In de huidige methode wordt gebruikgemaakt van één score voor de kans die toegepast wordt
op alle effectscores (van duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en sociaal). Ook in de alternatieve
methode kan zo’n generieke kans voor deze afzonderlijke domeinen worden gehanteerd. Het is
echter aan te bevelen om bij nieuwe scoringen de kans ook per domein te schatten. De kans op
een effect op het gebied van veiligheid hoeft per wettelijke taak immers ook niet gelijk te zijn aan
de kans op een effect op het gebied van duurzaamheid.
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Figuur 5 Voorbeeld van een kwalitatieve risicomatrix
Uitleg bij de figuur: Op basis van de effect- en kansscore die aan een wettelijke taak zijn toegekend
wordt met behulp van de risicomatrix bepaald in welke risico categorie een wettelijke taak valt (Laag,
Midden of Hoog risico). Heeft een wettelijke taak bijvoorbeeld een effectscore van 4 en een kansscore
van 3 dan valt deze taak volgens de matrix in de risicoklasse “hoog”.

Verschillen met de huidige methode nader toegelicht
Het voorbeeld laat zien dat er in deze eerste stap van het toekennen van risico’s
per afzonderlijk domein minder detaillering (schijnnauwkeurigheid) in de scores
is. In de huidige methodiek is een risicoscore mogelijk van 1 t/m 16 (van score 1
voor effect × score 1 voor kans = 1 tot score 4 voor effect × score 4 voor
kans = 16). In de risicomatrix wordt slechts gebruikgemaakt van 3 risico scores:
laag, midden en hoog.
Het is in de risicomatrix mogelijk om expliciet aan te geven welke hoge scores op
een bepaald domein niet mogen worden uitgemiddeld.
In het voorbeeld is vastgelegd dat een effectscore van 4 in combinatie met een
kansscore van 1 beoordeeld wordt als ‘hoog risico’. In de huidige methodiek zou
deze combinatie slechts worden gewaardeerd met een 4 voor risico (op een
schaal van 1 tot 16). Deze waardering is gelijk aan de waardering voor een effect
score van 1 in combinatie met een kansscore van 4 (1 x 4 = 4) of de combinatie
van een effectscore en kansscore van 2 (2 x 2 = 4). Deze laatste twee combinaties
worden in de risicomatrix gewaardeerd als respectievelijk een risico ‘midden’ en
‘laag’. Waar in de huidige methodiek de drie voorbeeldcombinaties alle gelijk
worden gewaardeerd, is in de risicomatrix expliciet vastgelegd dat deze
combinaties verschillend worden gewaardeerd. Gebruik van de risicomatrix
vereist dat de betreffende keuzes om risico’s afhankelijk van de effect- en
kansscores als laag, midden, hoog te oormerken expliciet moeten worden
gemaakt en vastgelegd. Bij gebruik van rekenregels, zoals in de huidige
methodiek, ligt dat doorgaans iets eenvoudiger: daar hoeft men op de
kwantitatieve risicoschaal slechts aan te geven waar de grenswaarden liggen om
het risico als laag, midden of groot te rubriceren.
Stap 2: Aggregatie van risico’s uit verschillende domeinen na vaststellen van het risico
met behulp van de risicomatrix
Risico’s worden vastgelegd per domein. Er zijn twee goede manieren om met de
per domein (gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal) vastgestelde
risico’s verder te werken.
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De eerste mogelijkheid is om de afzonderlijke kwalitatieve risicokentallen per
domein als basismateriaal te gebruiken in een groepssessie waar men tot een
(gemeenschappelijke) inschatting van prioriteiten komt.
Een tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van expliciete
toekenningsregels die aangeven of een specifieke combinatie van laag, midden
en hoog risico op de diverse domeinen leidt tot een laag, midden of hoog risico
van de wettelijke taak. Men stelt bijvoorbeeld de volgende regels toe voor
toekenning:
 Als (Risico_Gezondheid=hoog) dan (Risico_taak=hoog);
 Als (Risico_Duurzaamheid=hoog & Risico_G, V, S ≤ midden) dan
(Risico_taak=Midden);
 Et cetera …..
Deze regels kunnen, indien wenselijk, per taak anders worden gespecificeerd.
Men kan ze in een toekenningsmatix zetten analoog aan het principe van de
risicomatrix. De toekenningsregels uit het voorgaande voorbeeld kunnen worden
weergegeven als in Figuur 6.
Risico per domein
Wettelijke
taak

Taak 1
Taak 2
Et cetera

Gezondheid

Duurzaam- Veiligheid
heid

Sociaal

Totaal
Risico

Hoog
Midden
x

x
Hoog
x

x
Midden
x

Hoog
Midden
x

x
Midden
x

Figuur 6 Voorbeeld van toekenningsregels voor de aggregatie van risico’s per domein
tot een totaal risico
‘X’ staat voor een risico van laag of midden of hoog (in dit geval doet het er dus niet toe wat voor dit
domein gescoord is).

Bovenstaande systematiek vereist dat de gebruikers regels opstellen waarmee
expliciet en transparant wordt vastgelegd, hoe de totale risicostatus wordt
geschat op basis van de domein-risicoinschatting. Uitmiddelingseffecten en
ongelijksoortigheid kunnen hiermee in de hand worden gehouden.

5.5.2 Aggregatie van risico’s uit verschillende domeinen op
basis van de huidige systematiek van scores
Momenteel wordt de middeling van de verschillende domeinen ongewogen
toegepast. Zoals in de bevindingen genoemd kan dit leiden tot ongewenste
uitmiddeling van extreme effecten en houdt deze methode geen rekening met
de ongelijksoortigheid van de verschillende domeinen. Indien niet wordt
gekozen voor de alternatieve methode van het toekennen van risico’s per
domein, zoals in voorgaande paragraaf is aanbevolen, dan zijn er twee methoden
van aggregatie aan te bevelen. Bij voorkeur wordt (analoog aan de methode zoals
in de voorgaande alinea beschreven) gebruik gemaakt van expliciete
toekenningsregels maar dan op basis van de huidige scoringsgetallen
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bijvoorbeeld als de effectscore voor Gezondheid = 4, dan valt de wettelijke taak
altijd in het risico ‘Hoog’.
Als alternatief kan een gewogen middeling6 worden toegepast. Door
weegfactoren aan (a) scores (bijvoorbeeld weeg de scores 1, 2, 3 en 4 met de
factor 1, 1, 1.5, 2) en/of (b) domeinen (bijvoorbeeld ‘veiligheid’ weegt 2 x zwaarder
dan ‘duurzaamheid’) toe te kennen7 kan voor een deel aan de bezwaren van
‘ongewogen middeling’ tegemoet worden gekomen. Het uitmiddeleffect van
hoge scores wordt hierdoor verkleind en er kan meer onderscheid tussen
ongelijksoortige aspecten worden gemaakt.
De toekenningsregels hebben deze voordelen ook, zijn transparanter en
verdienen daarom volgens het RIVM de voorkeur.

5.5.3 Uitsplitsing van wettelijke taken
In de huidige uitsplitsing van wettelijke taken lopen hoofdtaken en subtaken
door elkaar terwijl de mate van uitsplitsing invloed heeft op de uiteindelijke
indeling in risicoklassen. VROM-Inspectie doet dit doelbewust als er een
afwijkend gedrag binnen een doelgroep is of als het nalevingsniveau daartoe
noopt. Het verdient aanbeveling om na te gaan of de gekozen uitsplitsing op
inhoudelijke grond adequaat is. Bewuste clustering of splitsing naar bijvoorbeeld
thema of hoofdtaak is aan te raden.

5.5.4 Gebruik van algemene begrippen
Het werken met kwalitatieve scorecategorieën gaat altijd en onvermijdelijk
gepaard met subjectiviteit en ruimte voor interpretatieverschillen. Om dit te
beperken is het belangrijk om de scorecategorieën - waar mogelijk - concreet te
omschrijven, zodat de respondenten een duidelijker en gemeenschappelijk
gedeeld referentiekader bij het scoren hebben.
Er wordt bij de scoring uitgegaan van het potentieel effect zonder dat dit
geconcretiseerd is. Het kort beschrijven van het mogelijke effect dat kan
optreden en waarvan bij de scoring de ernst moet worden geschat, kan
verduidelijking bieden. Zo kan ook duidelijker worden omschreven wanneer de
verschillende waarderingen van de scores zoals ‘een kans’ of ‘grote kans’ van
toepassing zijn. Indien dit gebeurt, dan kan dit in factsheets (zie hoofdstuk 7) als
de risico’s van de wettelijke taken beschreven worden.

6

Niet-lineaire vormen van middeling, waarbij je bijvoorbeeld de scores kwadrateert (1, 2, 3, 4
wordt 1, 4, 9, 16), komt in wezen neer op her-scoring. We beschouwen deze vorm van middeling
niet, omdat deze tamelijk arbitrair en gekunsteld is, en niet altijd een ‘fysieke betekenis’ heeft in
de praktijk.
4

7

De gewogen gemiddelde score wordt dan: S aggr =
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Om consistenter om te gaan met gegevens in het heden en de toekomst kan het
effect, de kans en het naleeftekort worden geschat voor dezelfde tijdshorizon:
alle in de huidige situatie of alle in een concreet gedefinieerde toekomst
(bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar). Het is daarbij aan te bevelen om zowel de
huidige als de toekomstige situatie afzonderlijk in beeld te brengen. Immers, het
is logisch meer aandacht te geven aan de grootste risico’s in de huidige situatie.
Echter, dat betekent dat aan sommige taken minder aandacht wordt gegeven.
Om strategisch te kunnen prioriteren wil je ook van de situatie die daardoor in
de toekomst ontstaat, de risico’s kennen. Omdat deze aanpak een extra
inspanning vergt (voor het onderkennen van de huidige en de toekomstige
risico’s), kan er voor worden gekozen om een deel van de wettelijke taken
hiervoor in aanmerking te laten komen.
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Methodische aanbevelingen door partners

6.1 Vraagstelling
Om de huidige methodiek van de Nalevingsstrategie te toetsen bij het werkveld
van de VROM-Inspectie is het RIVM gevraagd om gezamenlijk een workshop te
organiseren voor partners van de VROM-Inspectie.

6.2 Aanpak
Het doel van de workshop was ‘leren van elkaar’ en specifiek van de deelnemers
te horen welke mogelijkheden tot verbeteringen zij signaleren in de methodiek
die de VROM-Inspectie toepast bij het prioriteren van de wettelijke taken.
De deelnemers waren marktpartijen zoals VNO-NCW en VNCI, en partners van
de VROM-Inspectie, zoals gemeenten, provincies en andere rijksinspecties, die
ook te maken hebben met het stellen van prioriteiten in hun handhavingstaken.
Deze workshop is in september 2005 gehouden. In Bijlage 5 is een verslag van de
workshop toegevoegd.
Na een introductie van de methodiek zijn door de deelnemers drie subgroepen
zestien wettelijke taken gescoord. Iedereen kreeg al doende goed inzicht in de
methodiek. De discussie in de subgroepen leverde de speerpunten voor de
plenaire discussie aan het eind van de dag. Zowel de bevindingen uit de
subgroepen als de presentaties en reacties in plenair verband zijn gebundeld tot
adviezen aan de VROM-Inspectie.

6.3 Resultaten
Uit de workshop komen veel aspecten naar voren die ook zijn behandeld in de
methodische review door het RIVM. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• De concretisering van de beschrijving van het mogelijke effect
Het is nodig het effect bij niet-naleven concreter te beschrijven. Welke
effecten neem je mee? In de discussie bleek dat de ene groep bij
duurzaamheid wel energiebesparing en omgaan met eindige grondstoffen
had meegenomen en andere groepen niet.
• De discrepantie in tijdshorizon tussen de inschatting van de kans en het effect
Het is moeilijk de wereld in te schatten als hij anders zou zijn. Hoe ziet de
wereld er uit als er niet nageleefd wordt? Hoe als de VROM-Inspectie niet
meer handhaaft? Het bleek in de workshop gewenst in ieder geval de
tijdshorizon te begrenzen. In het algemeen zal het effect toenemen en
bijvoorbeeld groter worden na 1, 2, of 4 jaar niet-handhaven. Aanbeveling
van de workshop was om uit te gaan van het nu en daarnaast voor
inschattingen in de toekomst een tijdshorizon te hanteren van bijvoorbeeld
vier jaar, wat de cyclus van de Nalevingsstrategie tot een grote herziening is.
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• Grote effecten uitmiddelen?
Door het optellen en middelen over de effecten worden grote effecten soms
uitgemiddeld. De vraag is of dat gewenst is. Advies van de partners is om te
onderzoeken of het werken met weegfactoren, kwadrateren van effectscores
of een andere methodiek tot betere resultaten leidt.
• Uitsplitsen op taakniveau
Er wordt grote diversiteit in het belang en het type van de verschillende
wettelijke taken geconstateerd. Daarnaast is er overlap in het doel van de
wettelijke taken. Toch worden in de huidige systematiek alle taken
afzonderlijk meegenomen en meegewogen. Aanbeveling is de wetten en
taken die bij elkaar horen, rond een thema te clusteren of te scheiden in
hoofd- en neventaken. Zo is bijvoorbeeld het toetsen van bestemmingsplannen een hoofdtaak en daarbinnen kan geprioriteerd worden op wettelijke
taken die hiermee te maken hebben, zoals de bestemming van agrarische
bedrijven en de stankwet.
Aanvullend worden in de workshop met partners nog de volgende overweging
meegegeven:
• Het zichtbaar meewegen van bestuurlijke aspecten
De opmerking was dat de politieke wens, het bestuurlijke afbreukrisico en de
prioriteiten van andere overheden niet in de factor sociaal worden
meegenomen. Dit gebeurt bij andere methoden wel, zoals die van de
gemeente Moerdijk.
De VROM-Inspectie heeft dit op een andere manier opgepakt. De resultaten
van de prioriteringsmethode vormen input voor de begroting. Als er vanuit
een politieke wens wettelijke taken verschuiven tussen kwadranten in de
risico – nalevingsmatrix dan worden deze taken apart gelabeld.
• Verduidelijken van het verschil tussen effecten met betrekking tot gezondheid en
veiligheid
Veiligheid en gezondheid liggen dicht tegen elkaar aan voor wat betreft het
effect. Wat zijn de veiligheids- en wat zijn gezondheidseffecten in het geval
van ‘veiligheidsinformatiebladen’ en zijn de zieken als gevolg van een
explosie en het daarbij vrijkomen van een schadelijke stof veiligheids- of
gezondheidseffecten?
• Beschrijven van de exacte inhoud en reikwijdte van het aandeel van VROM met
betrekking tot de wettelijke taken
Wat is de definitie van veiligheid? Er werd in de uitleg bij de workshop vooral
gewezen op ontploffingsgevaar maar bij bijvoorbeeld een zweminrichting is
het ontploffingsgevaar klein maar de kans op uitglijden of verdrinken
misschien groot. Onduidelijk is of het een VROM taak is om daar op te
controleren en welk begrip er dus gescoord moet worden.
• Concretiseren van de kans
Er wordt in overweging gegeven om (analoog aan het Moerdijkse
afwegingsmodel, MAM) op basis van feitelijkheden, zoals het aantal verleende
vergunningen betreffende een bepaalde taak, vast te stellen wat de kans op
een voorval is. Dit als vervanging van de nu gebruikte kans op niet naleven.
In plaats van kans wordt in het Moerdijkse model [Gemeente Moerdijk, 2004]
gescoord hoe vaak er de aanleiding is dat een geval zich voor kan doen. Als
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voorbeeld vanuit de gemeentelijke praktijk: er worden
100 bouwvergunningen uitgegeven dus er kan maximaal 100 keer een
overtreding van de vergunning zijn. Dit wordt gebruikt als maat voor de
kans.

6.4 Conclusies
De partners van de VROM-Inspectie hebben verschillende aanbevelingen gedaan
die in de eerdere hoofdstukken aan de orde gesteld zijn. Er zijn tevens
verschillende aanvullende aanbevelingen gedaan waaronder het verduidelijken
van het verschil tussen effecten met betrekking tot gezondheid en veiligheid, het
beschrijven van de exacte inhoud en reikwijdte van het aandeel van VROM met
betrekking tot de wettelijke taken en het concretiseren van de kans.
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Gebruik van factsheets

7.1 Geboden informatie sluit niet aan
Om de VROM-Inspectie te ondersteunen met informatie over effecten zijn
factsheets ontwikkeld ten aanzien van de domeinen gezondheid, veiligheid en
duurzaamheid. De factsheets blijken te weinig ondersteunende informatie te
geven om de praktijk van de Nalevingstrategie, gebaseerd op wettelijke taken in
plaats van op domeinen, te ondersteunen. Vraag van de VROM-Inspectie is een
voorstel te doen voor factsheets die de praktijk beter ondersteunen.
Prioritering in het wettelijk takenspoor
De VROM-Inspectie bepaalt in de Nalevingsstrategie via het ‘wettelijke
takenspoor’ de prioriteiten in het werkprogramma [zie onder andere VROMInspectie, 2005]. Hiertoe is een database aangelegd met alle wettelijke regelingen
en taken voor de VROM-Inspectie [VROM-Inspectie, 2003]. De prioriteiten in het
werkprogramma liggen bij die taken die een hoog risico en een hoog
naleeftekort hebben. Taken met een laag risico of een beter naleefniveau hebben
minder prioriteit.
Het risico bij een wettelijke taak is de resultante van het effect als de wettelijke
taak niet wordt nageleefd en de kans op niet-naleven als de VROM-Inspectie niet
meer intervenieert. Voor de VROM-Inspectie gaat het hierbij om de risico’s op
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal.
Factsheets gezondheid, veiligheid en duurzaamheid
Om de VROM-Inspectie feitelijke informatie over de effecten te geven zijn
factsheets gemaakt. De factsheets die de effecten op gezondheid beschrijven, zijn
gereed [Schols, 2004], voor veiligheid en duurzaamheid zijn ze in voorbereiding
[Schols, 2006]. De factsheets zijn opgesteld voor de thema’s waarvoor VROM
beleidsverantwoordelijk ministerie is. Zo zijn er factsheets over thema’s zoals
binnenmilieu, ozonlaagproblematiek, genetisch gemodificeerde organismen en
de geluidsproblematiek. In de factsheets is het beleid beschreven, de betrokken
actoren, de effecten op gezondheid en ook de beschikbare wet- en regelgeving.
De effecten op gezondheid zijn beschreven door voor alle thema’s te beschrijven
hoeveel doden, zieken en gehinderden naast andere effecten het thema tot
gevolg heeft. Dit is voor alle gezondheidsthema’s op dusdanige wijze gebeurd dat
de gezondheidseffecten over de thema’s heen te vergelijken zijn.
Knelpunt
Uit de hierboven gegeven beschrijving is te concluderen dat de factsheets het
huidige proces binnen het wettelijke takenspoor niet volledig ondersteunen.
Immers, in het wettelijk takenspoor gaat het om de effecten van de wettelijke
taken afzonderlijk en in de situatie dat een actor de wettelijke taak niet naleeft.
De factsheets beschrijven de huidige effecten themagewijs en met de huidige
handhavende inspanning van de VROM-Inspectie. Hierbij zijn de factsheets
gegroepeerd rond gezondheidsthema’s, veiligheidsthema’s of duurzaamheids-
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thema’s en is niet eenvoudig te zien welk effect een specifieke wettelijke taak op
gezondheid, veiligheid of duurzaamheid heeft.
De vraag van de VROM-Inspectie is een voorstel te doen voor de opzet van
factsheets die beter aansluiten bij de Nalevingsstrategie. In dit hoofdstuk is in
beeld gebracht op welke manier behoefte en beschikbare informatie beter is af te
stemmen.

7.2 Betere aansluiting: ook andere uitgangspunten
bekijken
Het wettelijk takenspoor kent een prioriteringsmethode. Deze methode gaat uit
van de missie (het streven naar een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving)
en bevat een invulling (de systematiek). Via de huidige systematiek krijgen
wettelijke taken prioriteit om te handhaven op grond van de hoge risico’s die
ontstaan als actoren de wettelijke regeling niet naleven en de kans op optreden als
de VROM-Inspectie niet meer intervenieert.
Uitgaande van dezelfde missie zijn er alternatieven voor de systematiek. We
onderscheiden hier twee alternatieven.
Eerste alternatief is de prioriteitstelling te baseren op de huidige effecten en de
huidige naleving. Daarbij vindt een prioriteitstelling in stappen plaats: eerst
worden de wettelijke taken geclusterd per thema, waarna binnen de thema’s
bekeken wordt bij welke wettelijke taken de meeste winst met interventie door
de VROM-Inspectie te boeken is. In deze themagerichte benadering zou het na te
streven zijn ook over de thema’s een prioriteit te bepalen.
Tweede alternatief is de prioritering te baseren op de beleidsdoelen.
Uitgangspunt zijn de gangbare thema’s binnen VROM. Eerste stap kan zijn dat
VROM de belangrijkste thema’s voor de veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving bepaalt. Vervolgens komt er per geselecteerd thema een
beschrijving van wat de belangrijkste bedreigingen voor het niet-behalen van
beleidsdoelen zijn. Tot slot selecteert VROM die activiteiten waar interventie door
de VROM-Inspectie een effectieve bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelen
heeft.
Voor de huidige werkwijzen en de twee alternatieven is in Bijlage 7 in beeld
gebracht welke informatie nodig is en in welke mate de factsheets in huidige
vorm voldoen aan deze behoefte. In overleg met de opdrachtgever is er voor
gekozen om voorstellen te doen voor factsheets die de thematische benadering
(het eerste alternatief) ondersteunen. Deze wijze van denken sluit goed aan bij de
ideeën die de VROM-Inspectie heeft over aanpassingen in de huidige werkwijze
binnen de Nalevingsstrategie in de vorm van clusteren van wettelijke taken.
Tevens vormt zij een brug naar een themagerichte benadering.
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7.3 Hoe een thematische benadering eruit kan zien
Benodigde informatie
Een thematische benadering streeft er naar inzicht te verkrijgen in alle VROMthema’s, in hoe de wet- en regelgeving in deze thema’s past en in de meest
zinvolle interventiemogelijkheden voor de VROM-Inspectie om de situatie te
verbeteren. Informatie die nodig is om dit te ondersteunen betreft informatie
over:
- het thema zelf: waar gaat het over, wat is de problematiek?
- het beleid: wat is het beleid voor de voornaamste actoren en worden de
beleidsdoelen gehaald?
- de effecten: wat zijn de effecten op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid?
- de actoren en de wet- en regelgeving: wat zijn de voornaamste actoren,
welke wet- en regelgeving geldt er voor deze actoren en hoe is de naleving
van deze wet- en regelgeving?
Thema’s en beleid
De thema’s die binnen de Nalevingsstrategie gebruikt worden en waarvoor
factsheets met ondersteunende informatie gemaakt worden, zullen VROMthema’s zijn. Het is logisch dat de thema’s zoveel mogelijk aansluiten bij de
gangbare projecten in de beleidsdirecties.
In de factsheets voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid zijn de thema’s
voor een groot deel in beeld gebracht [Schols, 2004 en 2006]. In deze factsheets is
ook een overzicht gegeven van het beleid voor deze thema’s. Bij de ontwikkeling
van de nieuwe factsheets kan hieruit worden geput.
Beschrijven van effecten op themaniveau
De VROM-Inspectie gebruikt de Nalevingsstrategie om de prioriteiten in de
werkzaamheden te stellen. Belangrijk zijn daarbij de risico’s die kunnen optreden
voor de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.
In een thematische benadering kunnen de risico’s op twee niveaus in beeld
worden gebracht. Ten eerste is er het niveau van de wettelijke taken. In de
huidige systematiek brengt de VROM-Inspectie de risico’s per wettelijke taak in
beeld. In hoofdstuk 5 beschouwt het RIVM deze methode en doet ze
aanbevelingen voor verbeteringen.
Ten tweede is er het niveau van de thema’s. In een thematische aanpak lijkt het
wenselijk in beeld te brengen welk thema grotere risico’s of effecten heeft en
welk thema minder grote. Eerste insteek voor het stellen van prioriteiten in de
werkzaamheden van de VROM-Inspectie kan dan zijn dat een thema met grote
risico’s of effecten heeft. Bij die thema’s kunnen vervolgens de bestaande
gegevens over de risico’s per wettelijke taak gebruikt worden.
Vergelijken van thema’s
In de opzet voor de nieuwe factsheets is er rekening mee gehouden dat de
VROM-Inspectie per thema de effecten op de veilige, gezonde en duurzame
leefomgevinginzichtelijke wil hebben en over de thema’s heen wil kunnen
vergelijken.
Om de effecten per thema te beschrijven is er de optie om dit te doen aan de
hand van de criteria uit de bestaande factsheets voor gezondheid, veiligheid en
duurzaamheid [Schols, 2004 en 2006]. Voorbeelden van criteria voor
gezondheidseffecten zijn ‘het aantal doden’, ‘de mate van behandelbaarheid’ en
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‘eventuele risicogroepen’. Voor gezondheid betreft dit veertien criteria. Deze
criteria zijn als voorbeeld in Bijlage 8 opgenomen. Voor veiligheid en
duurzaamheid zijn er nog meer criteria.
Een uitwerking op basis van alle criteria in de factsheets leidt tot een grote set
van criteria waarmee compleetheid wordt bereikt. De grote set is echter
moeilijker werkbaar, zowel voor wat betreft de inspanning om alle informatie te
vergaren als om over een zodanige set prioriteiten te stellen.
Weging van de effecten
Hier hebben we als voorstel analoog aan de benadering bij het Moerdijkse
beoordelingsmodel [Gemeente Moerdijk, 2004] de effecten beschreven met een
beperkt aantal, geaggregeerde criteria. In Tabel 1 is een uitgewerkt voorstel voor
geaggregeerde criteria gegeven. De effecten op gezondheid zijn hierin
beschreven aan de hand van het aantal doden, zieken en gehinderden. Het
aantal doden en zieken zijn ook de criteria waarmee de effecten op veiligheid
worden beschreven. Het abstracte begrip ‘duurzaamheid’ hebben we eerst
geoperationaliseerd in de volgende duurzaamheidsthema’s: biodiversiteit,
exploitatie van grond- en hulpstoffen, ruimte en de voorraad goede gebouwen.
Per duurzaamheidsthema hebben we effecten benoemd en geclassificeerd. Ook
hebben we bij duurzaamheid informatie opgenomen over de mate van
omkeerbaarheid.
De effecten zijn in een vierpuntsschaal gerubriceerd, waar een concreet voorstel
voor is gedaan, zie Tabel 1. Dit voorstel is grotendeels opgesteld vanuit de
uitgangspunten dat:
- een verwaarloosbaar effect scoort in de laagste klasse
- een net toelaatbaar effect, zoals een effect beneden of rond het Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR), scoort in de tweede klasse
- Een overschrijding van het MTR scoort in de derde klasse, terwijl een forse
overschrijding van het MTR scoort in de vierde klasse.
Deze indeling is breder geïnterpreteerd voor thema’s waar geen MTRnormstelling voor geldt. Als proef zijn factsheets over de volgende drie
uiteenlopende thema’s gemaakt waarbij deze indeling is gebruikt: externe
veiligheid, luchtkwaliteit – fijn stof en brandveiligheid in gebouwen.
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Tabel 1 Voorbeeld voor criteria voor het beschrijven van effecten en de gehanteerde
classificatie
Indicatoren en classificatie effecten op GEZONDHEID
verwaarloosbaar effect
Onder verwaarloosbaar
risiconiveau

tussen verwaarloosbaar
risiconiveau (VR) en
maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR)

