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Er zijn verschillende vormen van toezicht. De keuze voor een toezichtsvorm is afhankelijk van 

de activiteit waarop toezicht wordt gehouden. In onderstaand overzicht zijn de verschillende 

vormen van actief toezicht weergegeven: 

 

Actief toezichtActief toezichtActief toezichtActief toezicht    VerbijzonderingVerbijzonderingVerbijzonderingVerbijzondering    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

1. Routinematig toezicht  Systematisch toezicht op eenzelfde project, 

bedrijf of gebied, waarbij de 

controlefrequentie jaarlijks (opnieuw) wordt 

bepaald. Deze frequenties is afhankelijk van 

prioriteit en naleefgedrag. 

 Volledig 

Selectief 

Representatief  

 

Marginaal 

 

Steekproefsgewijs 

Controle van alle aspecten op detailniveau 

Aspectcontrole/diepteonderzoek 

Beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende 

details 

Visuele inspectie, vluchtige beoordeling op 

het oog 

Controle a.d.h.v. een aselecte of selecte 

steekproef 

2. Toezicht op tijdelijke 

activiteiten 

 Toezicht op tijdelijke activiteiten, zoals 

bodemsaneringen en bouwactiviteiten 

 Volledig 

Selectief 

Representatief  

 

Marginaal 

 

Steekproefsgewijs 

Controle van alle aspecten op detailniveau 

Aspectcontrole/diepteonderzoek 

Beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende 

details 

Visuele inspectie, vluchtige beoordeling op 

het oog 

Controle a.d.h.v. een aselecte of selecte 

steekproef 

3. Projectmatig toezicht  Toezicht dat zich richt op een specifiek 

thema, branche of gebied en een 

projectmatige aanpak vergt. De basis voor 

de keuze van een projectmatige aanpak kan 

liggen in landelijke en/of regionale thema’s, 

zaken die binnen de gemeentegrenzen in 

een bepaald gebied of binnen een bepaalde 

branche spelen 

4. Surveillance/schouw  Dit betreft gebiedsgericht toezicht 

(bijvoorbeeld parkeertoezicht) 

5. Administratief toezicht  Beoordelen van administratieve bescheiden, 

zoals rapportages, bewijsstukken e.d. De 

beoordeling kan zowel tijdens een 

controlebezoek als vanachter het bureau 

(wanneer gegevens worden opgestuurd in 

geval van een rapportageverplichting) 

6. Audits  In het geval dat een bedrijf over een 

(gecertificeerd) kwaliteitszorgsysteem 

beschikt en zichzelf laat auditten door een 

externe daartoe erkende organisatie wordt 

alleen gecontroleerd op uitgevoerde audits. 



Passief toezichtPassief toezichtPassief toezichtPassief toezicht    

Controles naar aanleiding van klachten, meldingen, calamiteiten of een handhavingsverzoek 

 
De toezichtstrategie wordt in sterke mate bepaald door de prioriteittoekenning. De gegeven 
prioriteit bepaalt hoe vaak (inspectiefrequentie) geïnspecteerd wordt, op welke thema’s en met 
welke diepgang, of in het kader van surveillances, op welke aspecten specifiek gelet wordt.  

In de toezichtstrategie wordt onderscheid gemaakt naar twee clusters van toezicht:  

• toezicht op locatiegebonden objecten en activiteiten (kortdurend en voortdurend);  

•  gebiedsgericht toezicht.  
 
Dit onderscheid wordt gemaakt omdat er wezenlijke verschillen zijn in de wijze waarop het 
toezicht wordt uitgevoerd. Het kenmerkende van toezicht op locatiegebonden objecten en 
activiteiten is dat deze objecten en activiteiten bij de gemeente bekend zijn en er gerichte 
inspecties kunnen worden uitgevoerd. Bij gebiedsgericht toezicht zijn de activiteiten minder 
locatiegebonden en zijn surveillances en schouwen de meest geschikte toezichtsvorm.  

De gekozen vorm van toezicht kan variëren en is mede afhankelijk van het gewenste en reeds 
bereikte naleefgedrag.  

 