Van MTR tot factor 10
groter effect
(160 doden,
1600 langdurig zieken
16.000 zieken of
gehinderden
per jaar)

Indicatoren en classificatie effecten op VEILIGHEID
verwaarloosbaar effect
Onder verwaarloosbaar
risiconiveau

tussen verwaarloosbaar
risiconiveau (VR) en
maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR)

Van MTR tot factor 10
groter effect
(160 doden,
1600 langdurig zieken
per jaar)

Indicatoren en classificatie effecten op DUURZAAMHEID
verwaarloosbaar effect
Geen invloed
Op
biodiversiteit
Voorraad van
natuurlijke
hulpbronnen
Voorraad
goede
ruimtelijke
kwaliteit
Voorraad
goede
bouwwerken

Geen invloed op
uitputting of
besparing
Geen ruimtelijke
invloed

Mate van
omkeerbaarheid:

beheersbare
problematiek

Bedreigt een enkel
gebied of soort

Achteruitgang op
provinciaal niveau
merkbaar
Invloed op uitputting
(-) of besparing (+)

Bepaalt ruimtelijk beeld Bepaalt ruimtelijk beeld
voor circa 10 jaar
voor circa 30 jaar

Geen invloed

Binnen 10 jaar binnen
doelstelling /
Tijdelijk verlies

Heeft relatie met voorraad
goede gebouwen
(tijdshorizon 10 tot 20
jaar)
Over 25 jaar binnen
doelstelling /
Gaat verloren op regionaal
tot landelijk niveau

extreem effect
Factor 100 groter effect
(>1.600 doden,
>16.000 langdurig zieken
>160.000 zieken of
gehinderden
per jaar)

extreem effect
Factor 100 groter effect
(>1.600 doden,
>16.000 langdurig zieken
per jaar)

extreem effect
Achteruitgang soorten op
landelijk niveau, tast EHS of
beschermingsgebieden aan
Essentiële invloed op uitputting
(-) of besparing (+)
Bepaalt ruimtelijk beeld voor
circa 50 jaar
Essentiële invloed op voorraad
goede gebouwen
(tijdshorizon 30 jaar)
Binnen 30 jaar niet binnen
doelstelling /
Gaat verloren op mondiaal
niveau

Actoren en wettelijke taken
Als laatste zijn de actoren in de factsheet vermeld die de problematiek
veroorzaken. Daaraan gekoppeld zijn de wettelijke taken die de VROM-Inspectie
handvaten bieden om te interveniëren.
De bestaande informatie over de effecten, risico’s en de naleeftekorten uit het
wettelijke takenspoor is in de factsheet over te nemen. Dan ontstaat wel de
situatie dat een wettelijke taak op grond van verschillende kernbepalingen in
verschillende thema’s kan terechtkomen en dat de huidige gescoorde effecten,
risico’s en naleeftekorten gedacht zijn bij een effect dat onder een ander thema
valt. Een voorbeeld vormt het Bouwbesluit dat momenteel slechts één scoring op
effect en kans kent doch regels bevat voor constructies, brandveiligheid en
ventilatie.
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Voorbeeldfactsheet voor thema’s
Alle hiervoor vermelde onderwerpen zijn verwerkt in een format voor factsheets
per thema. In Bijlage 9 zijn voorbeeldfactsheets voor de thema’s ‘externe
veiligheid’, ‘luchtkwaliteit: fijn stof’ en ‘brandveiligheid van gebouwen’
uitgewerkt. Het gaat in deze voorbeelden om de opbouw; de gegeven informatie
in deze voorbeelden is illustratief.
De beschrijving van het thema, de beleidsdoelen, de effecten en de actoren is
gehaald uit beleidsnotities van VROM, rapporten van het RIVM en het NMP en de
websites van VROM en het RIVM. De informatie over de risico’s op veiligheid,
gezondheid en duurzaamheid per wettelijke taak en de naleeftekorten zijn
ontleend aan de gegevens in de Nalevingstrategie van VROM. In Figuur 7 is de
algemene opzet van de factsheets schematisch weergegeven.
Factsheet

Onderwerp bijvoorbeeld Externe veiligheid

Beschrijving

Definities en afbakening van het thema

Beleidsdoelen

Beleidsdoelen nationale overheid en in het bijzonder VROM

Huidige effecten:
Op gezondheid

Indicatoren:
Tekstuele beschrijving
gezondheidseffecten

Indicatoren conform Tabel 1

Tekstuele beschrijving
veiligheidseffecten

Indicatoren conform Tabel 1

Op biodiversiteit

Tekstuele beschrijving effecten

Indicatoren conform Tabel 1

Op exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen
Op ruimtelijke kwaliteit

Tekstuele beschrijving effecten

Indicatoren conform Tabel 1

Tekstuele beschrijving effecten

Indicatoren conform Tabel 1

Op voorraad gebouwen

Tekstuele beschrijving effecten

Indicatoren conform Tabel 1

Mate van omkeerbaarheid: Tekstuele beschrijving effecten

Indicatoren conform Tabel 1

Op veiligheid:
Op duurzaamheid:

Voornaamste actoren:
Beschrijving van de actoren die zorgen voor de beschreven effecten

Aangrijpingsmogelijkheden VROM-Inspectie:
Actoren
Per actor

Voornaamste
beleids- en
regelgeving:
• De regelgeving
•
•

Effecten
op:

Kans

Risico

Naleeftekort

En de scoringsgegevens uit de Nalevingsstrategie

Figuur 7 Schematische opzet van de factsheets

RIVM rapport 609021036

Pagina 43 van 127

7.4 Bespreking van de voorbeeldfactsheets
Algemeen
De voorgestelde en als voorbeeld uitgewerkte factsheets gaan uit van een
thematische benadering. De opgedane kennis en de huidige gegevens in het
wettelijk taken spoor wordt in deze thematische benadering gebruikt. In de
factsheets zijn immers per thema de scoringsresultaten opgenomen zoals die in
de Nalevingstrategie zijn verricht.
Een thematische benadering kent verschillende voordelen:
- een thematische benadering maakt de samenhang tussen de verschillende
wettelijke taken duidelijker;
- een thematische benadering maakt daardoor sneller duidelijk welke
interventiemogelijkheden de VROM-Inspectie heeft om te komen tot een
verbetering van de leefomgeving;
- er is veel informatie bekend over de huidige effecten in tegenstelling tot
de theoretische effecten die optreden indien de VROM-Inspectie niet meer
intervenieert;
- de communicatie met politiek en samenleving over thema’s zal
makkelijker zijn dan de communicatie over afzonderlijke wettelijke taken.
Er zijn ook nadelen verbonden aan een thematische benadering:
- er is nu één risicoscoring per wettelijke taak gemaakt. Indien de wettelijke
taak binnen verschillende thema’s past, dan is het denkbaar dat het
beschouwde effect niet binnen elk thema past. Het zal nodig zijn te
controleren of bij plaatsing van een wettelijke taak binnen een thema een
ander effect beschouwd moet worden leidend tot een andere score;
- de VROM-thema’s veranderen in de loop der tijd. De veranderingen zijn
voor een thematische benadering groter dan voor de meer starre
wettelijke taken. Beheer en onderhoud worden dus een grotere taak.
Om de effecten op de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in beeld te
brengen is het abstracte ‘duurzame’ geoperationaliseerd in de effecten op
biodiversiteit, ruimte, voorraad goede gebouwen (kwantiteit en kwaliteit) en de
uitputting van grondstoffen. Daarbij is ook de mate van omkeerbaarheid als
informatie opgenomen. Deze indeling blijkt goed werkbaar in de
voorbeeldfactsheets. Het begrip ‘duurzaamheid’ is nog in ontwikkeling met als
gevolg dat de gemaakte uitsplitsing regelmatig bekeken zal moeten worden.
De effecten op de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving zijn met
geaggregeerde criteria aangegeven zoals het aantal doden bij veiligheid en
gezondheid. Het voordeel van de beperkte set van criteria is de hanteerbaarheid.
Er zijn twee nadelen aan de set van geaggregeerde criteria. Het eerste nadeel is
het verlies van informatie doordat sommige effecten (verlies van welzijn) of
nuttige informatie (sterfte van kinderen of vroegtijdige sterfte van ouderen)
worden verwaarloosd. Het tweede nadeel is dat er geen (wetenschappelijke)
wegingsmethode is om de effecten over deze indicatoren voor veiligheid,
gezondheid en duurzaamheid te wegen. Aan de hand van het voorstel om de
effecten vergelijkbaar te beschrijven en te rubriceren zal VROM wellicht
afspraken kunnen maken over hoe de prioriteit over de thema’s kan worden
bepaald. Hiervoor kan de systematiek van de kwalitatieve risicomatrix worden
gevolgd die in paragraaf 5.5.1 is beschreven.
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De factsheet Externe veiligheid
Voor de factsheet externe veiligheid is er veel informatie beschikbaar. De
gegevens over de effecten richten zich vooral op het aantal doden kort na een
incident (veiligheidseffecten). Voor het aantal gewonden bij een ramp zijn er
planningsgegevens van eerstelijnshulpdiensten beschikbaar waarop deze
diensten hun beschikbare capaciteit baseren [SAVE, 2000]. De kentallen voor deze
inschatting zijn op geringe casuïstiek gebaseerd en indiceren dus slechts de orde
van grootte. Voor de effecten op de gezondheid op langere termijn zijn geen
betrouwbare statistische gegevens beschikbaar. Wel is bekend dat rampen zoals
Enschede, Volendam en de Bijlmer tot langdurig traumatische, geestelijke en
lichamelijke effecten bij een grote groep mensen leiden. Voor de effecten op de
biodiversiteit is aangehouden dat incidenten en rampen niet leiden tot effecten
die een soort of gebied bedreigen.
Er lijkt enige dubbeling op te treden in effecten: de contouren als gevolg van
externe veiligheid leiden tot druk op ruimte. Ook liggen er gebouwen binnen de
contouren waar de norm wordt overschreden, vooral bij LPG-tankstations.
De actoren zijn goed bekend en de wet- en regelgeving is goed aan deze actoren
te koppelen. Zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit de ruimtelijke
ordening zijn er aangrijpingsmogelijkheden voor de VROM-Inspectie wat de
synergie ten goede komt.
De factsheet ‘Luchtkwaliteit – fijn stof’
Over het onderwerp ‘fijn stof’ is ook veel informatie beschikbaar. De
problematiek is zeer actueel en het beleid is sterk in beweging. Dit houdt in dat
het beleid dat in de factsheet is beschreven, mogelijk binnen korte tijd gewijzigd
is ten opzichte van het beschrevene.
Qua actoren is de beschrijving moeilijk omdat fijn stof een complex mengsel is
dat deels direct door emissiebronnen wordt uitgestoten en deels in de lucht
wordt gevormd uit stoffen zoals stikstofoxiden en ammoniak. Deskundigen
kunnen niet aangeven welke bronnen in welk percentage aan de uiteindelijk fijn
stof concentraties op leefniveau bijdragen. Bekend is dat het verkeer lokaal een
grote bijdrage heeft aan de fijnstofconcentraties en dat landbouw en bedrijven
bijdragen aan de hoge achtergrondconcentraties. Het specifieke aandeel van de
actoren is dus niet in de factsheets aan te geven.
Ook bij dit thema speelt de ruimtelijke ordening problematiek door in de
woningbouwproblematiek.
Voor zover beschikbaar zijn de wettelijke taken van VROM gekoppeld aan de
actoren. Veelal ligt dit op het gebied van de doelgroep Industrie.
De factsheet ‘Brandveiligheid’
Over brandveiligheid was er enerzijds goede informatie aanwezig, anderzijds
ontbrak er ook cruciale informatie. De casuïstiek leidt er toe dat er gegevens zijn
over het jaarlijkse aantal branden, doden en gewonden [VROM, 2005] en de
conclusie dat er geen trend is waar te nemen in het jaarlijkse aantal slachtoffers.
Voor het beschrijven van ‘de actoren’ ligt het voor de hand om de beschrijving te
richten op die situaties waar volgens de casuïstiek de meeste slachtoffers vallen.
Hier zijn echter geen gegevens over gevonden. Bekend is dat ongelukken met
gas en elektra vooral in oudere huizen ontstaan en leiden tot branden met
slachtoffers. Dit is echter niet de enige reden waardoor branden ontstaan. In de
beschrijving van actoren is een methodiek weergegeven die gemeenten
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hanteren. In deze methodiek is de invalshoek voor het risico de mate waarin er
veel slachtoffers kunnen vallen en niet sec de kans op ontstaan van branden. Veel
slachtoffers ontstaan bij branden indien de mensen niet erg mobiel zijn
(ziekenhuizen, bejaardentehuizen) of waar grote groepen mensen tegelijk
aanwezig zijn (discotheken, restaurants, stadions).
Qua wet- en regelgeving speelt de woningwet en vooral het Bouwbesluit een
cruciale rol. Het Bouwbesluit bevat vele voorschriften en kent in het wettelijke
takenspoor slechts één beoordeling op risico en naleeftekort. Waarschijnlijk geldt
de verrichte beoordeling ook voor de brandveiligheid doch de score is niet
expliciet gemaakt. Beter was het geweest het bouwbesluit in verschillende
kernbepaling uit te splitsen.

7.5 Adviezen
Advies aan de VROM-Inspectie is het volgende:
- het wettelijke takenspoor zodanig in te richten dat de prioriteiten worden
gesteld vanuit een thematische benadering. Dit geeft duidelijker een
samenhang in de wet- en regelgeving weer. Daarnaast sluit een
themabenadering aan bij het beleid en is voor de verschillende thema’s
informatie beschikbaar over het doel van de regelgeving en het effect
hiervan op de leefomgeving. Hiermee kan de scoring op bestaande
informatie gebaseerd worden.
- Binnen VROM afspraken te maken over de thema’s die relevant zijn voor
verbetering van de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en over
indicatoren waarmee de effecten en risico’s vergelijkbaar over deze
thema’s te beschrijven zijn. Doel hierbij is uiteindelijk een indeling te
maken in welke thema’s meer en welke minder prioriteit voor interventie
door de VROM-Inspectie krijgen. Een voorstel voor indicatoren is in dit
rapport (zie Tabel 1) gegeven.
- de huidige gegevens over risico’s en naleeftekorten per wettelijke taak te
gebruiken om bij de belangrijkste thema’s te bepalen waar de VROMInspectie een effectieve verbetering kan bereiken. Het is dan wel nodig
een controle uit te voeren of de effecten die men bij het scoren van de
effecten voor ogen had, binnen het thema passen. Dit lijkt vooral nuttig
voor de regelgeving uit het Bouwbesluit dat in de huidige scoring van de
Nalevingsstrategie slechts één risicoscore en één score voor het
naleeftekort kent terwijl in deze regelgeving verschillende
kernvoorschriften zitten.
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Kosten: een aanvullend criterium?

8.1 Vraagstelling
Vraag van de VROM-Inspectie is of ook de kosten door niet-naleven een criterium
moeten zijn om rekening mee te houden bij de prioriteitstelling van de wettelijke
taken. De Nalevingsstrategie houdt bij het prioriteren van de wettelijke taken
rekening met de risico’s voor de leefomgeving die kunnen optreden als een actor
de wettelijke taak of beleidsregel niet naleeft. Hierbij wordt in de huidige
uitwerking gekeken naar het risico voor de veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving. Wellicht roept niet-naleven dergelijke hoge kosten op dat de
VROM-Inspectie ook dit als een belangrijk criterium moet beschouwen.
Naar idee van de VROM-Inspectie zou het vooral moeten gaan om de
zogenaamde costs-of-non-action: de kosten die ontstaan voor de overheid door
niet-handhavend optreden.

8.2 Aanpak
Deze vraag is als volgt aangepakt: Allereerst is in beeld gebracht welke soorten
kosten relevant zijn. Met andere woorden: welke kosten treden op als de wet- en
regelgeving niet worden nageleefd. In deze uitwerking is ook bekeken welke van
deze posten te scharen zijn onder ‘costs-of-non-action’. Voor de uitwerking
hiervan is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een deskundige van het MNP
bij het onderzoek betrokken. In deze uitwerking zijn overigens niet de kosten
meegenomen die ontstaan door de handhavingsinspanning zelf.
Vervolgens is onderzocht hoe hoog de kosten van niet-naleven zijn indien met de
gedefinieerde kostensoorten rekening wordt gehouden. Dit is gedaan voor een
set van wettelijke taken. Op basis van de totale kosten zijn deze wettelijke taken
ingedeeld in de categorie ‘hoge kosten’ of ‘lage kosten’. Interessant zijn dan de
wettelijke taken die op basis van het effect op veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid zijn ingedeeld in de categorie ‘laag risico’ en die op basis van
kosten zijn ingedeeld in de categorie ‘hoge kosten’. Mogelijk dat deze taken bij
meewegen van de kostenaspecten verschuiven naar de hogere risicocategorie en
nu dus een te lage prioriteit kennen. Deze taken zijn concreet benoemd en nader
geanalyseerd.
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8.3 Resultaten
8.3.1 Definitie van kostensoorten
De volgende kostensoorten zijn gedefinieerd als kosten die kunnen ontstaan bij
niet-naleven van wettelijke taken vallend onder verantwoordelijkheid van de
VROM-Inspectie:
- materiële schade aan gebouwen en infrastructuur
- gezondheidskosten door ziekte en overlijden
- psychische kosten als gevolg van onrustgevoelens
- gederfde inkomsten, als gevolg van het niet in bedrijf zijn of niet aan het
arbeidsproces kunnen deelnemen
- operationele kosten ten gevolge van inzet ten tijde van het incident en
schoonmaakoperaties
- kosten als gevolg van fraude met subsidies
- juridische kosten
- kosten als gevolg van boetes door de EU.

8.3.2 Costs-of-non-action
Deze kosten(soorten) moet de maatschappij opbrengen. Als partijen die de kosten
moeten dragen, zijn te noemen de overheid (al of niet via rampenfondsen),
bedrijven en verzekeringspartijen. De verdeling van wie die kosten betaalt, is
deels afhankelijk van de grootte van de schade en is deels tijdsafhankelijk. Bij
schade die niet door de primair verantwoordelijke of verzekeringspartijen kan
worden gedragen, of bij schade waarbij geen beroep meer op de primair
verantwoordelijke kan worden gedaan, worden de overheid en rampenfondsen
aangesproken. Daarnaast blijkt de kostenverdeling tijdsafhankelijk: was het
vroeger normaal dat de vervuiler betaalt, tegenwoordig zijn er stromingen om de
overheid ook als verantwoordelijke te zien, zeker indien zij haar
toezichthoudende taak verwaarloost.
De VROM-Inspectie heeft gevraagd alleen de kosten voor de overheid in beeld te
brengen. Het verdelingsvraagstuk is een moeilijkheid die incident- en
tijdsgebonden is. Daarom zijn in deze studie de maatschappelijke (totale) kosten
in beeld gebracht.

8.3.3 Selectie van een set van wettelijke taken
Uit de ruim 200 wettelijke taken is een set van ongeveer 25% van de wettelijke
taken geselecteerd. Gehanteerde criteria voor de selectie zijn:
- bij voorkeur van alle wetten ten minste één specifieke taak
- uit alle kwadranten uit het Risico – Naleeftekort regelgeving
- zowel taken uit het primair toezicht (eerstelijnstaken) als die uit het
interbestuurlijk toezicht (tweedelijnstaken) van de VROM-Inspectie
- selecte steekproef: juist die wettelijke taken zijn geselecteerd die bij eerste
inschatting economische risico’s met zich meebrengen.
De geselecteerde wettelijke taken zijn ontleend aan de database van de VROMInspectie [VROM-Inspectie, 2003]. In Bijlage 11 is een overzicht gegeven van de
geselecteerde wettelijke taken.
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8.3.4 Welke kostensoorten zijn meegenomen
In paragraaf 8.3.1 zijn de kostensoorten aangegeven die bij niet-naleving een rol
kunnen spelen. Niet al deze kostensoorten zijn meegenomen om de kosten van
niet-naleven in beeld te brengen. Niet meegenomen zijn de kosten voor
gezondheidsschade en de kosten voor fraude.
Eén van de kostensoorten zijn de kosten voor gezondheidsschade en psychische
kosten. In de Nalevingsstrategie wordt het effect op gezondheid al gescoord. Het
is waarschijnlijk dat de kosten hoog zijn indien de gezondheidseffecten hoog
zijn. Zouden de kosten voor gezondheidsschade worden meegenomen dan
worden de gezondheidseffecten dubbel meegenomen. De kosten voor
gezondheidsschade hebben we dus niet meegenomen.
De kosten voor fraude bij subsidies is niet meegenomen omdat de wettelijke
taken voortkomend uit subsidies niet in deze studie zijn meegenomen. Deze
studie richt zich op het primair toezicht (de eerstelijns taken) en het
interbestuurlijk toezicht (de tweedelijnstaken) inclusief de ruimtelijke ordeningsen defensietaken.

8.3.5 Effect van niet-naleven
Voor de geselecteerde regelgeving is een effect bedacht bij niet-naleven van de
wettelijke taak. Hierbij is rekening gehouden met de kans op optreden van een
effect. De kans op een effect is aangegeven door de VROM-Inspectie bij de
scoring van het effect op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Als de kans
laag is (1 of 2) is een effect gezocht dat niet snel zal optreden (incidenten), terwijl
als de kans groter is (3 of 4) is een effect gezocht dat sneller zal optreden
(toename continue emissies, afglijden van zorg). In Bijlage 11 zijn de beschouwde
effecten per wettelijke taak benoemd. Ervaring hierbij is:
- voor bijna alle wettelijke taken is er een effect benoemd. Het concretiseren
van het effect is echter moeilijk: welk effect beschrijf je? Er treden
verschillende effecten op met dezelfde of andere kansen.
- In de meeste gevallen is er voor gekozen bij het effect ook verwijtbaar gedrag
van de overheid (VROM-Inspectie) op te nemen. Dit is gedaan vanuit het
perspectief dat er grotere claims kunnen ontstaan richting de overheid als de
VROM-Inspectie niet meer intervenieert. Ook de effecten worden in de
bestaande methodiek ingeschat als de VROM-Inspectie niet meer
intervenieert.
- In een aantal gevallen is er geen effect beschreven omdat de regelgeving
vanuit de effecten op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid al in het
kwadrant ‘hoog risico’ scoorde en het duidelijk was dat ook de kosten hoog
zouden scoren. Voorbeelden hiervan zijn een ongeluk bij een groot chemisch
bedrijf of bij een brandstofopslag.

8.3.6 Kwantitatieve inschatting van de kosten
Per wettelijke taak en voor het beschreven effect is de orde van grootte van de
kosten voor de beschouwde kostensoorten geschat. In eerste instantie is een
inschatting van de kosten gemaakt met klassen die een factor 100 verschillen:
kosten gering, kosten in de orde van 10 miljoen, in de orde van 1 miljard, in de
orde van 100 miljard en meer dan 100 miljard. De resultaten hiervan zijn voor
een selecte groep taken vermeld in Bijlage 10.
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Hierbij bleek:
- de kosten zijn moeilijk in te schatten omdat ze van vele factoren afhankelijk
zijn. Zo zijn de kosten voor boetes uit de EU niet in te schatten omdat die van
teveel randvoorwaarden afhankelijk zijn en er nog geen voorbeelden van EUboetes beschikbaar zijn. Deze boetes worden bijvoorbeeld jaren later opgelegd
vanwege de juridische procedures. In die tijd kan Nederland de kwestie
hebben aangepakt met als resultaat de stopzetting van het juridische traject.
Andere moeilijkheid bleek dat de kosten van vele lokale of specifieke situaties
afhankelijk zijn. Zoals de grootte van een bedrijf, de omzet(derving) en de
ligging ten opzichte van andere gebouwen;
- de gemaakte indeling in kostensoorten is niet toereikend betreffende de Nota
Ruimte en de doelen die daarin staan ten aanzien van de versterking van de
economie. Voorbeeld is de beleidslijn ‘versterking of realisering van de 300 ha
bedrijfsterrein Hoeksewaard’. Komt dat er niet dan is er mogelijk een schade
aan de economie (minder bedrijvigheid). De grootte van deze schade is
moeilijk te schatten: welke bedrijven of sector zijn er niet gekomen en de
bedrijven die uitbreidingsplannen hebben zoeken een andere plek om te
bouwen. Daarnaast is er wellicht schade op nationaal niveau in termen van
verminderde economische groei doch deze schade is niet claimbaar door een
marktpartij;
- de gehanteerde indeling is echter te weinig onderscheidend omdat de kosten
erg afhankelijk zijn van de omstandigheden en er weinig effecten zijn die tot
kosten van 1 miljard euro of meer leiden;
- er is getracht de maatschappelijke kosten te verdelen in kosten voor de
overheid en kosten voor anderen, veelal bedrijven. Dit bleek slechts indicatief
mogelijk, om redenen die in paragraaf 8.3.1 beschreven zijn.
Het schatten van de kosten binnen een factor 10 nauwkeurig bleek niet mogelijk
omdat het beschreven effect hiervoor kritisch is. Voor deze nauwkeurigere
inschattingen zijn betere gegevens nodig dan beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld
gegevens nodig over de grootte van het bedrijventerrein, de betreffende sector
die schade leidt, of de grootte van het rampgebied. Vraag is hoe je alle scenario’s
die hierdoor ontstaan, bundelt in één score voor de kosten. Vaak leidt de
effectbeschrijving zoals gedaan tot de inschatting ‘bij een klein
bedrijventerrein/woonwijk/incident kosten tot 10 miljoen’ en ‘bij een groter
terrein/woongebied/incident veel meer dan 10 miljoen’.

8.3.7 Kwalitatieve inschatting van de kosten
De moeilijkheid om een goede kwantitatieve schatting te maken heeft er toe
geleid dat de invulling vervolgens kwalitatief is gebeurd en vooral gericht op het
signaleren van regelgeving die meer prioriteit in de Nalevingsstrategie moet
krijgen als ook kosten als criterium wordt meegenomen. Als criterium hiervoor is
gekozen ‘de kosten bedragen naar verwachting minder of meer dan 100 miljoen
euro’s’. Per wettelijke taak is aangegeven op basis van welke kosten deze
inschatting is gemaakt. De uitwerking hiervan is in Bijlage 11 gegeven.
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8.3.8 Invloed op de risicoscore
In de Nalevingsstrategie worden de effecten op veiligheid, gezondheid,
duurzaamheid en sociaal gemiddeld tot een gemiddelde effectscore, waarbij alle
aspecten even zwaar wegen (‘optellen afzonderlijke effectscores en delen door
4’). Het risico is vervolgens het product van deze gemiddelde effectscore en de
kans: risico = kans x gemiddeld effect. Op basis van deze risicoscore valt een
wettelijke taak in de categorie ‘hoog risico’ of ‘laag risico’.
Wat gebeurt er als in de gemiddelde effectscore ook rekening met de grootte van
de kosten wordt gehouden? Om deze vraag te beantwoorden is in beeld gebracht
of de kostenscore kan leiden tot een andere risico-indeling. In Tabel 2 zijn de
resultaten gegeven.
Tabel 2 Indeling in risicocategorie en kosten
Risicocategorie o.b.v. veiligheids-,
gezondheids- en
duurzaamheidsaspecten
Hoog risico
Hoog risico
Laag risico
Laag risico
Totale grootte van de steekproef

Effectcategorie
o.b.v kosten

Aantal wettelijke taken

Hoog
Laag
Hoog
Laag

16
20
6
14
56

Wij interpreteren de resultaten in Tabel 2 als volgt.
Er zijn 16 wettelijke taken die op basis van veiligheids-, gezondheids- en
duurzaamheidsaspecten in de categorie ‘hoog risico’ ingedeeld zijn waarvoor ook
de kosten hoog geschat worden. Welke methode van weging over de vijf
aspecten (veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, sociaal én kosten) ook wordt
toegepast, deze wettelijke taken zullen altijd hoog scoren.
Er zijn 20 wettelijke taken die op basis van veiligheids-, gezondheids- en
duurzaamheidsaspecten in de categorie ‘hoog risico’ ingedeeld zijn en die qua
kosten effect niet zo hoog scoren. Mogelijk dat een paar van deze wettelijke
taken bij evenredige middeling over de vijf aspecten niet meer bij hoog risico
ingeschaald worden.
Er zijn zes wettelijke taken die op basis van veiligheids-, gezondheids- en
duurzaamheidsaspecten in de categorie ‘laag risico’ ingedeeld zijn waarvan het
kosteneffect hoog geschat is. Deze wettelijke taken zouden bij evenredige
middeling over de vijf aspecten hoger ingeschaald kunnen worden. Indien in de
toekomst andere methoden van inschaling toegepast worden, zoals een groter
gewicht geven aan hoge effectscores, dan zullen deze wettelijke taken vrijwel
zeker in een hogere risicocategorie worden ingeschaald.
Er zijn 14 wettelijke taken die op basis van veiligheids-, gezondheids- en
duurzaamheidsaspecten in de categorie ‘laag risico’ ingedeeld zijn en die qua
score op kosten ook daarin zullen blijven.
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8.3.9 Welke wettelijke taken verschuiven
In deze studie is een steekproef van de wettelijke taken gebruikt. Als naar de
totale database wordt gekeken, is er dan een snelle selectie mogelijk van de
wettelijke taken die nu een laag risico hebben en op basis van kosten wellicht
hoger ingeschaald worden? Hiervoor zijn de zes wettelijke taken geanalyseerd
die op basis van kostenoverweging mogelijk hoger ingeschaald zullen worden. In
Tabel 3 is een overzicht gegeven van deze taken en de redenen waarom de
kosten als hoog geschat zijn.
Tabel 3

De wettelijke taken die in de steekproef op basis van veiligheid, gezondheid
en duurzaamheid bij ‘laag risico’ zijn ingedeeld en hoge kosten kennen bij
niet-naleven

Wettelijke taak

Hoge kosten bij niet-naleven omdat ….

PKB structuurschema
Buisleidingen

Buisleidingen kennen een hoog plaatsgebonden risico. Ze
liggen veelal echter niet in woongebieden. Bij het effect is
er van uitgegaan dat er veel schade aan bedrijfsgebouwen
en woonbebouwing met enkele doden is. Als vergelijking
heeft gediend de gasexplosie bij Ghislenghien (België) in
2004.
Hoge kosten als gevolg van sancties vanuit de EU waarbij
ervan uitgegaan is dat bedrijfspanden binnen beschermde
gebieden gebouwd zijn
Hoge boetes vanuit de EU omdat Nederland (bij het
bedachte effect) heeft gebouwd op plaatsen waar
voorspelbaar de luchtkwaliteit onvoldoende zou zijn.
Analoog aan Flora- en faunawet: hoge boetes vanuit de EU.

Flora- en faunawet
Besluit luchtkwaliteit (RO
zonering gemeenten)
Uitvoering bestemmingsplan voor wat betreft
handhaving EHS, vogel- en
habitatrichtlijn)
Versterking van de kracht
en diversiteit van de
belangrijkste economische
kerngebieden betreffende
300 hectare Hoeksewaard
Versterking van de kracht
en diversiteit van de
belangrijkste economische
kerngebieden

Economische schade als gevolg van minder ontplooiing van
de economie

Economische schade als gevolg van minder ontplooiing van
de economie

Uit dit overzicht concluderen wij dat de volgende wettelijke taken op basis van
hoge kosten kunnen verschuiven van de lage risicocategorie naar de hoge
risicocategorie:
- planologische taken die gekoppeld zijn aan EU regelgeving, waarbij de kosten
hoog zijn als gevolg van de mogelijke boetes van de EU
- Regelgeving vanuit Ruimtelijke ordeningsoogpunt die bevordering van de
economie tot doel heeft.
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8.4 Conclusies
De conclusies uit dit onderzoek naar kosten zijn:
- indien kosten in de prioriteitstelling een rol gaan spelen dan is het zinvol
rekening te houden met de volgende kostensoorten: materiële schade aan
gebouwen en infrastructuur, gederfde inkomsten, operationele kosten,
juridische kosten, boetes door de EU en economische kosten als gevolg van
verlies aan bedrijvigheid;
- de kosten voor gezondheidsschade zijn niet meegenomen vanuit het
oogpunt dat de gezondheidseffecten al worden ingeschat. Grote effecten
zullen tot hoge kosten leiden waardoor de dubbeltelling optreedt;
- indien naast taken uit het primair en interbestuurlijke toezicht ook de
subsidies in het wettelijk takenspoor van de Nalevingsstrategie worden
meegenomen, dan is het aan te bevelen ook de kosten door fraude bij
subsidies mee te nemen;
- de uitsplitsing van de maatschappelijke (totale) kosten in kosten voor
overheid en kosten voor andere partijen is moeilijk te maken. Hierbij
spelen vragen als is er een andere partij dan de overheid verwijtbaar
aansprakelijk, kan deze partij nog aansprakelijk gesteld worden, kan deze
partij of diens verzekering de schade dragen en hoe wordt met verwijtbaar
gedrag van de overheid omgegaan?
- doordat uiteenlopende effecten kunnen optreden en de kosten afhankelijk
zijn van de omstandigheden, bleek het niet mogelijk redelijk nauwkeurige
inschattingen van de kosten te maken. Grovere inschattingen leiden tot te
weinig onderscheidende kosten. De kosten zijn daarom kwalitatief
ingeschat, gericht op het doel: is er regelgeving die op basis van kosten in
een hogere risicoklasse moet worden ingedeeld;
- indien kosten in het risico wordt meegewogen, dan is er een beperkt
aantal wettelijke taken die kunnen verschuiven van de categorie ‘laag
risico’ naar de categorie ‘hoog risico’. Het exacte aantal hangt af van de
gebruikte wegingsmethodiek. Indien de hoge scores voor kosten evenredig
uitgemiddeld worden met vier lage scores op andere aspecten dan zal het
verschuivingseffect gering zijn. Indien meer gewicht wordt toegekend aan
hoge scores, dan zal logischerwijs een groter aantal taken op basis van de
hoge effectscore voor kosten verschuiven;
- de wettelijke taken die nu weinig prioriteit krijgen en wel tot hoge kosten
kunnen leiden bij niet-naleven, zijn vooral de wettelijke taken en
regelingen die gekoppeld zijn aan EU-regelgeving (en EU-boetes) of die via
planologische impulsen moeten leiden tot ontplooiing van de economie.
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8.5 Adviezen
Advies aan de VROM-Inspectie is het volgende:
- bij het opstellen van het werk- of jaarplan VROM-Inspectie alle wettelijke
taken door te lopen die nu in het kwadrant laag risico en laag naleeftekort
staan, en te bezien welke wet- en regelgeving bij niet-naleven kunnen
leiden tot hoge Europese boetes dan wel tot verminderde economische
opbrengst of ontwikkeling;
- geen uitgebreide methode te ontwikkelen om rekening te houden met
kosten van niet-naleven. De haalbaarheid hiervan is gering gebleken
omdat voor het schatten van kosten er specifieke gegevens nodig zijn die
er niet op voorhand zijn. Veelal blijkt wet- en regelgeving die bij nietnaleven tot hoge kosten kunnen leiden, al prioriteit te krijgen in het
werkpakket door de grote effecten en risico’s.
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Aanbevelingen

In dit rapport hebben verschillende vragen centraal gestaan over de methode
van de Nalevingsstrategie. In de verschillende hoofdstukken zijn aanbevelingen
gedaan voor de onderzoeksvragen die daarin worden behandeld. In dit
hoofdstuk worden de voornaamste aanbevelingen gebundeld. De aanbevelingen
richten zich vooral op de methode van verwerking van de scoringsresultaten en
zijn gericht op een mogelijkheid van realisatie voor een volgende scoringsronde.
Er blijft inzicht nodig in de wettelijke taken en de risico’s die daaruit ontstaan.
Om de risico’s van een wettelijke taak te bepalen zijn er de volgende
aanbevelingen ter verbetering van de huidige methode:
1. Scherp vóór een nieuwe ronde van scoringen verschillende definities aan. Dit
betreft de definities van:
• het begrip kans. Aanbeveling is de kwalitatieve klassen zoals ‘geen kans’
en ‘een kans’ te omschrijven in termen van ‘treedt minder dan eens per
10.000 jaar op’ en ‘treedt jaarlijks op’.
• het begrip risico. Welk risico wil men beoordelen? De huidige methodiek
scoort het risico als gevolg van het effect als de wet niet wordt nageleefd en
de kans indien de VROM-Inspectie niet meer intervenieert. Dit wordt afgezet
tegen het huidige naleeftekort.
Advies is het effect (of de effecten) concreet te beschrijven, alle parameters
in een duidelijke tijdhorizon te plaatsen en eventueel zowel de huidige als
de toekomstige situatie afzonderlijk te scoren. Een nadere aanbeveling
voor het concretiseren van het effect is opgenomen onder aanbeveling 3.
• het begrip effect. Welk effect beschouwt men als ‘geen effect’, welk als
‘een effect’ et cetera? Aanbeveling is ook hier concrete klassen voor te
definiëren afgestemd op de domeinen Veiligheid, Gezondheid,
Duurzaamheid en sociaal.
2. Maak gebruik van een risicomatrix om het risico van een wettelijke taak te
bepalen op basis van de scores van kans en effect. Een risicomatrix is een set van
beslisregels. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 5.
Het risico van een wettelijke taak kan in twee transparante stappen worden
bepaald. In de eerste stap worden de risico’s per wettelijke taak en per
domein (veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal) met een
risicomatrix bepaald op basis van het gescoorde effect en de kans. Het
resultaat van deze eerste stap is ‘voor wettelijke taak X geldt een
laag/midden/hoog veiligheidsrisico, een laag/midden/hoog gezondheidsrisico,
een laag/midden/hoog duurzaamheidsrisico, en een laag/midden/hoog
sociaalrisico’.
In de tweede stap worden de risico’s van de afzonderlijke domeinen
(veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en sociaal) samengevoegd tot één
‘hoog’ of ‘laag’ risico zoals die in de huidige risicokwadranten wordt gebruikt.
Deze indeling gebeurt op basis van afspraken over de aggregatie over de
verschillende domeinen zoals:
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- als het gezondheidsrisico hoog is, dan valt de wettelijke taak in de klasse
‘hoog risico’, onafhankelijk van het risico voor de andere domeinen;
- als het gezondheids- en veiligheidsrisico ‘laag’ zijn en het
duurzaamheidsrisico ‘hoog’ dan valt de wettelijke taak in de klasse ‘laag
risico’;
- als ....
De voorbeelden zijn hier slechts illustratief.
3. De VROM-Inspectie heeft de wens om de scoring te baseren op feitelijke informatie
over het effect en de kans, waarbij die informatie in factsheets is weergegeven. Een
aanbeveling om dit te realiseren is om uit te gaan van VROM-thema’s en een
clustering aan te brengen in de wettelijke taken naar deze thema’s.
De informatie in de ondersteunende factsheets voor de scoringen kan dan
gebaseerd worden op bestaande en openbaar beschikbare informatie rond
deze VROM-thema’s. Door de clustering per thema wordt daarnaast bereikt
dat er meer samenhang tussen de wettelijke taken zichtbaar is en dat de
VROM-Inspectie gemakkelijker met partners en burgers kan communiceren.
Bij het clusteren van de wettelijke taken per thema adviseren we te
beschrijven hoe de wettelijke taak aan de beleidsdoelstellingen bijdraagt en
welke effecten bij niet-naleven van de taak optreden. Later kan het concrete
risico van dit effect in beeld gebracht (‘gescoord’) worden.
4. Aanbeveling is om de wettelijke taken die in de klasse ‘laag risico’ zijn
ingedeeld, apart te beoordelen op taken die kunnen leiden tot hoge kosten op
grond van Europese boetes of door verminderde economische impulsen. Na
identificatie van deze taken kan de VROM-Inspectie in overweging nemen
deze taken meer prioriteit in het werkprogramma te geven.
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Bijlage 1 Verklaring van de gebruikte grafieken
In dit rapport worden de volgende type figuren gebruikt:
1. Histogram van de verschillen tussen de effectscore volgens VROM minus de
Effect score volgens RIVM.

Figuur B.1.1 Voorbeeld van een histogram van effectscores
Toelichting bij dit histogram (Figuur B.1.1): Het betreft alle wettelijke taken (165),
waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. De verschillen zijn ingedeeld in
klassen (-0,5 - +0,5), (+0,5 – +1,5) et cetera. In de figuur zijn de afgeronde
verschillen per klasse weergegeven. De hoogte van een balk geeft aan hoeveel
wettelijke taken in de desbetreffende klasse vallen.
Om na te gaan wat als overzicht het verschil is tussen de VROM en RIVM scores
worden de verschillen in de resultaten van de scoringen (door per taak de score
van het RIVM af te trekken van de score van VROM) uitgezet in histogrammen.
Op de x-as staat het verschil van de score (VROM minus RIVM) uitgezet voor de
betreffende variabele (effect, kans of risico). De y-as geeft aan hoe vaak dit
verschil in score voorkomt in de totale set wettelijke taken. Opgemerkt dient te
worden dat de verschillen in scores tussen VROM en RIVM (x-as) zijn geclusterd.
Zo is uit het voorbeeld af te lezen dat de balk bij de pijl aangeeft dat in de gehele
set aan wettelijke taken het circa 50 keer (y-as) voorkomt dat de score die VROM
heeft gegeven tussen de 0,5 en 1,5 hoger is (x-as) dan de score die het RIVM heeft
gegeven aan dezelfde wettelijke taken (verschil VROM-RIVM is 0,5 tot 1,5)
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2. Kruistabel van de indeling in risicoklassen voor de scoring van VROM en
RIVM.

RIVM

VROM

L
H

L
58
25

H
40
42

Figuur B.1.2 Voorbeeld van een kruistabel
De kruistabel in figuur B.1.2 geeft in aantallen wettelijke taken het verschil aan
tussen de uiteindelijke risicoklassering van VROM en RIVM. Uit de tabel kan o.a.
worden afgelezen hoeveel wettelijke taken:
• in eenzelfde risicoklasse vallen wat betreft de scoring volgens VROM en
RIVM (in het voorbeeld 58 in de klasse laag risico en 42 in de het hoge
risico).
• er door VROM als laag risico worden geklasseerd terwijl door RIVM hoog,
of andersom (in het voorbeeld respectievelijk 40 en 25)
• bij VROM in de lage of hoge klasse vallen (58+40 en 25+42)
• bij RIVM in de lage of hoge klasse vallen (58+25 en 40+42)
3. Figuur met een correlatie tussen de scoring van variabelen
A

B

Figuur B.1.3 Voorbeeldweergave van de correlatie tussen resultaten
Om de scores van RIVM en VROM te onderzoeken qua correlatie zijn voor de
scores van effect, kans en risico Spearman Rang correlaties uitgewerkt. Indien
voor een wettelijke taak de score door VROM en RIVM identiek is voor een
bepaalde variabele (effect, kans of risico) dan wordt deze taak weergegeven door
een sterretje dat op de rode lijn in de grafiek (zie bijvoorbeeld figuur B.1.3) ligt.
Hoe verder op de x- en y-as de waarde ligt op deze lijn hoe hoger de waarde van
de score. Indien een score voor de wettelijke taak (weergegeven door een kruisje
in de grafiek) zich aan kant A van de lijn bevindt is voor die wettelijke taak de
score voor VROM lager dan die van RIVM. De punten aan kant B van de lijn
representeren de wettelijke taken waarvoor de score van VROM hoger is dan die
van het RIVM.
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4. Gesorteerde waarnemingen zoals een sortering van scores per wettelijke taak
Om de individuele scores van RIVM en VROM per paar voor een wettelijke taak
visueel te kunnen vergelijken zijn de scoringen in een figuur (zie als voorbeeld
figuur B.1.4) gesorteerd op de gescoorde risico’s door VROM (waarden
weergegeven door de oplopende dikke blauwe lijn). De in rood weergegeven
variërende lijn met de punten aan de uiteinden representeert de bijbehorende
scores zoals deze zijn toegekend door het RIVM. In dit voorbeeld zijn de
risicoscores weergegeven, de grafieken worden ook gebruikt voor de weergave
van het effect of de kans.
In de figuur is voor alle wettelijke taken de RIVM score af te lezen bij elke score
van VROM (die gesorteerd zijn op de grootte van het risico). Op punt A is te zien
dat voor deze wettelijke taak (in de sortering op hoogte van de risicoscore circa
nummer 98) VROM circa 7 scoort als risico (berekend als kans x effect) en het
RIVM circa 1 (punt B in de grafiek).

A

B
Figuur B.1.4 Voorbeeld van gesorteerde waarnemingen
De figuur is tevens gebruikt in de vorm waarin de scores zijn gesorteerd op de
RIVM-score en waarbij dan de VROM-score wordt weergegeven. Het principe van
de interpretatie is gelijk.
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Bijlage 2 Vergelijking RIVM- en VROM-scores
RIVM-deskundigen hebben op dezelfde manier alle wettelijke taken op effect en
kans gescoord zoals VROM-deskundigen dat ook gedaan hebben. In deze bijlage
staan de resultaten van de vergelijking tussen de scores. In de analyse zijn alleen
de wettelijke taken betrokken waarvoor zowel bij de VROM- als bij de RIVMscoring alle onderwerpen zijn ingevuld. Het betreft 165 taken. Dit is een
representatief aantal van het totaal (229).
Gemiddelden van alle scores
In Tabel B.2.1 zijn de gemiddelden van alle scores voor RIVM en VROM
weergegeven. De scores blijken erg dicht bij elkaar te liggen. De gemiddelde
scores voor het effect liggen dicht bij elkaar (verschil 0,2 = 9%) en voor de kans
scoort het RIVM 15% lager. Het gemiddelde risico komt hierdoor bij het RIVM 21%
lager uit.
Tabel B.2.1 Vergelijking van de RIVM- en VROM-scoring
Totaal

Veiligheid

Gezondheid

Duurzaamheid

Sociaal

Gemiddeld
effect VROM
RIVM

2,3
2,1

1,8
1,8

2,1
2,0

2,6
2,4

2,6
2,3

Gemiddelde
kans VROM
RIVM

2,7
2,3

Gemiddeld risico
VROM
RIVM

6,2
4,9

* In de berekening zijn alle scores verwerkt en zijn dus records waarvoor op een van de terreinen niet is
gescoord, niet uitgesloten van de analyse.

Vergelijking van de scores per taak
Omdat binnen de systematiek van de Nalevingstrategie de prioritering op het
niveau van individuele taken plaatsvindt, dient de scoring van het RIVM en
VROM ook op het niveau van individuele taken vergeleken te worden. In de hier
volgende alinea’s wordt specifieker ingegaan op de verschillen in de scoring door
RIVM en VROM. In Bijlage 1 wordt per type grafiek kort aangeven wat de grafiek
weergeeft en hoe deze kan worden geïnterpreteerd. De resultaten van de
uitgevoerde analyses zullen we in de volgende alinea’s op hoofdlijnen bespreken.
Ter verduidelijking en ondersteuning van de bevindingen bespreken we hieruit
enkele grafieken.
Effectscore
Zoals in Figuur 2.2 is te zien blijkt er in de 55% van de gevallen slechts een klein
verschil (minder dan 0,5) tussen de effectscore van VROM en de score van het
RIVM. Dit is in paragraaf 3.3 besproken. De wettelijke taken waarvoor de
effectscore een verschil heeft van meer dan 1,5 tussen VROM en RIVM zijn met

Pagina 66 van 127

RIVM rapport 609021036

hun scores en de eventuele reden weergegeven in Bijlage 6. In Error! Reference
source not found.B.2.1 is te zien hoe de deskundigen van VROM en het RIVM
afzonderlijk de effecten van de wettelijke taken hebben gescoord.

Figuur B.2.1 De effectscores van VROM en RIVM vergeleken in een Scatter-diagram
van de effectscore volgens VROM versus de effectscore volgens RIVM.
Het betreft alle wettelijke taken (165), waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. De rode lijn is de
zogenaamde (1,1) lijn. De Spearman rang correlatiecoëfficiënt is gelijk aan 0,28.

In Error! Reference source not found.B.2.2 zijn histogrammen gegeven met de
vergelijking van de effectscores per thema (gezondheid, veiligheid,
duurzaamheid en sociaal). Conclusies uit deze histogrammen zijn:
- er zijn weinig grote verschillen in de scores (criterium: effectscore verschilt
meer dan 2 punten)
- VROM scoort veel effecten rond gezondheid en sociaal net 1 punt anders
dan het RIVM.
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Figuur B.2.2 Histogrammen van de verschillen in VROM- en RIVM-scores
Het betreft alle wettelijke taken (165), waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. De
verschillen zijn ingedeeld in klassen. De hoogte van een balk geeft aan hoeveel wettelijke taken
in de desbetreffende klasse vallen. (Gzh = Gezondheid; Vgh = Veiligheid; Dzh = Duurzaamheid;
Soc = Sociaal)
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Figuur B.2.3 Effectscores VROM – RIVM per wettelijke taak waarbij de VROM-scores
van laag naar hoog zijn gesorteerd
* VROM waarden gesorteerd en weergegeven in de blauwe lijn, bijbehorende RIVM scores zijn als rode
markers weergegeven.
In Figuur B.2.3 en B.2.4 zijn de geordende effectscores vergeleken. In de eerste
figuur zijn de effectscores van VROM van hoog naar laag gesorteerd en zijn de
bijbehorende RIVM-scores gegeven. In Figuur B.2.4 is dit andersom gedaan.
Conclusies uit deze figuren zijn:
- het RIVM scoort minder vaak grote tot extreme effecten dan VROM
- als VROM de effecten groter dan 3 scoort dan wijken de RIVM-scores daar
aanzienlijk vanaf: de RIVM-scores bedragen maximaal 2,5
- als RIVM lage effectscores (tot 2) geeft, dan scoort VROM doorgaans
behoorlijk hoger.

Figuur B.2.4 Effectscores VROM – RIVM per wettelijke taak waarbij de RIVM-scores
van laag naar hoog zijn gesorteerd
* RIVM waarden gesorteerd en weergegeven als rode lijn, bijbehorende VROM risicoscores zijn als
blauwe markers weergegeven.
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Kansscore
De vergelijking van de scores voor kans tussen RIVM en VROM laat zien dat het
RIVM de kans over het algemeen lager schat dan VROM (Figuur B.2.5).
Voor de meeste wettelijke taken (circa 75) schat het RIVM de kans één eenheid
lager in dan VROM. Op te merken is dat de score voor kans van het RIVM tot
stand is gekomen door middeling van de afzonderlijk ingeschatte kansen door de
deskundigen op de verschillende terreinen. VROM heeft voor elke wettelijke taak
slechts één score voor de kans gemaakt die dus zowel voor de effecten op
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal moet gelden. Het verschil in
score maakt een zuivere vergelijking van de kansscore niet mogelijk. Wel geldt
dat de RIVM-deskundigen in ieder geval de kans hebben betrokken op de
beschrijving van het bijbehorende effect.

Figuur B.2.5 Kansscore VROM minus kansscore RIVM
Histogram van de verschillen tussen de Kans score volgens VROM minus de Kans score volgens
RIVM. Het betreft alle wettelijke taken (165), waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. De
verschillen zijn ingedeeld in klassen (-0,5 - +0,5) , (+0,5 – +1,5) et cetera De hoogte van een balk
geeft aan hoeveel wettelijke taken in de desbetreffende klasse vallen.

Risicoscore en indeling in risicoklassen
Hoewel het merendeel van de scores voor risico voor VROM en RIVM per
wettelijke taak niet ver uit elkaar liggen, is het gezien de verschillen in de
onderliggende scores voor effect en kans niet verwonderlijk dat de RIVM-scores
voor het risico vaak lager zijn dan de scores van VROM (Figuur B.2.6).
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Figuur B.2.6 Risicoscore VROM minus Risicoscore RIVM
Histogram van de verschillen tussen de risicoscore volgens VROM minus de risicoscore volgens
RIVM. Het betreft alle wettelijke taken (165), waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. De
verschillen zijn afgerond en ingedeeld in klassen (-1 tot +1), (+1 tot +2) et cetera. De hoogte van
een balk geeft aan hoeveel wettelijke taken in de desbetreffende klasse vallen.

Als echter de uiteindelijke beoordeling van het risico door het indelen in
risicoklassen plaatsvindt, dan blijkt dat er op basis van de RIVM-scoring juist veel
taken verschuiven naar een hoge risicoklasse ten opzichte van de indeling op
basis van de VROM-scoring. Dit ondanks het feit dat de scoring door het RIVM
voor effect, kans en risico veelal lager is. Het verschil in de toewijzing van de
risicoklassen wordt veroorzaakt door het feit dat de methode van toewijzen werkt
met het maximum van de range in risicoscores. Er zit een verschil in de range
van de risicoscore tussen VROM en RIVM dat de toewijzing in risicoklasse sterk
beïnvloedt.
In Figuur B.2.7 is een overzicht gegeven van de indeling in risicoklassen voor de
scoring van VROM en RIVM. RIVM en VROM classificeren 100 wettelijke taken
hetzelfde: 58 in de lage risicoklasse en 42 in de hoge risicoklasse. Er zijn 65
wettelijke taken die RIVM en VROM anders indelen waarvan het RIVM er 40 in de
hoge risicoklasse indeelt en 25 in de lage.

RIVM
L H
L 58 40
VROM H 25 42
Figuur B.2.7 Kruistabel van de indeling in risicoklassen voor de scoring van VROM en
RIVM
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Om de individuele scores van RIVM en VROM per paar voor een wettelijke taak
visueel te kunnen vergelijken zijn de scoringen in Figuur B.2.8 gesorteerd op de
gescoorde risico’s door VROM (waarden weergegeven door de blauwe lijn). De in
rood weergegeven waarden zijn de bijbehorende scores zoals deze zijn
toegekend door het RIVM. In Figuur B.2.9 zijn de risicoscores gesorteerd op de
RIVM-waarden (rode lijn) en juist de bijbehorende VROM-waarden weergegeven
in blauw.
Conclusie uit een vergelijking van Figuur B.2.8 en Figuur B.2.9 is dat de range
van de scoring van het risico duidelijk verschilt en dat de gesorteerde curves vlak
lopen. Hierdoor heeft het criterium voor de classificatie in risico grote invloed op
het aantal taken dat in de klasse voor laag of hoog risico terecht komt. Ter
verduidelijking zijn in Figuur B.2.8 en Figuur B.2.9 de scheidslijnen tussen het
hoge en lage risico weergegeven .

Figuur B.2.8 Gepaarde Risicoscores van VROM en RIVM per wettelijke taak, waarbij de
wettelijke taken zo gesorteerd zijn dat de VROM-score toeneemt.
De VROM-score is weergegeven met de blauwe lijn. De RIVM-scores met rode markers. De blauwe
stippellijnen geven aan waar volgens de VROM-score de scheiding ligt tussen hoog en laag Risico.
De rode stippellijn geeft de scheiding aan volgens de RIVM-score. Punten in de rechthoek met de
rode pijl zijn volgens de VROM-score wettelijke taken met een hoog risico (rechts van de blauwe
stippellijn) maar volgens de RIVM-score taken met een laag risico (onder de rode stippellijn).
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Figuur B.2.9 Gepaarde risicoscores per wettelijke taak, gesorteerd op RIVM-waarden
voor het risico
De RIVM-score is weergegeven met de rode lijn. De VROM-scores met blauwe markers. De rode
stippellijnen geven aan waar volgens de RIVM-score de scheiding ligt tussen hoog en laag risico.
De blauwe stippellijn geeft de scheiding aan volgens de VROM-score
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Figuur B.2.10 Scatter-diagrammen van de effectscore volgens VROM versus de
effectscore volgens RIVM
Het betreft alle wettelijke taken, waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn. In de linkerkolom
voor alle taken, in de rechterkolom voor taken met een groot naleeftekort (>2). De rode lijn is de
zogenaamde (1, 1) lijn. Boven de figuren staat De Spearman rang correlatiecoëfficient (SpRC)
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Figuur B.2.11 Gepaarde scores van VROM en RIVM per wettelijke taak
In de linkerkolom zijn de wettelijke taken in de zo gesorteerd zijn dat de VROM-score toeneemt,
en in de rechterkolom dusdanig dat de RIVM-score toeneemt.
De VROM-score is weergegeven met de blauwe lijnen en markers, de RIVM-scores met rode lijnen
en markers. De stippellijnen geven de norm aan op basis waarvan de scheiding tussen hoog en
laag risico bepaald wordt.
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Bijlage 3 De methode van de Nalevingsstrategie belicht
In deze bijlage zijn de resultaten vermeld van de beoordeling van de
Nalevingsstrategie methodiek door RIVM-deskundigen. De belangrijkste
conclusies zijn verwerkt in hoofdstuk 5.
Algemene opmerkingen over de Nalevingsstrategie
Het binnen de Nalevingsstrategie gehanteerde scoringssysteem is een quick-scan
instrument (instrument op hoofdlijnen), waarbij de spanning tussen eenvoud,
uitvoerbaarheid, relevantie en betrouwbaarheid / performance duidelijk
zichtbaar is. Onvermijdelijk kunnen dan ook - net als bij elk willekeurig ander
type quick-scan instrument - methodologische kanttekeningen gemaakt worden
bij het Nalevingsstrategie-scoringssysteem. In de navolgende drie paragrafen
geven we een reactie op de scope van het scoringssysteem, de gehanteerde
rekenmethode en de implementatie / uitvoering van de scoring. Bij deze
bespreking doen we concrete suggesties ter verbetering. Per afzonderlijke
paragraaf worden de hoofdpunten en suggesties voor verbetering samengevat.
Tot slot worden nog een aantal andere methoden voor risicoranking en
prioritering kort besproken.

B3.1
Beschouwing van de scope en definitie van het
scoringssysteem in de Nalevingstrategie
In paragraaf 5.3 zijn de belangrijkste bevindingen over de review van de
methodiek belicht. In deze paragraaf beschrijven we enkele kleinere
bevindingen.


Bij het Nalevingsstrategie-scoringsysteem wordt het huidige naleeftekort
ingeschat door de huidige naleving, bij de huidige handhavingsituatie, uit te
zetten tegen de gewenste naleving. Bij de inschatting van de risico’s
daarentegen kijkt men niet naar de huidige situatie, maar naar de
denkbeeldige vraag hoe groot de risico’s zijn wanneer de VROM-Inspectie
helemaal niet meer intervenieert. Hierbij wordt overigens geen tijdshorizon
gegeven van bijvoorbeeld het risico van niet interveniëren na 5 of 10 jaar.
De focus bij prioriteitstelling in het huidige werkpakket van de VROMInspectie lijkt dus niet zozeer uit te gaan van het huidige risico en het huidige
naleeftekort. Bij de Nalevingsstrategie is veeleer de vraag leidend ‘Waar dreigt
het mis te gaan als VROM-Inspectie niet meer intervenieert/handhavend
optreedt?’. Het vreemde is echter dat dit risico wordt uitgezet tegen het
huidige naleeftekort, en niet tegenover het ‘denkbeeldige’ naleeftekort in de
situatie dat VROM-Inspectie niet meer intervenieert. Kortom er lijkt sprake te
zijn van enige inconsistentie.
Suggestie: Voor een vollediger beeld van zowel de huidige als de ‘fictieve’
situatie na een bepaalde tijdsperiode is het aan te bevelen om, naast de in
Nalevingsstrategie gevraagde informatie, ook nog informatie over huidig
risico en ‘fictief’ naleeftekort te leveren. Dan kan daadwerkelijk worden
ingeschat hoe sterk het huidige risico en naleeftekort verandert indien de
VROM-Inspectie niet meer intervenieert, en krijgt men, uitgaande van de
huidige naleefsituatie, een beter beeld van de effectiviteit van de interventie
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van de VROM-Inspectie. Op basis van deze informatie kan een betere
prioritering tot stand worden gebracht dan met de informatie uit de
Nalevingsstrategie. Het vereiste meerwerk bestaat uit het toevoegen van twee
kolommen met informatie aan de Nalevingsstrategie-spreadsheet: namelijk
een kolom met kansscores8 voor de huidige risico’s, en een kolom waarin het
naleefgedrag moet worden ingeschat indien VI niet intervenieert.
Er wordt gescoord op het effect indien een wettelijke taak niet nageleefd
wordt. In veel gevallen zijn er echter uiteenlopende effecten mogelijk van het
niet naleven van een wettelijke taak en is het onduidelijk of deelnemers aan
de scoring scoren op hetzelfde effect. Het niet nader specificeren om welk
effect het gaat staat een getalsmatige verwerking van de inschattingen in de
weg zoals duidelijk wordt indien met ook kosten van niet naleven in kaart wil
brengen. De gevolgen en kosten van de verschillende mogelijke effecten
kunnen behoorlijk uiteenlopen. Het kort beschrijven van het mogelijke effect
dat op kan treden en waarvan de ernst moet worden geschat kan
verduidelijking bieden.
De kansscore wordt gekoppeld aan het totale effect, er wordt geen aparte
kansscore gehanteerd per ‘effectdomein’ (gezondheid, veiligheid et cetera). Is
dit terecht?
Een discussiepunt als de (gewenste) frequentie van interventie komt niet
expliciet aan de orde bij de risico- en nalevingbeoordeling. Is dat een punt dat
nader aandacht behoeft?
In de spreadsheet behorend bij het Nalevingsstrategie-scoringssysteem is de
rol van ‘handhaaftekort’ (K2) bij tweede lijnstaken onvoldoende uitgewerkt:
immers de kansinschatting K1-K2 zoals vermeld in het handboek, komt
daarbij niet aan de orde.

B3.2

Beschouwing van de gehanteerde rekenmethode

¾ Uit de beschouwing van de gehanteerde rekenmethode blijkt het gebruik van
semi-kwantitatieve rekenregels op basis van kwalitatieve scores discutabel en
veroorzaakt dit schijnnauwkeurigheid. Daarnaast kunnen de gehanteerde
rekenregels leiden tot een aantal ongewenste effecten zoals het uitmiddelen
van hoge scores en dubbeltelling van de kans. Gesuggereerd wordt om
gebruik te maken van een ruwere en meer kwalitatieve risicomatrix waarbij
rekening wordt gehouden met potentiële valkuilen van kwalitatieve risicoinschatting. Ook bij deze kwalitatieve opzet blijft het een open vraag of men
de risicokentallen van de diverse domeinen (gezondheid, veiligheid et cetera)
zou moeten aggregeren (middelen) ten behoeve van prioritering, hiermee
ongewenste compensatie-effecten riskerend. Een te overwegen alternatief zou
zijn om de afzonderlijke kwalitatieve risicokentallen per domein als
basismateriaal te gebruiken bij een groepssessie waar men anderszins tot een
(gemeenschappelijke) inschatting van prioriteiten probeert te komen.

8

Hierbij is er vanuit gegaan dat de effecten in de ‘huidige’ situatie dezelfde ernst/grootte zullen
hebben als in de situatie van non-interventie, d.w.z. non-interventie beïnvloed enkel de grootte
van de kans, niet van het effect. De vraag is of dit juist is: vergelijk bijvoorbeeld de situatie dat er
geen snelheidscontrole meer zou zijn. In dat geval kan men verwachten dat de effecten (ernst van
ongelukken) ook groter zullen worden omdat er met veel hogere snelheden gereden zal worden.
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Prioritering aan de hand van ‘naleeftekort x risico’ leidt tot
dubbeltelling, vertekening en schijnnauwkeurigheden
In feite speelt het naleeftekort al een rol bij de vaststelling van de grootte van
het risico, omdat de kans op effect voor een deel gecorreleerd zal zijn met het
naleeftekort. Immers, naarmate er sprake is van een groter naleeftekort
verwacht men ook een grotere kans op effect. In die zin is er dan ook sprake
van een dubbeltelling wat betreft naleeftekort bij het hanteren van de
rekenregel: ‘Prioriteit = kans x effect x naleeftekort’ als grondslag voor
prioritering. Daarnaast is het ook de vraag of een naleeftekort van 2 en een
risico van bijvoorbeeld 3 x 4 (kans x effect) qua prioritering even zwaar zou
moeten tellen als een naleeftekort van 4 en een risico van 3x2.
Bovendien suggereert het gebruik van de prioriteringsrekenregel een
schijnnauwkeurigheid die ook al genoemd is bij de risico-rekenregel.
Suggestie: Kortom, het lijkt beter om bij prioritering niet expliciet gebruik te
maken van een kunstmatige en semi-kwantitatieve rekenregel, maar in plaats
daarvan te werken met twee afzonderlijke dimensies (‘risico’ en ‘naleeftekort’)
en daar, analoog aan de huidige situatie, kwadranten (hoog, laag, eventueel
met middencategorie) op te baseren, die gebruikt kunnen worden bij verdere
discussies over prioritering.



Gevoel van schijnnauwkeurigheid wordt versterkt omdat er geen
expliciete melding wordt gemaakt van de onzekerheid in de scoreinschattingen.
Andrews et al. verduidelijken bijvoorbeeld dat deze onzekerheden in de
praktijk zo hoog kunnen uitvallen dat een betrouwbare risicoranking niet
goed te maken is.

B3.3

Kanttekeningen bij de uitvoering van de methode

¾ Rond de uitvoering van de methode zijn er onduidelijkheden in de gevolgde
procedure bij de invulling en scoring van de wettelijke takentabel en de
expertraadpleging. Er ontbreekt argumentatie van de ingevulde scores en
veelal is niet concreet aangegeven bij welk effect of welke kans de gebruikte
scoringscategorieën van toepassing zijn.
¾ Verbeterpunten liggen dan ook bij het duidelijk vastleggen en volgen van een
scoringsprocedure op het gebied van de expertraadpleging en borging zoals
de Delphi-methode en het concretiseren van de scorecategorieën voor onder
andere de kans.


Procedure van invulling en scoring van de wettelijke takentabel wordt in
het handboek niet duidelijk gemaakt.
De uitkomsten van quick scan evaluaties kunnen sterk afhangen van de
procedure die daarbij wordt gevolgd. Hoe verloopt de selectie van experts die
bij de quick scan betrokken zijn, en wat is hun expertise en belang op het
vlak van risicobeoordeling voor diverse wettelijke taken? Hoe verloopt het
invulproces zelf (bijvoorbeeld individueel invullen, of via groepssessie), en
hoe is dit proces opgezet en gemodereerd? In welke mate is bij het bevragen
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van experts in groepsverband of individueel gewaakt voor valkuilen op het
groepsdynamische en cognitieve vlak?
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan enerzijds de invloed van dominante
personen in groepssessies, de druk om tot groepsconformiteit te komen,
sociaal wenselijke antwoorden, en anderzijds aan cognitieve9, culturele en
institutionele vertekeningen (Tversky en Kahnemann, 1974; Hogarth, 1987;
Dawes, 1988). Door gebruik van speciale groepssessietechnieken als de
Delphi-methode (Delbecq et al., 1975) kunnen de groepsdynamische
valkuilen voor een deel vermeden worden. Toepassing van deze technieken is
echter niet zonder problemen (Rowe en Wright, 1999). Cognitieve
vertekeningen zijn deels te verkleinen door een andere vraagstelling en
vraagaanbieding (Stewart, 1987).
Tot slot is ook de vraag hoe men met verschillen in de scoring tussen experts
omgaat (streeft men bijvoorbeeld naar consensus, of wordt ook rekening
gehouden met niet-overeenstemming), en in welke mate, en hoe worden
stakeholders betrokken bij de inschattingen?
Suggestie: Leg duidelijk vast welke procedure er gevolgd wordt en zorg voor
een adequate uitvoering.


Argumentatie voor de ingevulde scores ontbreekt
Er wordt de invuller niet gevraagd om aan te geven waarom hij/zij de scores
specifieke waardes heeft gegeven. Traceerbaarheid en mogelijkheid tot
toetsing en verantwoording komen hierdoor in het gedrang.
Suggestie: leg in borgingsdocument kort vast waarom de scores zo
gespecificeerd zijn.



De gebruikte scoringscategorieën zijn weinig concreet en onduidelijk
Het werken met kwalitatieve scorecategorieën gaat altijd en onvermijdelijk
gepaard met subjectiviteit en ruimte voor interpretatieverschillen en
ambiguïteit. Om dit te beperken is het belangrijk om de scorecategorieën
- waar mogelijk - concreet te omschrijven, zodat de respondenten een
duidelijker en gemeenschappelijk gedeeld referentiekader bij het scoren
hebben.
o Een dergelijk referentiekader ontbreekt echter bij de effect- en kansscores in
het scoringshandboek: de effecten en kansen worden met kwalificaties
‘geen, gering, een, extreem/groot’ aangeduid, zonder verdere specifieke
toelichting over wanneer deze gradaties aan de orde zijn.
o Bovendien is het niet duidelijk of de kwalificatie ’geen’ duidt op letterlijke
afwezigheid van effect of kans, of dat er sprake is van een ‘verwaarloosbaar
klein’ effect of kans. In het eerste geval zou een score van 0 meer op zijn
plaats zijn, in plaats van de score 1 die nu gehanteerd wordt.
o Daarnaast wordt bij de effectscore gevraagd naar een inschatting van het
‘potentieel effect’, en is het niet duidelijk of hiermee het ernstigste effect
bedoeld wordt dat kan optreden (borstkas), of het effect dat men doorgaans
(‘gemiddeld’ genomen) verwacht wanneer de justitiabele de regels niet
naleeft. Het is dan ook moeilijk aan te geven of de respondenten het
‘potentieel effect’ op eenzelfde wijze geïnterpreteerd en gescoord hebben.

9

Bij het maken van inschattingen gebruiken mensen impliciet vaak heuristieken/vuistregels die
kunnen leiden tot vertekeningen, bijvoorbeeld het terugvallen op vertrouwde of meer
voorhanden zijnde gegevens, tendens om rond eerste inschattingen (ankerpunten) te blijven
zitten et cetera (bijvoorbeeld Tversky en Kahnemann, 1974).
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Bedenk ook dat de ‘mate van’ niet-naleving hierbij een rol zal spelen, omdat
deze de grootte en ernst van potentiële effecten beïnvloedt. Zo zullen de
risico-effecten van een snelheidsovertreding bij overschrijding van de
maximumsnelheid met 10 km/uur anders zijn dan bij overschrijding met 30
km/uur.
o De score voor het (huidige) naleefgedrag lijkt concreter (en kwantitatiever)
omschreven (in termen van percentages bijvoorbeeld <=60%; 60-80% et
cetera) maar ook hier blijft onduidelijk waar de percentages betrekking op
hebben: Wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de
grootte/productieomvang van de afzonderlijke bedrijven/objecten die de
regels niet naleven, of worden enkel het aantal bedrijven ingeschat dat niet
naleeft, ongeacht hun omvang? Daarnaast blijft de vraag in hoeverre de
naleefpercentages goed en binnen de gegeven range kunnen worden
ingeschat?
o Bij de bepaling van het (huidig) naleeftekort wordt niet aangegeven waar het
‘gewenste’ naleefgedrag op gebaseerd is.
o De kansscore heeft in de huidige methode betrekking op het totale effect.
Wordt er ook nog rekening mee gehouden dat kansscore mogelijk kan
verschillen per effectdomein, ‘gezondheid, veiligheid, sociaal, duurzaam’)?
o Tot slot is ook de procedure voor het vaststellen van de kans op tweedelijns
effect niet helder gedefinieerd in het handboek. Deze kans wordt volgens
het handboek bepaald door allereerst een inschatting te maken van de kans
(K1) kans op overtreding bij geen toezicht door VROM-Inspectie, en
daarnaast een inschatting te maken van de mate van handhaving (K2, d.w.z.
een score van het ‘handhaaftekort’) door bevoegd gezag (tweedelijns).
Hierbij worden de volgende scores voor K1 en K2 gehanteerd:
 Score 5, 6, 7, 8 voor K1, refererend aan respectievelijk geen kans, geringe
kans, een kans en grote kans.
 Score 4, 5, 6, 7 voor K2, verwijzend naar slechte, geringe, redelijke en
goede handhaving gedrag.
De kans op effect is uiteindelijk gelijkgesteld aan K1-K2, of beter gezegd aan
MAX(K1-K2, 1), om af te dwingen dat er scores uitrollen tussen 1 en 4.
Het idee dat achter deze berekeningswijze zit is om bij het inschatten van de
kans op effect bij non-interventie door de VROM-Inspectie meteen rekening
te houden met de (huidige) mate van handhaving door het bevoegd gezag.
Als deze handhaving al hoog is, dan wordt verondersteld dat de kans dat er
een effect optreedt bij non-interventie door VROM-Inspectie klein is. Merk
hierbij op dat men er impliciet vanuit gaat dat het bevoegde gezag zijn huidige
mate van handhaving zal aanhouden ook als de VROM-Inspectie niet meer
intervenieert, d.w.z. dat het bevoegde gezag geen teugels laat vieren, als VROMInspectie-toezicht verdwijnt! De vraag is of deze veronderstelling reëel is.
Suggestie: Verbeterpunten liggen dus bij:
 een duidelijker definitie van de scorecategorieën. Men zou bijvoorbeeld
kunnen overwegen om kansscores in termen van specifieke kansranges te
definiëren bijvoorbeeld score 1 voor kans < 10%, score 2 voor een kans
tussen 10% en 30% et cetera. Bij het ‘Moerdijkse AfwegingsModel’ wordt
inderdaad een concretere referentiebasis voor scoring gebruikt, op basis
van meer concrete, deels kwantitatieve, ijkpunten bij de scoring van effect,
ernst en frequentie (kans). Het blijft bij deze semi-kwantificering echter de
vraag of een dergelijke semi-kwantitatieve inschatting goed te geven is, en
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of er relevante uniforme ijkpunten gegeven kunnen worden, die voor alle
kerntaken bruikbaar is.
naast verbetering in de definitie van de scorecategorieën valt ook te
denken aan het gebruik van een oneven aantal scorecategorieën,
bijvoorbeeld 5 in plaats van 4, met bijvoorbeeld de volgende interpretatie
1 = heel klein; 2 = klein; 3 = gemiddeld; 4 = groot; 5 = heel groot. Hiermee
wordt iets meer differentiatie in scoring mogelijk, terwijl het gebruik van
een neutrale middencategorie het scoren kan vergemakkelijken. Het
nadeel is echter wel dat een middencategorie de invullers kan verleiden
om in deze categorie te blijven hangen, in plaats van te moeten kiezen uit
niet-neutrale categorieën, zoals bij 4-puntscores.

Naar een meer kwalitatieve risico-inschatting

Uit de eerdere beschouwing (zie paragraaf 5.3) kwam al naar voren dat het
huidig gehanteerde semi-kwantitatieve rekensysteem veel nauwkeurigheid
suggereert. We gaan in dit hoofdstuk in op een alternatief, waarbij we een
kwalitatieve risicomatrix gebruiken om de ernst van het risico in kwalitatieve
termen (bijvoorbeeld ‘laag’, ‘midden’, ‘hoog’) aan te geven als functie van
kwalitatieve inschattingen van de kans- en effectgrootte. De kwalificaties van
kans en effect die hierbij gebruikt worden, kunnen op een niveau dieper ook
weer worden afgeleid op basis van tabellen met toekenningsregels uit
basiscomponenten.
Vergelijk hierbij bijvoorbeeld Figuur B.3.1 van een kwalitatieve risicomatrix
afkomstig uit het rapport: ‘Risk-Based Method for Prioritizing CGMP Inspections
of Pharmaceutical Manufacturing Sites — A Pilot Risk Ranking Model’ (zie
URL:http://www.fda.gov/cder/gmp/gmp2004/risk_based.pdf):

Figuur B.3.1 Voorbeeld van een risicomatrix voor gezondheidsrisico’s
In analogie hiermee, kunnen we de risicomatrix uit Figuur B.3.2 definiëren.
Uiteraard zijn andere classificaties mogelijk, bijvoorbeeld (‘laag’, ‘midden’,
‘hoog’, ‘extreem risico’).
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Kans ->
Verwaarloosbaar
Laag
Laag
Laag
Midden

Effect
Verwaarloosbaar
Gering
Gemiddeld
Extreem

Gering

Gemiddeld

Extreem

Laag
Laag
Midden
Midden

Laag
Midden
Midden
Hoog

Midden
Midden
Hoog
Hoog

Figuur B.3.2 Voorbeeld van een risicomatrix voor de Nalevingsstrategie
Vergelijk dit met de semi-kwantitatieve scoretabel in Figuur B.3.3 op basis van de
productregel (Risico=Kans x effect). Merk op dat deze tabel in de vorige is over te
voeren door de risico’s als laag, midden en hoog in te schatten op basis van
bijvoorbeeld de toekenningsregel: 0<R<5 -> Laag; 5≤R<10 -> Midden; R≥10 ->
Hoog.

Kans
Effect
Verwaarloos
baar
Gering
Gemiddeld
Extreem

Verwaarloosbaar

Gering

Gemiddeld

Extreem

1

2

3

4

2
3
4

4
6
8

6
9
12

8
12
16

Figuur B.3.3 Risicomatrix op basis van kans x effect
Het ‘Moerdijkse AfwegingsModel’ hanteert in feite ook een dergelijke optiek, en
gebruikt een (redelijk) concreet gedefinieerde 3-puntsscoreschaal om:
o Effect en ernst (Laag/Gemiddeld/Hoog) vast te stellen op basis van 3
puntsscores in omvang en impact van een calamiteit bij niet-handhaving.
o Frequentie (kans) van het optreden van een specifiek effect weer te geven
Hieruit wordt het risico op een vijfpuntsschaal vastgesteld (1 = erg laag, 2 = laag,
3 = gemiddeld, 4 = hoog, 5 = erg hoog) waarbij gebruik wordt gemaakt van de
risicomatrix in figuur B.3.4, op basis van combinatie van de ‘effect- en ernst-’
score en de ‘kans/frequentie’ score:
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Kans/
Ernst
L
G
H

L
1
2
3

G
2
3
4

H
3
4
5

Figuur B.3.4 Kwantitatieve risicomatrix
Een ruwere classificatie van de risico’s in termen van bijvoorbeeld een
driepuntsschaal (‘L,G,H’), zou er als volgt uit kunnen zien:
Kans/
Ernst
L
G
H

L
L
L
G

G
L
G
H

H
G
H
H

Figuur B.3.5 Kwalitatieve risicomatrix

Vergelijk dit bijvoorbeeld met de risicomatrix in Figuur B.3.6 die uit de
rekenregel (kans x effect) resulteert Waarbij R≤2 als Laag gekenmerkt wordt;
3≤R≤5 als Midden en R>5 als Hoog.
Kans/
Ernst
1
2
3

1
1
2
3

2
2
4
6

3
3
6
9

Figuur B.3.6 Risicomatrix op basis van kans x effect
Kwalitatieve risicoscoringsschema’s kennen echter ook hun beperkingen en
inconsistenties, waar men bij gebruik beducht op moet zijn. Het hanteren van
‘ruwe’ classificatie- en toekenningsregels bij samengestelde/geaggregeerde kans
en effectscoring kan namelijk tot sterk vertekende conclusies t.a.v. risicoranking/prioritering leiden zoals Cox et al., 2005 in hun recente kritische artikel
illustreren. Laatstgenoemde auteurs pleiten er dan ook voor om - in situaties
waarbij kwalitatieve scoring niet eenduidig een onderscheid in de grootte van
risico’s aangeven - zorgvuldige performance analyses (bijvoorbeeld
gevoeligheidsanalyse) uit te voeren om hinderlijke artefacten van kwalitatieve
scoringsmethoden te kunnen traceren. Daarnaast bevelen ze aan om in situaties
waar de kwalitatieve berekeningen onbetrouwbaar zijn, praktische en meer
kwantitatief georiënteerde risicoanalyses te ontwikkelen. De vraag is echter of dit
te verwezenlijken is.
Een en ander komt er op neer dat bij kwalitatieve risicomatrices zoals hierboven
vermeld, zorgvuldig moet worden nagegaan of de groepering in categorieën
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(bijvoorbeeld L,G,H) niet zodanig veel ruimte biedt dat bijvoorbeeld situaties die
in de ‘onderkant’ van een specifieke categorie (bijvoorbeeld G) zitten tot veel
kleinere risico’s leiden dan situaties die in de ‘bovenkant’ van diezelfde categorie
zitten (vergelijk bijvoorbeeld de categorie ‘regelmatig’ bij het Moerdijkse model,
die varieert van ‘komt bijvoorbeeld wekelijks voor met een maximum van 100
keer per jaar’).
ALTERNATIEVE METHODEN VOOR RISK RANKING EN RISK PRIORITIZATION
Er is een veelheid aan studies waarin risico-prioritering (risico-ranking) een rol
speelt, uitgevoerd in verschillende settings met verschillende doelen. Ball en
Golob (1999) wijzen er op dat de opzet van deze studies heel bepalend kan zijn
voor de uitkomsten, en pleiten ervoor dat de aannames en waarden die inherent
zijn in de gehanteerde prioriteringsprocedures expliciet worden gemaakt,
inclusief de artefacten die een dergelijke procedure met zich mee brengt. Verder
benadrukken ze o.a. dat de opzet van de studie goed zal moeten aansluiten bij
uiteindelijke doelen, en pleiten ze voor een overkoepelende, holistische
benadering, waarbij diverse risicoaspecten in gezamenlijkheid en onderlinge
samenhang aan bod komen.
In toenemende mate laten risicovergelijkings- en prioriteringsstudies een
ontwikkeling zien waarbij, startend vanuit een initieel sterk op technischwetenschappelijke criteria gebaseerde benadering, de rol van integrale analyses
en het betrekken van het publiek en stakeholder groepen steeds meer van belang
werd, met een expliciete wens om publieke waarden in beslissing en beleid te
betrekken (vergelijk de ontwikkeling zichtbaar in US EPA (1987, 1990, 1993,
2000); zie ook het overzicht van diverse risico-vergelijkingsstudies in federale
staten van de US waarbij Ecologische, Economische en Gezondheidsrisico’s
geprioriteerd werden http://www.scorecard.org/comp-risk/ ).
Vanuit Carnegie Mellon Universiteit is een systematische en empirisch geteste
methodiek ontwikkeld om geïnformeerde oordelen rond gezondheids- en
veiligheids risico’s te verklaren (Florig et al. 2001, Morgan et al., 2000,2001).
Hierbij stellen experts (met input van publiek/ stakeholderpartijen) de risico’s
vast, categoriseren hen en identificeren relevante risicoattributen. Vervolgens
worden de risico’s en hun attributen gekarakteriseerd en beschreven in
zogenaamde standaard ‘risk summary sheets’. Deze dienen als basis om
stakeholders te informeren t.b.v. risico-ranking: de stakeholders wordt hierbij
gevraagd om de diverse risico’s via een tweetal technieken (‘holistische sortering’
en ‘multi-attribuut scores’) te ordenen op grond van hun zorg over deze risico’s.
Zaken als kosten, beschikbaarheid of effectiviteit van mogelijke risicomanagement strategieën worden daarbij niet in acht genomen. Ranking wordt
zowel in individueel als in groepsverband gedaan. De resultaten van dit
prioriteringsproces worden vervolgens beschreven en in beleidsrelevante termen
geduid en gecommuniceerd. Bovengenoemde gestructureerde aanpak, die
gebruik maakt van moderne risico-communicatiestrategieën, maakt het mogelijk
om validiteit en repliceerbaarheid van de uitkomsten vast te stellen. Recentelijk is
de Carnegie Mellon methodiek ook op ecologische risico’s toegepast, waarbij
vooral het vaststellen van relevante risicoattributen een belangrijk
aandachtspunt is (Willis et al., 2004,2005). Doel hierbij was met name om een
gedetailleerde inschatting van de risico’s en hun determinanten te krijgen,
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gebruik makend van zowel experts, non-experts, stakeholders. Zie ook
http://www.risktrace.com/sediments/talks/Small2.pdf
Pollard et al. (2004) beschrijven de recente ervaringen in de UK met o.a. risicoranking voor milieu en omgevingsrisico’s, waarbij rekening wordt gehouden met
diverse perspectieven (technisch, sociaal, economisch) en de inherente
onzekerheden en waardengebonden preferenties bij inschattingen van kansen en
effecten. Gebruik makend van een karakterisering van de ‘fysieke’ en ‘sociale’
aspecten van ‘environmental harm’ in diverse subcategorieën en attributen,
worden deze semi-kwantitatief gescoord op een 5 puntsschaal van laag tot hoog
gescoord. De inschatting van de onzekerheid gebeurt in drie categorieën (hoog,
medium, laag). Pollard et al. (2004) wijzen op tekortkomingen, beperkingen van
methoden, en het belang van goede documentatie en een gestructureerde
aanpak.
Andrews et al. (2004) illustreert, met het New Jersey Comparative Risk Project
http://radburn.rutgers.edu/andrews/projects/njcrp/ als voorbeeld, het belang van
het meenemen van informatie over onzekerheid bij risico-vergelijkingsstudies.
Hij bediscussieert welke methoden daar adequaat voor te gebruiken zijn,
afhankelijk van de aard van de onzekerheid, zij het statistische onzekerheid,
scenario-onzekerheid of onwetendheid. Hij waarschuwt ook voor teveel
oneigenlijke focus op kwantitatieve analyses, wanneer onwetendheid groot is en
een overleg meer voor de hand ligt om meer inzicht te krijgen op de relevante
risicoaspecten. Vergelijk ook Klinke en Renn, en de risicoladder uit Nuchter
Omgaan met Risico.)
Cox et al. (2005) plaatsten recentelijk kanttekeningen bij het gebruik van
kwalitatieve risicoanalyses.Door het gebruik van ruwe classificatie- en
toekenningsregels, en het niet gebruiken van informatie over mogelijke
correlaties tussen scores, kunnen de kwalitatieve inschattingen sterk verschillen
van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ze pleiten, in situaties waarbij er meer
kwantitatieve informatie over de achterliggende grootheden voorhanden is, voor
een meer gedifferentieerde semi-kwantitatieve aanpak, en benadrukken het
belang van performancestudies (bijvoorbeeld gevoeligheidsanalyses met andere
klassenindelingen et cetera) om ongewenste artefacten van kwalitatieve
risicoanalyses aan het licht te brengen.
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Bijlage 4 Gevoeligheidsanalyse van het scoringssysteem
Ter beoordeling van de gebruikte systematiek bij het Nalevingsstrategie-scoringssysteem is een gevoeligheidsanalyse van de scoregegevens uitgevoerd, waarbij
tevens een aantal alternatieven voor de risicoassessment beschouwd zijn.
Voorafgaand hieraan is ook gekeken naar mogelijke correlaties/verbanden in de
scoregegevens. In het navolgende wordt verslag gedaan van de uitvoering en
resultaten van de analyses. De belangrijkste conclusies staan per paragraaf
vermeld.

Samenhang in scoregegevens
Samenvattende conclusies
In het algemeen wordt er laag gescoord op Gezondheid (eerstelijn 41% in klasse
1, tweedelijn 48% in klasse 1) en Veiligheid (eerstelijn 60% in klasse 1, tweedelijn
65% in klasse 1).
Voor Duurzaamheid wordt erg vaak in klasse 3 gescoord (eerstelijn 55%,
tweedelijn 53%).
Voor Sociaal wordt voor eerstelijnstaken voornamelijk in klassen 2 en 3 gescoord
(eerstelijn 74%, tweedelijn 33%).
Er bestaat een aanzienlijke positieve correlatie tussen Kans en Naleeftekort.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor het bepalen van het Naleeftekort de
uitgangssituatie niet wordt meegenomen.
Het verdient aanbeveling om het scoringssysteem dusdanig aan te passen dat
kennis over de uitgangsituatie en eventueel het verleden beter geïncorporeerd
kunnen worden. Ook temporele aspecten zouden moeten worden meegenomen.
Gekozen analyse methode
Er is allereerst gekeken naar eventuele afhankelijkheden in de scores van
effecten, kansen en Naleeftekorten. Omdat de data niet geschikt zijn voor
gangbare factor analyses10, gezien de beperkte ordinale range en de te zware
veronderstelling van normaliteit en onafhankelijkheid, is gebruik gemaakt van
de zogenaamde Kruskal’s Gamma-statistic die een maat geeft voor de
samenhang/associatie tussen ordinale variabelen. (Agresti en Finlay, 1997).
Deze grootheid bepaalt ‘correlaties’ op een schaal van -1 tot 1, op basis van
‘kruistabellen’ (“contingency tables”), waarin de (kruis)verbanden tussen 2
grootheden geclassificeerd worden weergegeven, door hun frequenties. Een
waarde van 0 voor de Gamma geeft aan dat er ‘geen’ verband is, terwijl een
waarde in de range [0 1] aanduidt dat de grootheden positief geassocieerd zijn en
een waarde in de range [-1 0] dat ze negatief geassocieerd zijn. Hierbij is
bijvoorbeeld positieve associatie te interpreteren als de situatie dat hoge/lage
indeling voor variabele X overeenkomt met hoge/lage indeling voor variabele Y.
Hoe groter de Gamma in absolute waarde, hoe sterker de associatie/samenhang.
Deze Gamma is vergelijkbaar met maten als Kendall’s tau en Spearman’s rho,
maar is wat beter geschikt voor situaties waarin veel ‘ties’ (i.e dubbele
combinaties) voorkomen.

10

Speciale factoranalyses voor ordinale gegevens, zoals Latent Class-analyse, zouden met SPSS
kunnen worden uitgevoerd, maar dit is wegens tijdgebrek niet gebeurd.
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Hiertoe zijn voor de zes variabelen (Scores voor Gezondheid, Veiligheid, Sociaal,
Duurzaamheid, Kans en Naleeftekort) frequentietabellen gemaakt op basis van
de scoringen. Hierbij zijn alleen die wettelijke taken gebruikt, waarvoor op alle
zes aspecten een positief getal in de Excel sheet gespecificeerd is. Dit betreft 180
primaire toezichtstaken en 72 interbestuurlijke toezichtstaken.
Voor de combinatie Gezondheid-Naleeftekort leidt dit bijvoorbeeld tot de
volgende tabel voor primaire toezichtstaken:
Tabel B.4.1 Voorbeeld van een kruistabel met frequenties
4
3
2
1

G/N

4
13
5
33
1

1 0 6
12 20 11
9 8 10
16 20 9
2 3 4

Op basis van deze tabellen zijn vervolgens tabellen gemaakt, waarin de
‘conditionele kansen’ weergegeven zijn, bijvoorbeeld de kans dat de
Gezondheidsscore 1, 2, 3 of 4 is, gegeven dat het Naleeftekort score 2 heeft. In
feite wordt hiervoor elke kolom van de frequentietabel gedeeld door het
kolomtotaal en vermenigvuldigd met 100, om een kans te krijgen in de vorm van
procenten.
Tabel B.4.2 Voorbeeld van tabel met conditionele kansen
4
3
2
1

G/N

7
24
9
60
1

3 0 17
32 42 31
24 17 28
42 42 25
2 3 4

Deze tabel dient als volgt gelezen te worden:
Kies een kolom met Naleeftekort X en een rij met Gezondheidsscore Y (X,Y =1..4)
en laat Z het getal in de desbetreffende combinatie zijn, dan geldt dat de
conditionele kans op een Gezondheidsscore Y, gegeven een Naleeftekort van X,
gelijk is aan Z %.
In deze tabel valt bijvoorbeeld meteen op, dat indien het Naleeftekort nihil is
(N=1), dat er dan een kans van 60 % is op vrijwel geen gezondheidseffect (G=1).
De resultaten van de analyse
In de Tabel B.4.3 tot en met B.4.6 zijn de hiervoor beschreven gegevens voor alle
zes grootheden neergelegd voor zowel primaire als interbestuurlijke
toezichtstaken, waarbij de tabellen met conditionele kansen een kleurcodering
hebben gekregen, die aangeeft wat de waarde van Gamma is voor de diverse
combinaties.
Het meest in het oog lopende effect bij deze tabellen is de hoge mate van
positieve associatie die er (b)lijkt te bestaan tussen de Kans en het Naleeftekort.
Deze begrippen zijn gedefinieerd als:
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Kans:

hoe groot is de kans dat het effect optreedt als er niet door de VI
geïntervenieerd wordt?
Naleeftekort: het verschil tussen "gewenst" en "huidig" naleefgedrag.
Voor de primaire toezichtstaken valt bijvoorbeeld op dat indien het Naleeftekort
groter is dan 1, dat dan altijd de Kans op het effect groter is dan 1. Deze
correlatie zou verklaard kunnen worden door te stellen dat voor taken waar
naleving te wensen over laat, de kans dat er iets misgaat doorgaans ook groter is.
Indien men daaraan echter de conclusie verbindt dat voor taken met een klein
Naleeftekort de Kans ook klein is, dan moet opgemerkt worden dat het niet
bekend is of er - bij de bepaling van het Naleeftekort - voor de desbetreffende
taak wel of niet geïntervenieerd wordt. Het is zeer wel mogelijk dat een taak
waarvoor wel geïntervenieerd wordt en waarvoor het Naleeftekort klein is, een
groot Naleeftekort zou krijgen indien er niet meer geïntervenieerd zou worden.
In het algemeen kan men stellen dat er bij het scoringssysteem nergens rekening
wordt gehouden met de uitgangssituatie, die toch van grote invloed kan zijn.
Meer algemeen worden temporele aspecten geheel buiten beschouwing gelaten.
Het zou heel wel kunnen zijn dat er voor bepaalde taken met verschillende
tijdschalen gewerkt zou moeten worden. Voor sommige taken zal het veel langer
duren voordat het stoppen van de handhaving tot effecten leidt dan voor andere.
Bij de interbestuurlijke toezichtstaken valt tevens de negatieve associatie tussen
Duurzaamheid en Veiligheid op. Als een taak hoog scoort op Duurzaamheid, dan
scoort dat aspect vrijwel altijd laag op Veiligheid. Dit effect kan verklaard worden
uit het feit dat er in het algemeen laag gescoord is op Veiligheid, terwijl de
meerderheid van de taken voor Duurzaamheid met een waarde 3 is
geclassificeerd.
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Tabel B.4.3. Frequentie van voorkomen voor primaire toezichtstaken
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Tabel B.4.4. Conditionele kansen en Correlaties voor primaire toezichtstaken
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Tabel B.4.5 Frequentie van voorkomen voor interbestuurlijke toezichtstaken
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Tabel B.4.6 Conditionele kansen en Correlaties voor interbestuurlijke toezichtstaken
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Gevoeligheidsanalyse van risico-inschatting
Samenvattende conclusies
De keuze van het grenswaardecriterium, zoals gebruikt bij de VROM-Inspectie is
minder gevoelig (dan gemiddelde en mediaan) voor opsplitsing van taken in
deeltaken.
Indien alle taken beschouwd worden is een grenswaardecriterium gebaseerd op het
gemiddelde risico minder gevoelig voor misclassificatie.
Voor taken met een hoog naleeftekort is dit verschil veel kleiner. Dit kan
samenhangen met de eerder opgemerkte correlatie tussen Kans en Naleeftekort.
Er is uit de gevoerde analyse geen groot verschil op te maken tussen de wijzen
waarop de individuele effectscores tot een score worden verwerkt, behalve voor de
gevallen waarbij de classificaties van 0 tot 3 lopen in plaats van 1 tot 4. In dit
laatste geval kunnen hoge scores voor effecten teniet worden gedaan door kansen
met waarde 0. Het verdient dan ook aanbeveling om de definitie van het begrip
Kans beter te specificeren. Op dit moment wordt een Kans in klasse 1 geplaatst
indien “er geen kans is”. Dat zou overeenkomen met een kans van 0. Indien dit
inderdaad overeenkomt met een gebeurtenis die niet kan voorkomen, zou een
classificatie van 0 beter zijn.
Methode van analyse
Om een idee te krijgen van de foutgevoeligheid van de risico-inschatting voor
fouten/onzekerheden in de gespecificeerde scores en om enkele alternatieven te
beschouwen zijn een aantal Monte-Carlo analyses uitgevoerd. Het uitvoeren van
Monte-Carlo analyses houdt in dat de scoringen heel vaak worden herhaald volgens
opgegeven criteria en dat het resultaat hiervan en vooral het effect van de daarna
uitgevoerde rekenmethode om de scoring te beoordelen wordt beschouwd. Hierbij
is voor de eenvoud van de uitvoering verondersteld dat de onzekerheden/fouten in
de scores onafhankelijk zijn. Bedenk echter dat dit in de praktijk anders kan
uitwerken en dat onzekerheden/fouten vaak een deels systematisch karakter
hebben (systematisch te hoog of te laag inschatten op onderdelen). Dit soort
effecten blijven dus buiten beschouwing bij deze analyse.
Hierbij zijn vijf verschillende effectwegingen vergeleken en drie verschillende
criteria om de grens tussen hoog en laag risico te bepalen. De standaard
berekening is gebaseerd op
Totaal Effect=(V+G+S+D)/4,
Risico=Kans x Totaal Effect
Max(Risico)/2 als grenscriterium voor hoog/laag risico (conform het Handboek
Scoring VROM-Inspectie).
De verschillende effectwegingen die bekeken zijn, betreffen naast de
standaardberekening (Totaal Effect=(V+G+S+D)/4), een berekening waarbij de
totale effectscore gelijk is aan (V+G+S+D+Max)/511 en een waarbij deze gelijk is aan
(V+G+S+D-Min)/3. Daarnaast is voor de standaardberekening ook bekeken of de

11

D.w.z. maximaal deeleffect wordt dubbel meegeteld bij middeling.
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resultaten veranderen indien we in plaats van de range 1-4 een range van 0-3
gebruiken voor score van effect en/of kans.
Wat de keuze van het grenscriterium voor het onderscheid tussen hoog en
laagrisico betreft, is naast de standaard keuze (Max(Risico)/2 als grens conform het
Handboek Scoring VROM-Inspectie) ook het gemiddelde en de mediaan als
grenscriterium beschouwd.
Voor het pragmatisch uitvoeren van de Monte Carlo analyse is er als volgt te werk
gegaan:
Voor elk van de 4 aspecten (Veiligheid, Gezondheid etc) en voor de Kans wordt
verondersteld dat er een waarschijnlijkheid is van 10% dat het aspect een categorie
te laag is ingeschat, en een kans van 10 % dat het te hoog is ingeschat12. De Monte
Carlo analyse houdt in dat er een groot aantal willekeurige “samples” gegenereerd
worden, waarbij de waarden voor de vijf grootheden random gekozen worden
binnen de gestelde onzekerheidsmarge. Er zijn 6000 samples voor die random
variabelen getrokken door Latin Hypercube Sampling (LHS). Voor elk van die 6000
samples is bepaald of een wettelijke taak als hoog of als laag risico beschouwd
wordt, gebruikmakend van het vigerende grenscriterium. Hierdoor ontstaat een
beeld van de variatie inde uitkomsten, die veroorzaakt wordt door de aangenomen
onzekerheden.
In Figuur B.4.1 en B.4.2 staan de resultaten van deze exercitie uitgebeeld, voor
primaire en interbestuurlijke toezichtstaken, voor alle taken. In Figuur B.4.3 en
B.4.4 staan de resultaten, indien we ons beperken tot taken met een Naleeftekort
groter dan 2. In de plaatjes staat voor elke wettelijke taak aangegeven (in fracties)
hoe vaak deze als hoog of laag wordt geklassificeerd. Een uitkomst van 1 betekent
in dit geval dat de wettelijke taak altijd als hoog risico wordt ingedeeld, terwijl 0
betekent dat de taak altijd als laag risico wordt beschouwd. De taken die in de
uitgangssituatie hoog dan wel laag zijn, worden met rood dan wel blauw
aangegeven. In de figuren zijn ook de lijnen getrokken die het 10, 20, 80 en 90
percentiel aangeven. Ligt voor een taak het geplotte punt bijvoorbeeld tussen de
80- en 90-percentiellijnen, dan betekent dit dat die taak tussen de 80 en 90% van de
6000 doorgerekende gevallen als hoog risico werd beschouwd. Onder elke figuur
staat hoeveel taken in de uitgangssituatie als hoog/laag beschouwd worden,
hoeveel er in 90% respectievelijk 80 % van de gevallen als hoog en laag beschouwd
worden, evenals het aantal 'restgevallen', die gegeven de onzekerheden minder
eenduidig zeker zijn te classificeren als hoog en laag.
Tevens is per taak bijgehouden wat zijn rang is, indien de taken gerangschikt
worden naar de grootte van het risico. In de onderste rij van de figuren is
weergegeven in hoeverre deze rangschikking varieert over de 6000 verschillende
realisaties. In rood is daarbij de rangschikking in de uitgangssituatie aangegeven.
In blauw, respectievelijk groen is de bandbreedte weergegeven die hoort bij het 90,
respectievelijk 80 percentiel.
Wat betreft de keuze van de grenswaarde dient hierbij opgemerkt te worden dat
zowel de mediaan als het gemiddelde sterk beïnvloed kunnen worden door het
opsplitsen of samenvoegen van wettelijke taken. De bij de VROM-Inspectie
12

Dit betekent dat de scores 1 en 4 met 10% kans verkeerd zijn ingeschat, terwijl de scores 2 en 3
met 20 % kans verkeerd zijn ingeschat.
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gebruikte formule waarin rekening wordt gehouden met de hoogste risicoscore is
daar minder gevoelig voor.
Een eerste conclusie is dat de bandbreedte in de laatste twee kolommen van de
figuren groter zijn dan de bandbreedtes in de eerste drie kolommen. Dit wordt
veroorzaakt doordat in de vierde en vijfde kolom hoge scores volledig teniet
kunnen worden gedaan door kansen met waarde 0, terwijl in de vijfde kolom het
omgekeerde ook nog voorkomt.
Beschouwen we de situatie waarbij alle taken zijn meegenomen in de analyse, dan
volgt dat de situatie, waarbij begrensd wordt op het gemiddelde het minst gevoelig
is voor classificatiefouten Deze conclusie is gebaseerd op de grootte van de
restklassen, met andere woorden hoe vaak komt het voor dat een taak niet
eenduidig als hoog respectievelijk laag is in te schatten.
Verder zijn er verschillen tussen de eerste 3 wegingen van de totale effectscores
(eerste drie kolommen van de figuren. De situaties waarbij de Kans tussen 0 en 3
geschaald worden leveren grotere gevoeligheden.
Voor de situatie waarbij alleen taken met groot Naleeftekort zijn meegenomen
wordt het onderscheid minder duidelijk. Kijken we bijvoorbeeld voor de primaire
toezichtstaken naar de derde kolom, dan heeft de tweede rij een restklasse van 0
indien we het 80 percentiel beschouwen, terwijl de eerste rij daar een restklasse
van 8 heeft. Indien we echter naar het 90 percentiel kijken is juist de eerste rij
beter.
Voor de interbestuurlijke toezichtstaken is er nauwelijks verschil. Mogelijk is dit een
gevolg van de correlatie tussen Naleeftekort en Kans, die in paragraaf 2.4.1 werd
aangegeven.
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Figuur B.4.1 Resultaten Gevoeligheidsanalyse voor primaire toezichtstaken
(naleeftekort >0). Met drie verschillende methoden om de scheiding tussen hoog en laag
risico te bepalen en vijf verschillende aggregatiemethoden om de effectscore te bepalen.
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Figuur B.4.2 Resultaten Gevoeligheidsanalyse voor interbestuurlijke toezichtstaken
(naleeftekort >0). Met drie verschillende methoden om de scheiding tussen hoog en laag
risico te bepalen en vijf verschillende aggregatiemethoden om de effectscore te bepalen.
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Figuur B.4.3 Resultaten gevoeligheidsanalyse voor primaire toezichtstaken,
Naleeftekort>2. Met drie verschillende methoden om de scheiding tussen hoog en laag
risico te bepalen en vijf verschillende aggregatiemethoden om de effectscore te bepalen.
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Figuur B.4.4 Resultaten gevoeligheidsanalyse voor interbestuurlijke toezichtstaken,
Naleeftekort >2. Met drie verschillende methoden om de scheiding tussen hoog en laag
risico te bepalen en vijf verschillende aggregatiemethoden om de effectscore te bepalen.
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Bijlage 5 Workshop met Partners van de VROM-Inspectie
Doel en uitvoering van de workshop
Het doel van de workshop was ‘leren van elkaar’ en specifiek van de deelnemers te
horen welke mogelijkheden tot verbeteringen zij signaleren in de methodiek die de
VROM-Inspectie toepast bij het prioriteren van de wettelijke taken.
De deelnemers waren marktpartijen zoals VNO-NCW en VNCI, en partners van de
VROM-Inspectie, zoals gemeenten, provincies en andere rijksinspecties, die ook te
maken hebben met het stellen van prioriteiten in hun handhavingstaken.
De verslaglegging richt zich in dit rapport vooral op de methodische aanbevelingen
die tijdens de workshop zijn gedaan. In paragraaf 2.5.1 is de discussie aan het einde
van de dag, waarin de belangrijkste aanbevelingen behandeld zijn, weergegeven.
In paragraaf 2.5.2 is een samenvatting gegeven van de discussies die in subgroepen
hebben gespeeld.

Samenvatting van methodische aanbevelingen
In de plenaire discussie zijn de voornaamste bevindingen ten aanzien van de
methode besproken. Elke subgroep bracht de belangrijkste opmerkingen in. Dit zijn
tevens de conclusies van de workshop.
1. Waartoe is er de VROM-Inspectie?
In groep 3 heeft de discussie gespeeld dat je bij het schatten van de kans de rol van de
VROM-Inspectie in het interbestuurlijke toezicht helder moet definiëren. De definitie van
kans zal mogelijk anders moeten zijn voor het primaire en het interbestuurlijke
toezicht. Bij interbestuurlijk toezicht moet je dan kijken naar het maatschappelijke
effect of naar de organisatie van de andere overheid? Anders gezegd gaat het om de
vraag of je bij de scoring naar het doel van de regelgeving kijkt of naar de taak van de
VI hierin. De workshop is verdeeld over of de VROM-Inspectie zich moet richten op
controle op de juiste organisatie (en uitvoering) of op het uiteindelijk te bereiken
maatschappelijke effect
2. Als de kansscore 1 krijgt of een van de effectscores een 4
Ervaring leert dat de kans grote invloed heeft (misschien wel te groot) op het
resultaat. Als de kans de score 1 krijgt, dan valt de wettelijke taak altijd in de klasse
‘Laag risico’. Vraag is waarom je dan alle effecten nog apart moet scoren. Die doen
er immers niet meer toe.
Een andere opmerking is dat bij kansscore 1 wellicht de beleidsafdeling aan zet is
en niet de VROM-Inspectie. Wanneer het een ernstig effect betreft kan het ook
noodzakelijk zijn als VI naar een andere interventiemethode te zoeken.Tevens
wordt opgemerkt dat ook hoge effectscores voor een onderdeel uitgemiddeld
kunnen worden. De vraag is of dit wenselijk is als het om scores van 4 gaat.
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3. Inschatten van effect en kans
Het is moeilijk de wereld in te schatten als hij anders zou zijn. Hoe ziet de wereld er
uit als er niet nageleefd wordt? Hoe als de VROM-Inspectie niet meer handhaaft?
Het bleek in ieder geval nodig de tijdshorizon te begrenzen. In het algemeen zal
het effect toenemen en bijvoorbeeld groter worden na 1, 2, 3 respectievelijk 4 jaar
niet interveniëren. Uitgaan van het nu en een tijdshorizon van maximaal vier jaar,
wat de cyclus van de Nalevingsstrategie tot een grote herziening is.
4. Beschrijven van het effect
Het is nodig het effect bij niet-naleven concreter te beschrijven. Welke effecten
neem je mee? In de discussie bleek o.a. dat de ene groep bij duurzaamheid wel
energiebesparing en omgaan met eindige grondstoffen meegenomen had en
andere groepen niet.
Verder is de beschrijving van de effecten in de Nalevingsstrategie-systematiek erg
subjectief. In het Moerdijkse model MAM is dit meer geobjectiveerd zoals via het
aantal bouwvergunningen.
5. De grote impact van kans
De kans heeft een grote impact op het eindresultaat. Zo bleken groepen die exact
dezelfde effectscores voor een wettelijke taak hadden, toch een wezenlijk
verschillende ranking te hebben. Verschillende keren bleken de verschillen in
ranking vooral bepaald te worden door een andere kansinschatting, terwijl de
keuze daarvoor zeer beperkt is: 1, 2, 3 of 4. Advies is de invloed van de kans nader
te bezien.
6. De uitsplitsing in wettelijke taken
De vergaande uitsplitsing in wettelijke taken roept vragen op. Advies vanuit de
verschillende groepen is eerst een clustering toe te passen, bijvoorbeeld rond het
thema ‘actueel houden van bestemmingsplannen’ (zie voor een verdere uitwerking
en voorbeeld van dit punt de discussiepunten uit groep 2 in bijlage III). Wellicht
moet er vanuit de wettelijke taken overgegaan worden op een thematische
benadering van bijvoorbeeld maatschappelijke problemen.
In het algemeen wordt opgemerkt dat Administratieve taken, zoals het hebben van
een veiligheidsinformatieblad alleen van belang zijn als de materiele/inhoudelijke
zaak van belang is. De methode zou hierin onderscheid kunnen maken door andere
clustering van taken.
7. Sociaal effect
In groep 1 werkten de effectscores op Sociaal niet discriminerend, in ieder geval
niet bij de beschouwde zestien taken. In de groep was ook discussie welke taken
een ‘4’ op sociaal zouden scoren. Dat bleken er niet veel (kernenergie,
voedselveiligheid). Ook werd er weinig 1 (geen sociaal effect) gescoord. Advies is de
methode te onderzoeken op gevoeligheid door de scores te variëren en soms
aspecten mee te nemen en soms niet.
Andere opmerking was dat de politieke wens en het bestuurlijke afbreukrisico en
de prioriteiten van andere overheden niet in de factor sociaal meegenomen
worden. Dit gebeurt bij andere methoden wel. De VROM-Inspectie heeft dit op een
andere manier opgepakt. De resultaten van de prioriteringsmethode vormen input
voor het opstellen van het jaarplan. De politieke wens en bijvoorbeeld de wensen
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uit het LOM zijn andere voorbeelden van input voor het jaarplan. Samen bepalen zij
wat er via het jaarplan aangepakt wordt.
8. Grote effecten uitgemiddeld
Door het sommeren en middelen over de effecten worden grote effecten soms
uitgemiddeld. Vraag is of dat gewenst is. Advies is te onderzoeken of met
weegfactoren, kwadrateren van effectscores of een andere methodiek tot betere
resultaten leidt.
Overigens heeft de gemeente Haarlemmermeer de invloed onderzocht van de score
van deskundigen en van niet-deskundigen. De mate van deskundigheid werd mee
gewogen in de eindscore. De mate van deskundigheid bleek in deze opzet echter
een beperkte tot geen invloed op de eindresultaten te hebben.

Methodische aanbevelingen uit subgroepen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de methodische
kanttekeningen en aanbevelingen die in de subgroepen van de workshop met
externe partners aan de orde zijn gekomen. Deze opmerkingen zijn veelal
aanvullend aan wat bij de plenaire bespreking is gerapporteerd (zie voorgaande
paragraaf).
Groep 1
Beschrijving effect
het effect is soms moeilijk te beschrijven. Soms is de reactie bij grote
ondernemingen wezenlijk anders dan bij de kleinere. Is dan een differentiatie
nodig? Ander voorbeeld is brandveiligheid: gemeente lijkt dit op te pakken doch
uit VROM-Inspectie-bezoeken blijkt dat dit niet voor alle sectoren geldt. Middel je
dan uit of differentieer je?
Beschrijven tijdhorizon van effect en kans
De tijdshorizon waarop je kijkt naar effect en kans, is wezenlijk. Na tien jaar niet
interveniëren gaan ook de oorspronkelijk goede nalever over de scheef.
Weegfactoren voor effectscores
Gezien de grote impact van de kans zou je gaan denken aan het kwadrateren of het
gebruik van weegfactoren voor de effectscore
Beperkte range van scores gebruikt
De scores van de groep beziend zijn er geen kansscores 4 gegeven en kansscores 3
vooral bij ruimtelijke ordening (RO-) taken. Bij RO-taken spelen er andere, soms
tegenstrijdige belangen bij gemeenten. Toezicht door de VROM-Inspectie op de
juiste uitvoering is daarom nodig.
Groep 2
Nadere uitsplitsing/concretisering van categorieën voor effect
De effect categorieën gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal zijn brede
termen. Ze kunnen worden ingedeeld in meer concrete effecten zoals voor
gezondheid bijvoorbeeld aantal gehinderden, aantal zieken en aantal doden. Op
deze subindelingen kan worden gescoord en later wordt dan opgeteld tot één
eindscore voor dit onderdeel (zie Moerdijkse model als voorbeeld).
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Wetten clusteren rond thema of hoofdtaak
Er wordt grote diversiteit in het belang en het type van de verschillende wettelijke
taken geconstateerd. Daarnaast is er overlap in het doel van de wettelijke taken.
Toch worden alle taken afzonderlijk meegenomen en meegewogen. Clusteren van
wetten en taken die bij elkaar horen rond een thema of in overeenstemming met
hoofdtaken en neven taken. Zo is bijvoorbeeld het toetsen van
bestemmingsplannen een hoofdtaak en daarbinnen kan geprioriteerd worden op
wettelijke taken die hiermee te maken hebben zoals bestemming agrarische
bedrijven en de stankwet (MAM).
Meewegen bestuurlijke aspecten
Naast sociaal kunnen bestuurlijke aspecten (zoals ook prioriteiten van andere
overheden) worden meegenomen.
Verduidelijken categorieën van effect
Er is een vraag naar de verduidelijking en definitie van wat onder de categorieën
gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal wordt verstaan.
Geen accurate prioritering bij lage score kans
Als er nu al weinig effect is van de handhaving van VROM (doordat deze
bijvoorbeeld weinig sanctiemogelijkheid heeft of gebruikt, komt hier bij de
prioritering geen verandering in doordat een wettelijke taak niet als prioritair
wordt aangemerkt (door de lage score van de kans).
Kans op een voorval versus kans op niet naleven
In het model van Moerdijk is bewust de kans buitenspel gezet. In plaats van kans
wordt gescoord hoe vaak er de aanleiding is dat een geval zich voor kan doen.
Bijvoorbeeld een bouwvergunning: de gemeente geeft 100 vergunningen uit dus er
kan maximaal 100 keer een overtreding van de vergunning zijn. Dit wordt gebruikt
als maat voor de kans. De kans op een brand zoals in Volendam wordt in deze
systematiek ingeschat met behulp van het aantal horecagelegenheden met een
locatievergunning.
Er is behoefte aan verdere definiëring van het begrip kans .
Grote invloed van kans
Kans wordt (te) zwaar gewogen ten opzichte van overige factoren. Wat voor zin
heeft het om nauwkeurig te scoren op gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en
sociaal als deze effecten door een hoge of lage scoring bij de kans in het totaal niet
meer terug te vinden is?
Lastig effecten van veiligheid en gezondheid te scheiden
Veiligheid en gezondheid liggen dicht tegen elkaar aan in het effect. Wat zijn
precies veiligheidsaspecten en wat zijn gezondheidseffecten in het geval van
bijvoorbeeld veiligheidsinformatiebladen of de zieken als gevolg van blootstelling
na een explosie en het daarbij vrijkomen van een schadelijke stof?
Groep 3
Concretiseren effectscores
Het is subjectief of iets erg of heel erg is. Mogelijk kunnen handreikingen worden
gegeven wanneer men spreekt van een effect of een groot effect.
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Definitie begrip veiligheid
Veiligheid is een lastig begrip: bijvoorbeeld bij bouwen binnen
veiligheidscontouren is de kans op ontploffing daardoor niet groter; er vallen
alleen meer slachtoffers als er iets ploft. Het bleek lastig om deze overwegingen
duidelijk in de score onder te brengen.
Vastleggen van te scoren type effect
Er werd gevraagd of je altijd van borstkas scenario’s uit moet gaan of van
realistische inschattingen van het effect.
Beschrijving van de wettelijke taak en rol van VROM
Wat is de definitie van veiligheid? Er werd in de uitleg vooral gewezen op
ontploffingsgevaar et cetera maar bij bijvoorbeeld de zweminrichting is het
ontploffingsgevaar klein maar de kans op uitglijden of verdrinken misschien groot.
Onduidelijk is of het een VROM taak is om daar op te controleren en welk begrip er
dus gescoord moet worden.
Bij interbestuurlijke toezichtstaken wordt er gevraagd of er zicht is op wat er in de
maatschappij gebeurt; op welke feiten/gegevens/metingen worden de scores voor
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, sociaal en kans gebaseerd?
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Bijlage 6 Wettelijke taken waarvoor het absolute verschil in effectscore tussen VROM
en RIVM groter is dan 1,5
Wettelijke taken waarvoor het verschil in effectscore tussen VROM en RIVM groter is dan 1 (absoluut)
Wettelijke taak

Regeling

Effect scores

Score
Gezondheid

Score Veiligheid Score
Duurzaamheid

Score Sociaal

VROM
Kernenergiewet

Beveiligingsrichtlijn Kew
(BRK'93)

4

Woningwet

Opmerkingen

RIVM

VROM

RIVM

VROM

RIVM

VROM

RIVM

VROM

RIVM

1,75

4

2

4

2

4

2

4

1

Woningwet: bouwtechnische 3
eisen aan bestaande bouw

1,5

4

1

4

1

1

2

3

2

Wet
milieugevaarlijke
stoffen

Besluit ozonlaagafbrekende
stoffen Wms 2003
(importeurs, handel)

2,75

1,25

3

1

1

1

4

2

3

1

Wet
milieugevaarlijke
stoffen

Besluit gegaste ladingen in
containers

3,25

1,75

4

2

3

1

3

1

3

3

Wet
milieugevaarlijke
stoffen

Zorgplicht Wms
(ontgassingen)

3,25

1,75

4

2

3

1

3

1

3

3

controle door
arbeidsinspectie

Kernenergiewet

Besluit kerninstallaties,
3,25
splijtstoffen, ertsen/artikel
15b Kew, vergunningen
nucleaire inrichtingen (m.b.t.
niet-nucleaire aspecten)

1,75

3

2

3

1

3

2

4

2

van kerninstallaties
wordt niets
getolereerd

EVOA

Evoa (ACS/ Oost Europa/ niet
OESO) (vergunning)

3,25

1,75

4

2

3

1

3

3

3

1

Wet milieubeheer

Besluit lozingsvoorschriften
niet-inrichtingen
milieubeheer

0

1,5

0

2

0

1

0

2

0

1

stoffen worden steeds
minder gemaakt;
chemische industrie
houdt zich daar wel
aan

reacties afhankelijk
van boosdoener
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Wettelijke taken waarvoor het verschil in kansscore tussen VROM en RIVM groter is dan 1,5 (absoluut)
Wettelijke taak
Wet milieubeheer
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet explosieven voor
civiel gebruik (2e lijn)
Huisvestingswet
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieubeheer
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Woningwet
Waterleidingwet

Regeling

Kans scores
VROM
RIVM

Opmerkingen invuller

0

2,3

VROM
- RIVM
-2,3

0

2,3

-2,3

4

1,6

2,3

4

1,6

2,3

4

2

2

zelfregulering i.v.m. dreadfactor asbest

4

2

2

stoffen steeds minder beschikbaar op de
markt voor de gebruiker

0

2

-2

indien bij kinderspeelgoed

Besluit externe veiligheid
inrichtingen (afstanden in
bestemmingsplannen)
Besluit genetisch
gemodificeerde organismen
(ingeperkt gebruik)
Besluit implementatie EGverbodsrichtlijn Wms 1998
(nonylfenol en -ethoxylaat)
Ugilec 121, Ugilec 141 en
DBBT-besluit
Besluit melding nieuwe kennis
milieugevaarlijke stoffen
Bouwbesluit (CE markering)

4

2

2

4

2

2

3

1

2

Waterleidingbesluit (eigen
winningen)

Besluit lozingsvoorschriften
niet-inrichtingen milieubeheer
Besluit gegaste ladingen in
containers
Wet explosieven voor civiel
gebruik (de wet zelf)
Huisvestingswet
(statushouders)
Productenbesluiten asbest
(asbest in puin)
Besluit ozonlaagafbrekende
stoffen Wms 2004 (eigenaren
koelinstallaties scheepvaart)
Besluit arseen behandeld hout

2

reacties afhankelijk van boosdoener

door kennistekort over mogelijke
effecten is geen systeem waterdicht

2

RIVM onbekend met besluit

4

2

2

lijkt me niet handhaafbaar

4

2

2

energiegebruik bouw is belangrijk; de
bijdrage van dit aspect ken ik minder
goed

4

2

2
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Wettelijke taak
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet inzake de
luchtverontreiniging
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Nota Ruimte
Nota Ruimte

Kernenergiewet
Wet milieubeheer en
onderliggende besluiten,
defensie
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Woningwet
Wet milieugevaarlijke
stoffen
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Regeling

Kans scores
VROM
RIVM

Opmerkingen invuller

Besluit genetisch
gemodificeerde organismen
(gentherapie)
Besluit zwavelgehalte
brandstoffen Wlv (zeeschepen)
Besluit implementatie EGverbodsrichtlijn Wms 1998
(cement met Chroom(VI))
Vergroting van milieukwaliteit
en veiligheid (gemeenten)
Versterking van de kracht en
diversiteit van de belangrijkste
economische kerngebieden
(300 hectare Hoeksewaard)
(doelgroep gemeenten)
Beveiligingsrichtlijn Kew
(BRK'93)
Brandstofopslag

4

2

VROM
- RIVM
2

4

2

2

3

1

2

4

2,25

1,75

4

2,25

1,75

3

1,3

1,6

4

2,3

1,6

Besluit beheer elektrische
apparatuur ((H)CFK-houdende
koel/vriesapparatuur)
Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Wmvergunningen)
Besluit genetisch
gemodificeerde organismen
(veldproeven)
Woningwet: brandveilig
gebruik bestaande bouw
Besluit Asbestwegen

4

2,3

1,6

4

2,3

1,6

valt onder externe veiligheid

4

2,3

1,6

door kennistekort over mogelijke
effecten is geen systeem waterdicht

4

2,5

1,5

4

2,5

1,5

door kennistekort over mogelijke
effecten is geen systeem waterdicht

vooral externe veiligheid

komt weinig voor;
asbest heeft hoge dreadfactor dus als er
ergens effecten lijken te zijn, of
nalatigheid in uitvoering dan veel
onrust/verwijten
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Regeling

Kans scores
VROM
RIVM

Opmerkingen invuller

Nota Ruimte

Borging en ontwikkeling van
natuurwaarden (gemeenten)

4

2,5

VROM
- RIVM
1,5

Nota Ruimte

Versterking van de kracht en
diversiteit van de belangrijkste
economische kerngebieden
(300 hectare Hoeksewaard)
(doelgroep provincies)
Verbetering van de
bereikbaarheid

1

2,5

-1,5

1

2,5

-1,5

Zorgplicht Wms
(ontgassingen)
PKB luchtvaartterreinen
Maastricht en Lelystad
Besluit implementatie EGverbodsrichtlijn Wms 1998
(broomfenylethers)
Veiligheidsinformatiebladen
besluit
Vuurwerkbesluit WMS (RO
zonering provincies)

4

2,5

1,5

4

2,5

1,5

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

1

2,5

-1,5

Nota Ruimte

Wet milieugevaarlijke
stoffen
PKB's
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Wet milieugevaarlijke
stoffen
Vuurwerkbesluit WMS)

het beschermen van gebieden in
Nederland kan in sommige gevallen
een averechts effect hebben in het
buitenland, waar dan een grotere
ruimteclaim komt

1. ook bij handhaving zal
verkeerscongestie en dus -emissies grote
effecten hebben op gezondheid;
2. social outcry zal eerder gericht zijn
op beleid dan inspectie
3. NB Sociale cohesie in termen van
gelijkheid… op nationaal niveau en niet
zozeer als samenhang in buurt
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Bijlage 7 Uitwerking informatiebehoefte in factsheets
Risico’s beheersen bij niet-naleven (huidige situatie)
Methodiek van prioriteitstelling
De huidige werkwijze van de Nalevingsstrategie gaat uit van de risico’s voor de
veilige, gezonde en duurzame leefomgeving als actoren niet naleven.
Het risico is de kans maal het effect waarbij de effecten beschouwd worden indien
de actoren de regelgeving niet naleven. Het niveau waarop alles bezien wordt, is
per wettelijke taak. De wettelijke taken met hoge risico’s en hoge naleeftekorten
krijgen prioriteit.
Benodigde informatie voor dit proces
Om dit proces te ondersteunen is de volgende informatie nodig:
- Inzicht in welke effecten bij niet-naleven optreden. Het kan zijn dat de continue
emissies hoger worden, of het kan zijn dat kansen op grote calamiteiten
verhoogd worden. In veel gevallen is het denkbaar dat er sprake is van zowel
verhoging van continue activiteiten als het frequenter voorkomen van kleinere en
grotere incidenten
- inzicht in hoeveel actoren zich aan de regelgeving houden en hoeveel gaan
overtreden als zijnde de kans op het effect als de VROM-Inspectie niet meer
intervenieert
- Inzicht in reacties: als actoren niet-naleven, is er dan een (maatschappelijk) effect
merkbaar en een tegenreactie vanuit de maatschappij of een belangengroepering, waardoor de naleving weer verbetert?
- methodiek voor het prioriteren om de juiste prioriteiten te kunnen stellen over de
veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheids-effecten van thema’s heen en het
scala aan effecten te kunnen wegen
- inzicht in de actoren, de naleving en de relatie actor – effect
- effecten van interventiemogelijkheden.
Kritische factoren en informatie
Het beschrijven van de effecten bij niet-naleven is een theoretische situatie
waarvoor geen (meet)gegevens beschikbaar zijn. Alle gegevens moeten dus geschat
worden. Hierbij bestaan ‘het effect’ en ‘de kans’ eigenlijk niet: er zijn diverse
effecten met elk hun kans. Zonder handhaving neemt de kans op allerlei effecten
toe en de kans op tegenreacties. In de praktijk blijkt de ‘kans’ op het beschreven
effect dan ook moeilijk te scoren en wel zwaar door te wegen (zie paragraaf 4.4).
De factsheets bieden
De factsheets zijn gericht op het beschrijven van de bestaande effecten en de
bestaande situatie. De factsheets bevatten weinig gegevens over de effecten bij nietnaleven en de kans als de VROM-Inspectie niet meer intervenieert. De factsheets
bieden wel inzicht in beleid, actoren en regelgeving.
Welke informatie moet er komen en wat zijn de mogelijkheden?
De bij ‘kritische factoren en informatie’ vermelde zaken moeten in de factsheets
worden opgenomen. Dit zal de nodige inspanning kosten: er moeten vele gegevens
worden ingeschat omdat het om een theoretische situatie gaat: de effecten bij nietnaleven en de kans op deze effecten bij geen interventie door de VROM-Inspectie.
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Thematische benadering met focus op huidige impact
Methodiek prioriteitstelling
De uitwerking van deze optie start bij de VROM-thema’s en de huidige effecten
daarvan op de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Vanuit VROM zou er
een prioriteitstelling kunnen komen welk thema prioriteit krijgt op basis van de
huidige inzichten over de effecten.
De taak voor de VROM-Inspectie is om voor de thema’s een analyse te doen welke
verbetering handhaving kan bereiken. Dat betekent dat de VROM-Inspectie
onderzoekt welke actoren, relaties, effecten, naleeftekorten en
interventiemogelijkheden er zijn en of de VROM-Inspectie een verandering tot
stand kan brengen. Thema’s waar de VROM-Inspectie via interventie winst voor de
veilige, gezonde en duurzame leefomgeving kan behalen, krijgen prioriteit.
Benodigde methodieken en informatie
Voor deze optie zijn de volgende gegevens nodig:
- Inzicht in de VROM thema’s
- inzicht in huidige effecten op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal
- inzicht in actoren, naleving en relatie actor – effect
- methodiek voor het prioriteren om de juiste prioriteiten te kunnen stellen over de
veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheids-effecten van thema’s heen en het
scala aan effecten te kunnen wegen
- effecten van interventiemethoden.
Kritische factoren en informatie
Kritisch hierin is de kennis over de winst die handhaving kan boeken. Hiervoor is
inzicht nodig in effectrelaties tussen interventiestrategieën, de gevolgen voor (het
terugdringen van) nalevingstekorten en het effect daarvan in termen van
maatschappelijke winst.
Verder zijn methodieken nodig om over thema’s heen en dus over zeer
uiteenlopende effecten heen prioriteiten te stellen.
De factsheets bieden
De factsheets zijn gericht op het beschrijven van de huidige effecten voor diverse
VROM-thema’s. Ook zijn de actoren en de wet- en regelgeving beschreven. De
gevolgde methodiek sluit aan bij de beleidsthema’s van de beleidsdirecties.
Hierdoor is er grote kans dat aanvullend benodigde gegevens eenvoudig
verkrijgbaar zijn.
Welke informatie moet er komen en wat zijn de mogelijkheden?
De volgende informatie is nodig:
- een methodiek om over de thema’s te prioriteren moet ontwikkeld worden
- de huidige thematische indeling moet bezien worden: nu zijn thema’s vastgesteld
binnen veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Wellicht moeten thema’s
gekozen worden en moeten daarbinnen de effecten op veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid in kaart worden gebracht.
- ondanks dat er veel gegevens over effecten bekend zijn, zijn er ook veel effecten
niet bekend. Kritisch is dit echter niet omdat grove inschattingen mogelijk en
voldoende zijn
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- de verbanden tussen de belangrijkste actoren en de daarvoor geldende
regelgeving zijn niet overal in de factsheets goed uitgewerkt. Ook dit is niet een
kritisch aspect omdat werkgroepen die het jaarplan voorbereiden, dit via
interactieve processen kunnen uitwerken.
Overige opmerkingen
Een thematische benadering is gangbaar binnen VROM waardoor de
herkenbaarheid van de aanpak toeneemt.

Beleidsdoel georiënteerde benadering
Methodiek prioriteitstelling
Vertrekpunt van deze optie zijn de gangbare thema’s binnen VROM. Voor alle
thema’s worden de doelen in beeld gebracht en richt de beschrijving ervan zich op
de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.
Voor het bepalen van de prioriteiten beschouwt de VROM-Inspectie de grootste
bedreigingen voor het (niet) behalen van de beleidsdoelen. De bedreigingen
waarbij interventie van de VROM-Inspectie een goed rendement oplevert, krijgen
de hoge prioriteit.
Benodigde methodieken en informatie
Voor deze optie is de volgende informatie nodig:
- Inzicht in de VROM thema’s
- beleidsdoelen gekoppeld aan de veilige, gezonde en duurzame leefomgeving
- methodiek voor het prioriteren om de juiste prioriteiten te kunnen stellen over de
veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheids-effecten van thema’s heen en het
scala aan effecten te kunnen wegen
- inzicht in actoren, naleving en relatie actor – effect
- effecten van interventiemogelijkheden.
Kritische informatie
Er zijn weinig beleidsdoelen waarvan de winst voor de veilige, gezonden en
duurzame leefomgeving in de breedte goed geformuleerd zijn.
Het beleid zet steeds vaker niet-wettelijk geborgde en vrijwillige instrumenten in,
zoals convenanten. Welke taak ligt er dan voor de VROM-Inspectie?
Kritisch is ook de kennis over de winst die handhaving kan boeken. Hiervoor is
inzicht nodig in effectrelaties tussen interventiestrategieën, de gevolgen voor (het
terugdringen van) nalevingstekorten en het effect daarvan in termen van
maatschappelijke winst.
Verder zijn methodieken nodig om over thema’s heen en dus over zeer
uiteenlopende effecten heen prioriteiten te stellen.
De factsheets bieden
De factsheets beiden inzicht in thema’s, huidige actoren, het beleid en daarmee
ook de beleidsdoelen.
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Welke informatie moet er komen en wat zijn de mogelijkheden?
De tekst in de factsheets moet meer gericht worden op de beleidsdoelen en het
traject ernaar toe schetsen: welke actoren en welke beleidsinstrumenten? Daarbij
moeten de verwachte ontwikkelingen met beoogde doelen en naleeftekorten
beschreven worden. Dit moet in de volle breedte van veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving gebeuren.
Overige opmerkingen
Deze uitwerking sluit goed aan bij de processen binnen de VROM-beleidsdirecties.
Dit vergroot de herkenbaarheid binnen VROM. Dit kan echter niet de enige
strategie zijn omdat de beleidsdirecties zich vooral richten op de onderwerpen die
in de beleidsvormende fase verkeren. Er is weinig aandacht in de grote
beleidsnotities voor de zaken die in het traject van de beleidsuitvoering zijn, zoals
bij ozonlaagaantastende stoffen. Voor de VROM-Inspectie zijn de zaken in de
beleidsuitvoeringsfase wel degelijk relevant.
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Bijlage 8 De beschrijving van effecten
In hoofdstuk 7 is beschreven welke informatie nodig is om via thema’s te komen tot
prioritering van de taken van de VROM-Inspectie. Onderdeel van deze informatie is
de beschrijving van de effecten. De effecten kunnen worden beschreven aan de
hand van criteria. Welke criteria hiervoor worden gebruikt, is afhankelijk van de
compleetheid en het doel dat men nastreeft. Voor gezondheid is bijvoorbeeld een
beoordelingkader ontwikkeld (van Bruggen en Fast, 2003) waarmee alle
gezondheidseffecten in beeld worden gebracht. Daar is compleetheid nagestreefd
zodat bestuurders afgewogen keuzes kunnen maken.
De VROM-Inspectie heeft geconcludeerd dat die compleetheid niet altijd gewenst,
mogelijk of noodzakelijk is om over meer dan 200 wettelijke taken een oordeel over
het effect te vellen. Daarom is in de factsheet over gezondheid (Schols, 2004)
gewerkt met een beperktere set van criteria. Analoog aan deze set van criteria om
de effecten te beschrijven, zijn voor veiligheid en duurzaamheid ook criteria
bedacht om de effecten op die gebieden te beschrijven. Onderstaand is een
overzicht gegeven van deze criteria.

Criteria voor gezondheidseffecten
Toegepast in factsheets gezondheid:
- aantal blootgestelden
- aantal doden
- aantal zieken
- aantal gehinderden
- mate van onrust
- tendens
- het risico ten opzichte van het Maximaal Toelaatbaar Risico
- de zekerheid over het verband tussen blootstelling en effecten
- de bijdrage aan het totaal aantal ziektegevallen
- leggen gedupeerden het verband tussen blootstelling en effect?
- zijn er risicogroepen waar effecten eerder optreden?
- is behandeling van het effect (ziekte) mogelijk?
Voorbeelden van andere criteria in het Beoordelingskader Gezondheid en
Milieu (ten behoeve van het afwegen van maatregelen bij een effect)
Interventiemogelijkheden:
- noodzaken normen of voorschriften tot interventie?
- is interventie mogelijk?
- welke instanties zijn verantwoordelijk?
- hoe effectief zijn de maatregelen?
- is er maatschappelijke of politieke druk?
Kosten en baten:
- wat zijn de kosten voor maatregelen?
- hoeveel heeft men over voor maatregelen?
- hoe verhouden de kosten zich tot andere vormen van
gezondheidswinst?
- hebben de maatregelen ongewenste effecten op andere
beleidsterreinen?
Voor veiligheid en duurzaamheid zijn er andere criteria om de effecten te beschrijven.
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Bijlage 9 Thema’s beschreven in factsheets
Onderstaande factsheets zijn bedoeld als voorbeeld voor een nieuwe opzet. De factsheets zijn nog niet volledig en niet geactualiseerd aan
de stand van zaken eind 2005.

Factsheet

Externe veiligheid

Beschrijving

Onder externe veiligheid verstaat men de het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen. Qua activiteiten beschouwt men de risico's rond luchthavens, spoorwegemplacementen, industriële bedrijven, LPG
stations, opslagplaatsen van bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, vuurwerk en munitie en ammoniakkoelinstallaties.
In het overheidsbeleid voor externe veiligheid staat dus de omgeving van een bedrijf of van een transport van gevaarlijke stoffen centraal.
De veiligheid van mensen die zich binnen een bedrijf bevinden, is onderdeel van het ARBO-beleid.
Het externe veiligheidsbeleid onderscheidt het plaatsgebonden en het groepsrisico (VROM, 2002). Bij het plaatsgebonden risico gaat het
om de kans die een denkbeeldige persoon loopt om op een bepaalde plek dodelijk getroffen te worden door een ongeluk in een bedrijf.
Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Uiterlijk in 2010 moet dit beleidsdoel zijn
gerealiseerd.
Bij het groepsrisico gaat het om de kans op een ramp waarbij een deel van de aanwezige personen om het leven komt. Welke kans als
groepsrisico nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt een
grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met tien doden.

Beleidsdoelen

De overheid streeft in de eerste plaats naar het terugdringen van het plaatsgebonden risico. Van het totaal van circa 4 000 risicobedrijven
voldoet een aantal anno 2003 niet aan de normen, onder meer: honderden LPG-tankstations, enkele tientallen ammoniakkoelinstallaties,
tientallen opslagplaatsen van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën en enkele spoorwegemplacementen.

Huidige effecten:
Op gezondheid
Op veiligheid:
Op duurzaamheid:
Op biodiversiteit

Indicatoren:
Ongelukken zoals ‘Enschede’ en ‘Bijlmerramp’ leiden tot posttraumatische effecten en
Groot aantal langdurig zieken na rampen
jarenlang tot andere niet verklaarde gezondheidseffecten. Niet alle rampen hebben overigens
dergelijke effecten
Het aantal doden per jaar is berekend door het RIVM als gevolg van alle risico’s. Er zijn slechts 50 doden per jaar
kentallen vanuit de hulpverleningsdiensten voor het aantal zieken en gewonden bij een ramp.

Voorbeeld

Geen effect

Geen invloed

Op
exploitatie
van Geen effect
natuurlijke hulpbronnen
Op ruimtelijke kwaliteit
De risicocontouren als gevolg van bedrijvigheid doen een langdurig beslag op de ruimte.

Geen invloed op uitputting of besparing

Op voorraad gebouwen

Heeft invloed op voorraad goede
gebouwen

Er liggen gebouwen binnen de contouren voor externe veiligheid. Dit zijn knelpunten.

Bepaalt ruimtelijk beeld voor circa 30 jaar

RIVM rapport 609021036

Pagina 115 van 127

Mate van omkeerbaarheid: De externe veiligheidsproblematiek is in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) gekenmerkt Over 30 jaar binnen doelstelling
als één van de hardnekkige problemen

Voornaamste actoren:
Binnen de norm van 1 op de miljoen mensen woonden in 2003:
- 29.000 mensen waarbij tankstations het risico leveren;
- 19.000 mensen waarbij het risico van luchthavens komt;
3.000 mensen waarbij het risico van spoorwegemplacementen komt;
800 mensen waarbij het risico van veiligheidsrapportplichtige (VR-plichtige) bedrijven komt.
In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met de risico’s van buisleidingen, transport per spoor en transport over de weg. Het risico
door buisleidingen zorgt in Nederland voor het grootste grondbeslag (460 km2), daarna de VR-plichtige bedrijven (83 km2) en LPG
tankstations (47 km2).

Aangrijpingsmogelijkheden VROM-Inspectie:
Actoren
Tankstations

Luchtvaart

Spoorwegemplacementen
Procesindustrie

•
•
•
•

Besluit LPG-tankstations milieubeheer
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Uitvoering bestemmingsplan
Structuurschema burgerluchtvaartterreinen (V&W)

+
+

++
++
++
-

+/+

+
+
+
++

Kans Risico
(effect
kans)
+
Hoog
+
Hoog
+
Laag
++
Hoog

•

Uitvoering bestemmingsplan

+

++

-

+

+

Laag

Hoog

•

Uitvoering bestemmingsplan

+

++

-

+

+

Laag

Hoog

•

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

-

++

+/-

+

+

Hoog

Hoog

•
•

+
+

++
+

+

+
+

+
+

Laag
Hoog

Hoog
Hoog

+/+
++

++
++
++
++
++

+/++

++
++
+
+
++

+
++
+
+
+

Hoog
Hoog
Laag
Hoog
Hoog

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Laag

•

Uitvoering bestemmingsplan
Besluit stralingbescherming, artikel 29 en/of 34 Kew (vergunninghouders en/of meldingen ‘werkzaamheden’, zoals procesindustrie)
Besluit opslag vuurwerk WMS
Vuurwerkbesluit Wms (producent)
Uitvoering bestemmingsplan
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Besluit kerninstallaties, splijtstoffen, ertsen /artikel 15b Kew
(vergunningen nucleaire inrichtingen)
Uitvoering bestemmingsplan

•

Structuurschema buisleidingen (EZ)

+
-

++
+

-

+
+

+
+

Laag
Laag

Hoog
Laag

Voornaamste beleids- en regelgeving:

Vuurwerkbedrijven •
•
•
Kerninstallaties
•
•

Buisleidingen

Effecten op:
Gzh

Vgh Dzh

Soc

Voorbeeld

Naleeftekort
x
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
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Bouw
Schrootbedrijven

•
•

Militaire terreinen •
Overig
•
•
Legenda:
Gzh
Vgh
Dzh
Soc

Besluit propaan in de bouw milieubeheer
Besluit stralingsbescherming (ten aanzien van schrootbedrijven,
incidenten)
Structuurschema militaire terreinen (Defensie)
Besluit opslag propaan milieubeheer
Uitvoering bestemmingsplan

Gezondheid
Veiligheid
Duurzaamheid
Sociaal

+

+

+/+

+/++

+

-

++

+

++

Laag
Hoog

Hoog
Hoog

+

Laag
Laag
Laag

Laag
Hoog
Hoog
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Factsheet
Beschrijving

Beleidsdoelen

Pagina 117 van 127

Luchtkwaliteit - Fijn Stof
Nederland haalt de Europese normen voor fijn stof en NO2 niet. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland
spectaculair is verbeterd, sterven toch jaarlijks misschien wel 18.000 mensen voortijdig door de slechte lucht die ze inademen.
Vooral mensen met hart- en vaatziekten zijn kwetsbaar. Daarbij ligt inmiddels (medio 2005) een groot aantal bouwprojecten zoals
wegverbredingen en de aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken stil.
Fijn stof of PM10 bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter). Fijn stof (PM10)
wordt rechtstreeks in de lucht gebracht voornamelijk door transport, industrie en landbouw en het wordt in de atmosfeer gevormd uit de
verzurende emissies van SO2, NOx en NH3. Het grootste deel van het door menselijk handelen in de lucht gebrachte fijn stof komt uit het
buitenland, maar in dicht bevolkte gebieden zorgt de uitstoot van verkeer en industrie voor een plaatselijke verhoging van de concentratie
van fijn stof. Opwaaiend bodemstof en zeezout zijn natuurlijke bijdragen aan de concentratie van zwevende deeltjes.
De inademing van fijn stof kan leiden tot verminderde longfuncties, meer luchtwegklachten, extra medicijngebruik bij mensen met
luchtwegaandoeningen, meer spoedopnames in het ziekenhuis en vervroegde sterfte.
In 2002 bedroeg de jaargemiddelde concentratie van fijn stof, gemiddeld over Nederland, 32 μg/m3. De grenswaarde van 40 μg/m3 voor
de jaargemiddelde concentratie van fijn stof wordt in een beperkt aantal stedelijke gebieden in Nederland licht overschreden met
concentraties tot 45 μg/m3. De relatieve bijdrage van het aërosol gevormd uit
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) neemt af door het internationale verzuringsbeleid.
Het kabinet kiest anno 2005 voor een 'vier-sporenaanpak':
1. algemeen pakket met maatregelen
Maatregelen om de uitstoot van vooral verkeer, industrie en landbouw te verminderen. Hiervoor wordt 900 miljoen
euro uitgetrokken.
2. nieuwe wetgeving
Begin augustus 2005 is een nieuw Besluit luchtkwaliteit van kracht geworden, het Besluit luchtkwaliteit 2005. Er ligt een
wetsvoorstel Luchtkwaliteit en een 'Meetregeling luchtkwaliteit 2005'.
3. Europese aanpak
De regering wil vooral strengere Europese normen voor de uitstoot van auto's. Uiteindelijk biedt 'bronbeleid' (beleid om vervuiling
bij de bron aan te pakken) een duurzame oplossing voor luchtverontreiniging.
4. taskforce luchtkwaliteit
Een samenwerking van alle betrokken overheden om de problemen rond luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening in kaart te brengen
en effectieve oplossingen te zoeken. Dat gebeurt onder andere op basis van 12 proefprojecten (pilots) om de saldobenadering of
saldering in de praktijk te toetsen.

Huidige effecten:
Op gezondheid

Voorbeeld

Luchtverontreiniging door fijn stof of ozon was in 2001 verantwoordelijk voor 1 tot 3% van de
totale vroegtijdige sterfte en 1 tot 4% van de spoedopnamen voor long- en hart- en
vaataandoeningen in Nederland. De geschatte risico's geassocieerd met ozon zijn ongeveer
van dezelfde omvang als die van fijn stof. Het is onbekend of ozon en fijn stof de stoffen zijn
die het effect veroorzaken of dat zij alleen de indicatoren voor een schadelijk mengsel zijn.

Indicatoren:
Enkele duizenden vroegtijdige
sterfgevallen en verergering ziektelast
gevoelige mensen
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Op veiligheid:
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Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Geen invloed

Op duurzaamheid:
Op biodiversiteit

Op
exploitatie
van Geen invloed
natuurlijke hulpbronnen
Op ruimtelijke kwaliteit De Europese normen voor de luchtkwaliteit betreffende fijn stof vanaf 2010 zullen in
verschillende gebieden in Nederland worden overschreden. Hierdoor ontstaan problemen in
het ruimtegebruik.
Op voorraad gebouwen De fijn stof problematiek leidt in Nederland tot knelpunten in nieuwbouwplannen.
Mate
van
baarheid:

Geen invloed op uitputting of besparing
Bepaalt ruimtelijk beeld voor circa 30 jaar
Grote invloed op voorraad goede
gebouwen
Over 30 jaar binnen doelstelling

omkeer- De fijn stof problematiek is één van de hardnekkige milieuproblemen. Zelfs de normen voor
2010, die in Nederland in grote gebieden niet wordt gehaald, liggen boven het effectniveau.
Verdere verlaging van de norm is dus gewenst.

Voornaamste actoren:
Bijdrage aan nationale emissies 2004:
Emissies fijn stof
Bedrijven
28%
Verkeer
37%
Landbouw
19%
Overig
16%

Emissies NOx (precursor)
25%
63%
3%
9%

Emissies NH3 (precursor)
2%
2%
90%
6%

Het gaat hierbij zowel om de emissies van fijn stof (het primaire deel van de fijn stof concentraties) en de emissies van stoffen waaruit fijn stof
wordt gevormd (de secundaire emissies).

Aangrijpingsmogelijkheden VROM-Inspectie:
Actoren

Voornaamste beleids- en regelgeving:

Voorbeeld

Gzh

Alle bedrijven

Stookinstallaties

•

Nederlandse Emissierichtlijnen en IPPC richtlijn

•
•

Besluit uitvoering EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit

•
•

•
Salpeterzuurfabrieke •
n

Kans Risico

Effecten op:
Vgh Dzh Soc

(effect
kans)
?
.....

Naleeftekort
x
?
.....

Besluit luchtkwaliteit 2005
Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES A)

+

-

+

+

+

Hoog

Hoog

+

-

+

-

+

.....
Laag

.....
Laag

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES B)
Besluit Emissie-eisen salpeterzuurfabrieken

+
+/-

-

+
++

-

+
-

Laag
Laag

Hoog
Laag
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Grote bedrijven

•

Emissiehandel NOx

Alle bedrijven en
Overheden

•

Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit EU Eerste dochterrichtlijn
luchtkwaliteit EU
tweede dochterrichtlijn EU betreffende grenswaarden voor benzeen en
koolmonoxide in de lucht.
Derde dochterrichtlijn luchtkwaliteit EU betreffende ozon in de lucht’
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution

•
•
•

•
•
Legenda:
Gzh
Vgh
Dzh
Soc

Protocol van Gotenburg
NEC-richtlijn

Gezondheid
Veiligheid
Duurzaamheid
Sociaal

Hoog

Nog geen
gegevens
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Factsheet

Brandveiligheid van gebouwen

Beschrijving

Brandveiligheid heeft betrekking op het realiseren van voorwaarden om de kans op het ontstaan en de uitbreiding van brand te beperken en te
zorgen dat mensen die zich in een brandend gebouw bevinden, tijdig een veilige plaats kunnen bereiken. Het betreft preventieve voorwaarden,
gericht op beperking van risico’s en de mogelijke nadelige gevolgen van die risico’s. Brandveiligheid in bouwwerken is de verantwoordelijkheid
van Rijk, gemeenten, eigenaren en exploitanten. De brandveiligheid wordt bepaald door de bouwkundige kenmerken en door de wijze van
gebruik.
Eisen t.a.v. de brandveiligheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. In 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden. Het Bouwbesluit bevat
de minimum technische voorschriften voor bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels ed. De eisen hebben betrekking op veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ten opzichte van het Bouwbesluit van 1992 zijn er drie grote veranderingen aan te
merken: een nieuwe systematiek, inwerkingtreding tweede fase Bouwbesluit en inhoudelijke wijzigingen van het Bouwbesluit.
VROM maakt beleid voor ionisatierookmelders.(vanwege de aanwezigheid van een kleine radioactieve bron) en voor de bouwregelgeving
(waarbij onder meer de brandveiligheid van gebouwen wordt geregeld).

Beleidsdoelen

Huidige effecten:

Indicatoren:

Op gezondheid

Groot aantal mensen levenslange littekens
van branden

Op veiligheid:

Jaarlijks breekt in ongeveer 8000 woonhuizen brand uit. Daarbij vallen ongeveer 50 doden en 500
gewonden.

50 doden en 500 gewonden per jaar

Geen invloed

Geen invloed

Op
duurzaamheid:
Op biodiversiteit

Voorbeeld

Op exploitatie van Geen invloed
natuurlijke
hulpbronnen
Op
ruimtelijke Geen invloed
kwaliteit
Op
voorraad In het Bouwbesluit zijn voorschriften op genomen over brandveiligheid in gebouwen.
gebouwen
Mate van omkeer- De brandveiligheid blijft een groot probleem. De regels zijn afdoende, doch er is een groot
baarheid:
naleeftekort op de toepassing en de naleving ervan

Geen invloed op uitputting of besparing
Geen invloed
Heeft invloed op voorraad goede gebouwen
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Voorbeeld

Om te prioriteren binnen het bestand van vergunningplichtige gebouwen maken veel gemeenten gebruik van het zogenaamde Prevap-systeem (Preventie
Activiteitenplan). Categorie 1 heeft prioriteit bij de uitgifte van gebruiksvergunningen, daarna categorie 2, enzovoorts. Enkele voorbeelden:
• Categorie 1: ziekenhuis, verpleegtehuis, bejaardentehuis
• Categorie 2: restaurants (250-500 aanwezigen); basisscholen; kinderdagverblijven; musea
• Categorie 3: kampeerterrein (100-250 aanwezigen)
• Categorie 4: winkelgebouw.

Aangrijpingsmogelijkheden VROM-Inspectie:
Actoren
Alle

Voornaamste beleids- en regelgeving:
Woningwet 2003
Model Bouwverordening 1992
Bouwbesluit 2003

Effecten op:
Gzh

Vgh

++

++
++
++

Dz
h
-

Kans Risico
Soc
+
+
+

(effect
kans)
++
++
+

Naleeftekort
x

Laag

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Laag
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Inschatting kosten per kostensoort

Regeling

Beschouwd effect

Kans

Materiele
kosten

Gederfde
inkomsten

Operationele
kosten

Juridische
kosten

Boetes EU

Besluit Kwikhoudende
producten Wms 1998

Er komen langzaamaan
kwikhoudende producten
op de markt, concentraties
in oppervlaktewater stijgen
en vis blijkt verontreinigd.
Fabrikant gebruikt niet
aangemelde stof in
consumentenproduct. Stof
blijkt verdacht van
carcinogene eigenschappen.
Bij een brand wordt
radioactief verontreinigd
afval verspreid. Vergunning
blijkt de activiteiten niet
meer te dekken en afval was
verkeerd opgeslagen.

2

0

?

Is niet op te
ruimen

10 miljoen

0

3

0

?

10 miljoen

10 miljoen

?

3

0

10 miljoen

?

10 miljoen

0

Bij AVI blijken
emissiemaatregelen niet
goed te werken. Hierdoor
maandenlang een dioxine
emissie. Melk van koeien
bevat te hoge concentraties.
Verkeerde opslag van
vuurwerk op verkooppunt
leidt bij brand tot
ontploffing
Na onzorgvuldige sloop
komt asbest tussen gewoon
(beton)puin terecht. Dit
puin is tot grind vermalen
en in beton opnieuw
toegepast.
Kantoorgebouwen en hotels
zijn gebouwd binnen de
risicocontouren van een
regionale luchthaven en
moeten verwijderd worden
Overstroming vindt plaats
als gevolg buiten de oevers
lopen van een van de grote
rivieren. Woningen lopen
onder. Dit vindt plaats in
een daarvoor bestemd
gebied.
Sanering gebeurt
onzorgvuldig en onvolledig
waardoor asbestwegen
blijven bestaan.

3

0

?

100 miljoen

10 miljoen

0

3

1 miljoen

10 miljoen

10 miljoen

10 miljoen

0

4

?

0

?

10 miljoen

0

3

?

?

0

10 miljoen

0

3

?

?

10 miljoen

10 miljoen

0

4

0

0

100 miljoen

10 miljoen

0

Besluit beoordeling en
beperking risico's
bestaande stoffen

Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen,
ertsen/artikel 15b Kew,
vergunningen
nucleaire inrichtingen

Besluit verbranding
afvalstoffen (BVA)

Vuurwerkbesluit
(opslag consumentenvuurwerk)
Woningwet: sloop
(incl. asbestverwerking)

Vergroting van
milieukwaliteit en
veiligheid (provincies)

Uitvoering
bestemmingsplan
(handhaving ruimte
voor de rivier)
(gemeenten)

Besluit Asbestwegen

Alle kosten in euro
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Kwalificatie kosten voor een set van wettelijke taken

Regeling

Beschouwd effect

Kans

Kosten meer of
minder dan
100 miljoen

Kosten
soorten

Kosten overheid

VGDRisico

uitvoer
stoffen

Afgevoerd afval blijkt verontreinigd waardoor in het
buitenland niet de juiste verwerking heeft
plaatsgevonden. Bodem is verontreinigd, mensen
zijn ziek geworden.

2

Hoog

Operationele kosten en
juridische kosten

Primair
afvalverwijderaar
aansprakelijk met Nederlandse
overheid als borghouder

Hoog

Besluit Kwikhoudende producten
Wms 1998

Er komen langzaamaan kwikhoudende producten op
de markt, concentraties in oppervlaktewater stijgen
en vis blijkt verontreinigd.

2

Hoog

Gederfde inkomsten
visserij en herstel
onbetaalbaar

Wet milieubeheer (top 450
bedrijven, vergunningverlening /
handhaving)
Wet milieubeheer (risicovolle
branches en concerns, niet zijnde
top 450, vergunningverlening /
handhaving)

Er zijn diverse effecten voor te stellen, doch deze
wetgeving staat al in het Hoog-hoog kwadrant

3

Hoog

Operationele en materiële
kosten

Primair bij bedrijf, secundair bij
overheid

Hoog

Er zijn diverse effecten voor te stellen, doch deze
wetgeving staat al in het Hoog-hoog kwadrant

3

Hoog

Operationele en materiële
kosten

Primair bij bedrijf, secundair bij
overheid

Hoog

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Er zijn diverse effecten voor te stellen, doch deze
wetgeving staat al in het Hoog-hoog kwadrant

3

Hoog

Operationele en materiële
kosten

Primair bij bedrijf, secundair
overheid

Hoog

Brandstofopslag

Incidenten denkbaar. Wetgeving valt al in kwadrant
hoog- hoog.

4

Hoog

Operationele en materiële
kosten

Volledig

Hoog

Uitvoering bestemmingsplan

Diverse effecten te bedenken. Regelgeving staat al in
kwadrant hoog - hoog

3

Hoog

Materiële en juridische
kosten naast gederfde
inkomsten

Primair
overheid

secundair

Hoog

Besluit beoordeling en beperking
risico's bestaande stoffen

Fabrikant gebruikt niet aangemelde stof in
consumentenproduct. Stof blijkt verdacht van
carcinogene eigenschappen.

3

Hoog

Gederfde inkomsten en
juridische kosten

Hoog

Besluit
kerninstallaties,
splijtstoffen, ertsen/artikel 15b
Kew, vergunningen nucleaire
inrichtingen

Bij een brand wordt radioactief verontreinigd afval
verspreid. Vergunning blijkt de activiteiten niet meer
te dekken en afval was verkeerd opgeslagen.

3

Hoog

Operationele kosten

Momenteel
is
vervolging
bedrijf eerste ingang. Dus
merendeel
kosten
bij
bedrijf.Nalatigheid
overheid
roept wel procesgang op.
De sector zal deze kosten niet
kunnen dragen. Grootste deel
van de kosten bij overheid

Waterleidingbesluit
(waterleidingbedrijven)

Er blijkt een verboden bestrijdingsmiddel in het
drinkwater voor te komen.

3

Laag

Operationele kosten

Groot aandeel

Hoog

Besluit
inmilieugevaarlijke
(exporteurs)

en

Hoog

bedrijf,

Hoog
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Regeling

Beschouwd effect

Kans

Kosten meer of
minder dan
100 miljoen

Kosten
soorten

Staat al in vak 'hoog risico'. Effect doet niet zo ter
zake, dus kosteneffect zondermeer op 3 gezet.

4

Laag?

Materiële kosten

Wet Bodembescherming

Matig vervuilde grond wordt gemengd met schone
grond en in een woonwijk toegepast

3

Hoog

Operationele kosten

Groot deel van de kosten ligt
bij overheid.

Hoog

Besluit verbranding afvalstoffen
(BVA)

Bij AVI blijken emissiemaatregelen niet goed te
werken. Hierdoor maandenlang een dioxine emissie.
Melk van koeien bevat te hoge concentraties.

3

Hoog

Gederfde inkomsten en
operationele kosten

Kosten grotendeels voor de
sector.

Hoog

Vuurwerkbesluit
consumentenvuurwerk)

(opslag

Verkeerde opslag van vuurwerk op verkooppunt
leidt bij brand tot ontploffing

3

Laag

Materiële kosten

Primair
bedrijf,
secundair
overheid via rampenfonds

Hoog

Woningwet:
sloop
asbestverwerking)

(incl.

Na onzorgvuldige sloop komt asbest tussen gewoon
(beton)puin terecht. Dit puin is tot grind vermalen
en in beton opnieuw toegepast.

4

Laag

Materiële kosten

Volledig

Hoog

Vergroting van milieukwaliteit en
veiligheid (provincies)

Kantoorgebouwen en hotels zijn gebouwd binnen de
risicocontouren van een regionale luchthaven en
moeten verwijderd worden

3

Hoog

Materiële kosten en
gederfde inkomsten

Volledig

Hoog

Uitvoering
bestemmingsplan
(handhaving ruimte voor de
rivier) (gemeenten)

Overstroming vindt plaats als gevolg buiten de
oevers lopen van een van de grote rivieren.
Woningen lopen onder. Dit vindt plaats in een
daarvoor bestemd gebied.

3

Laag

Materiële kosten

Volledig; rampenfonds wordt
aangesproken.

Hoog

Besluit Asbestwegen

Sanering gebeurt onzorgvuldig en
waardoor asbestwegen blijven bestaan.

onvolledig

4

Hoog

Operationele kosten

Overheid draait op
operationele kosten

voor

Hoog

Besluit genetisch gemodificeerde
organismen (veldproeven)

Een genetisch gemodificeerd gewas blijkt bij
veldproeven buiten de kaders voor te komen, dus vrij
in het milieu verspreid te zijn

4

Hoog

Operationele kosten

Bedrijf
lijkt
eerst
aansprakelijke, maar kan deze
kosten nooit dekken. Dus grote
last overheid.

Hoog

Besluit in-, uit- en doorvoer van
radioactieve afvalstoffen

vergunning afvoer radioactieve afvalstoffen is niet in
orde waardoor afval bij verkeerde verwerker terecht
komt.Gebied raakt besmet en is niet meer bruikbaar.

2

Hoog

Operationele kosten

Groot

Hoog

Wet geluidhinder (Overheden)

Andere overheden passen normstelling niet juist toe
waardoor overschrijding geluidsnormen

3

Laag

Operationele kosten

Volledig

Hoog

Wet explosieven voor
gebruik: (de wet zelf)

civiel

Kosten overheid

VGDRisico
Hoog
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Regeling

Beschouwd effect

Kans

Kosten meer of
minder dan
100 miljoen

Kosten
soorten

Kosten overheid

VGDRisico

Wet milieubeheer 8.40 AMvB's
besluit
LPG-tankstations
milieubeheer
Woningwet:
bouwtechnische
eisen aan bestaande bouw

Ontploffing bij LPG station in een woonwijk

3

Laag

Materiële kosten

Hoog

Gebouw stort in. Analyse levert op het oude gebouw
niet voldeed aan de eisen voor bestaande bouw.

3

Laag

Materiële kosten

Woningwet: brandveilig gebruik
bestaande bouw

Grote brand in flatgebouw. Voorzieningen blijken
niet te werken. Laatste controles jaren geleden,
bleken toen al mankementen te zijn.

4

Laag

Materiële kosten

Uitbater kan kosten niet
dragen;
beroep
op
rampenfonds overheid
Bouwers aansprakelijk. Kunnen
kosten niet dragen. Aanspraak
op rampenfonds
Kosten beheerder gebouw,
verder
aanspraak
op
rampenfonds.

Schietbanen

Bij
schietterreinen
is
bodemverontreiniging
opgetreden als gevolg van oefeningen met verarmd
uranium.
Aanwijzing is gebeurd op plaatsen in beschermde
gebieden

3

Laag

Operationele kosten

Volledig

Hoog

4

Laag

Juridische kosten

Volledig

Hoog

Er blijkt asbest in producten te zitten en het afval
daarvan is als normaal afval behandeld

4

Laag

Hoog

radioactief

Radioactief schroot wordt hergebruikt. Mensen
worden blootgesteld. Concentraties blijken laag ten
opzichte van andere stralingsbronnen.

4

Laag

Gering
aandeel
overheid;
bedrijven krijgen de kosten
voor de kiezen
Gering

Evoa (ACS/ Oost Europa/ niet
OESO) (exportverbod)

Er is ten onrechte vergunning verleend voor de
uitvoer van een partij afval

4

Laag

Kosten overheid doch laag

Hoog

Toelating op grond van de
Bestrijdingsmiddelenwet voor wat
betreft
gasvormende
bestrijdingsmiddelen.

Een hier verboden maar via internet gemakkelijk
verkrijgbaar bestrijdingsmiddelen wordt toegepast

4

Laag

Kosten overheid gering

Hoog

Residubesluit

Te hoge gehalte bestrijdingsmiddelen in voedsel

1

Laag

Koste gering

Hoog

Besluit
zwavelgehalte
brandstoffen Wlv (binnenvaart)

Zwavelgehalte brandstoffen neemt toe, waardoor
emissie toeneemt

2

Laag

Geringe kosten

Hoog

Besluit inzamelen
(vergunningen)

afvalstoffen

Bedrijven scheiden afval minder goed en chemisch
afval komt terecht in kantoorafval

3

Laag

Geringe kosten

Hoog

Besluit
externe
veiligheid
inrichtingen (Wm-vergunningen)

Er zijn diverse effecten voor te stellen, doch deze
wetgeving staat al in het Hoog-hoog kwadrant

4

Hoog

Primair
overheid

Structuurschema
burgerluchtvaartterreinen
(regionale en kleine luchtvaart)
Productenbesluiten asbest (asbest
in puin)
Besluit
detectie
besmet schroot

Operationele kosten en
gederfde inkomsten

bedrijf,

secundair

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog
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Regeling

Beschouwd effect

Kans

Kosten meer of
minder dan
100 miljoen

Kosten
soorten

Kosten overheid

VGDRisico

Toetsen bestemmingsplannen in
relatie munitieopslag bij defensieinrichtingen
Besluit
externe
veiligheid
inrichtingen
(afstanden
in
bestemmingsplannen)
Structuurschema
Buisleidingen
(EZ)

Bouwplan nieuwe woningbouw blijkt te dicht
gepland bij munitieopslagplaats

3

Laag

Materiële kosten

Volledig

Hoog

Gemeente plant
effectafstanden

binnen

4

Laag

Materiële en juridische
kosten

Volledig

Hoog

Ongeluk bij buisleiding waardoor doden vallen.
Bedrijf groef op een plaats waar niet bekend was dat
er een transportleiding lag.

1

Hoog

Materiële, operationele en
juridische kosten, naast
gederfde inkomsten

Volledig

Laag

Vuurwerkbesluit
WMS
zonering, gemeenten)

Opslagplaats voor vuurwerk is ontploft
bebouwing staat binnen de contouren.

en

2

Laag

Primair is bedrijf aansprakelijk,
daarna overheid.

Laag

Versterking van de kracht en
diversiteit van de belangrijkste
economische kerngebieden (300
hectare Hoeksewaard) (doelgroep
provincies)

Gemeente ontwikkelt havengebied niet zoals
beoogd. Effect: minder bedrijvigheid mogelijk. Dit
leidt tot minder economische mogelijkheden en
verminderde groei.

1

Hoog

Economische schade

Verminderde groei doch geen
out-of-pocket kosten

Laag

Versterking van de kracht en
diversiteit van de belangrijkste
economische
kerngebieden
(provincies)

Economische kerngebieden komen niet tot
ontwikkeling doordat er onzorgvuldig omgegaan
wordt met de planologische mogelijkheden.

2

Hoog

Economische schade i

Geen

Laag

Uitvoering
bestemmingsplan
(handhaving EHS, Vogel- en
Habitatrichtlijn,
Floraen
Faunawet)

Gemeenten blijken onvoldoende rekening te houden
met de vogel- en habitatrichtlijn en te bouwen
binnen de contouren

3

Hoog

Materiële en juridische
kosten. Mogelijk boetes
EU.

Volledig

Laag

Bouwstoffenbesluit

Er
worden
bouwstoffen
verontreiniging die uitloogbaar
treedt verontreiniging van het
Verontreiniging wordt ontdekt
drinkwater bereiding.

3

Laag

Operationele kosten

Kosten zijn niet meer op de
bouwer te verhalen omdat feit
na 20 jaar ontdekt is. Overheid
draait voor sanering op.

Laag

Materiële en juridische
kosten. Mogelijk boetes
EU
Materiële en juridische
kosten. Mogelijk boetes
EU

Volledig

Laag

Volledig

Laag

Flora
en
provincies)

Faunawet

Besluit
Luchtkwaliteit
zonering gemeenten)

Lozingenbesluit
veehouderij

open

teelt

(RO-

woningen

en

bouwt

toegepast
met
blijkt. Hierdoor
grondwater op.
door monitoring

(RO,

Gemeenten bouwen in beschermde
Gebouwen moeten verdwijnen

gebieden.

1

Hoog

(RO

Gemeenten bouwen op plaatsen waar voorspeld is en
ook gerealiseerd wordt dat de grenswaarden
overschreden worden. Huizen moeten verdwijnen
van de EU.

3

Hoog

en

Het blijkt dat bedrijven meer lozen dan toegestaan
via vergunningen waardoor drinkwaterkwaliteit
slecht blijkt.

2

Laag

Laag
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Regeling

Beschouwd effect

Kans

Kosten meer of
minder dan
100 miljoen

Kosten
soorten

Kosten overheid

VGDRisico

Stortbesluit (Overheidsbedrijven)

Er is wanbeheer waardoor grondwater verontreinigd
is geraakt. Blijkt uit monitoring grondwater kwaliteit

2

Laag

Operationele kosten

Volledig

Laag

Advisering vergunningverlening
en illegale activiteiten (t.a.v.
defensie-inrichtingen)
Besluit opslaan in ondergrondse
tanks

Opslag van afvalstoffen gebeurt niet conform
vergunningsvoorwaarden. Hierdoor groot terrein
verontreinigd
Tank bij bedrijf nog ondergronds waardoor
bodemverontreiniging optreedt.

1

Laag

Operationele kosten

Volledig

Laag

2

Laag

Operationele kosten

Kosten overheid gering. Zal
terecht komen bij bedrijf.

Laag

Lozingsbesluit
bodembescherming (bedrijven)

Effecten/incidenten denkbaar doch moeilijk te
denken dat overheid aansprakelijk gesteld wordt.

2

Laag

Kosten
bedrijf.

Laag

Wet hygiëne en veiligheid baden zweminrichting (bad- en
zweminrichtingen)

Uitbaters van voorzieningen passen voorschriften
niet meer toe waardoor nieuwe uitbraak van
Legionella met een tiental doden

2

Laag

Besluit
stortplaatsen
stortverboden (BSSA)

en

Stortplaats wordt niet goed beheerd. Omgeving
klaagt veel over stank

3

Wet
Verontreiniging
oppervlaktewater:
algemene
voorschriften tav lozingen

Bedrijf blijkt jarenlang vergunningsvoorwaarden te
overschrijden. Case komt aan het licht door
ecologische effecten

Munitieopslagplaatsen
Bouwstoffenbesluit
BOOT 1998
Handhaving
luchtvaartterreinen

Legenda:
VGD-risico
Kans

militaire

terecht

bij

gering

Laag

Laag

Volledig

Laag

3

Laag

Primair
overheid

Brand
en
ontploffing
bij
niet-deugdelijke
voorzieningen
Kazerne stort in als gevolg van bouwfouten

1

Laag

Volledig

Laag

3

Laag

Volledig

Laag

Ondergrondse
bodemverontreiniging
Militaire vliegtuigen
hoogtezones

3

Laag

Laag

1

Laag

Primair veroorzaker, secundair
overheid
Volledig

tank
houden

veroorzaakt
zich

niet

aan

Operationele kosten

komen

bedrijf,

secundair

= risicoklasse waarin de wettelijke taak valt volgens de scoring van de VROM-Inspectie op de veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidseffecten
= kans op optreden van het effect bij niet interveniëren door de VROM-Inspectie zoals gescoord door de VROM-Inspectie

Laag

Laag

