
Definities en begrippen  
Aanwijsbesluit  
 

Het besluit waarmee personen (individueel) of 

organisatieonderdelen (categoraal) worden aangewezen als boa. 
Algemene wet bestuursrecht Wet die algemene regels bevat voor de verhouding tussen 

de overheid, burgers en bedrijven. 
AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, genomen 

door de regering. 
APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Wet- en regelgeving die alleen binnen de desbetreffende 

gemeente van kracht is en geldt voor iedereen binnen die 

gemeente. 
Asv (Afvalstoffenverordening) De bepalingen die in de gemeente worden gesteld voor het 

beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.  
Beleidsplan 

 
Het plan dat de doelen van beleid, de middelen die worden 

ingezet en het tijdspad in onderlinge samenhang beschrijft.  

Besluit BOA Besluit van de minister met nadere regelgeving aangaande 

bekwaamheid en betrouwbaarheid, beëdiging, instructie (onder 

andere legitimatiebewijs en zichtbaar insigne) en toezicht op de 

boa. 
Bestuurlijke boete Boete die kan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in de 

openbare ruimte (handhaving van de APV). 
Bestuurlijke strafbeschikking Boete die kan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in de 

openbare ruimte (handhaving van de APV) met als verschil  dat er 

een strafbaar feit wordt begaan waartegen in verzet kan worden 

gekomen bij het OM (bij de bestuurlijke boete kan men 

bezwaar/beroep aantekenen bij het bestuursorgaan zelf).  
Bestuursdwang Een maatregel die de gemeente kan toepassen om een 

overtreding te doen beëindigen. 

Bestuur(srechte)lijke handhaving Het bestuursrecht kent zijn eigen handhavingsmiddelen. In 

tegenstelling tot het strafrecht ligt de klemtoon bij het 

bestuursrecht op het herstellen van de situatie. Echter kent het 

bestuursrecht ook punitieve sancties. In het bestuursrecht 

onderscheidt men de volgende sancties: bestuursdwang, last 

onder dwangsom, de intrekking en de bestuurlijke boete. 

Buitengewoon opsporingsambtenaar 

(boa) 

Een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Boa’s kunnen ook in 

dienst zijn van niet-gemeentelijke instellingen, zoals de politie, 

marechaussee of Arbodienst.  

Circulaire BOA Beschrijft het beleid rondom boa’s. Informatie over de 

belangrijkste pilaren van het boa-beleid en op welke wijze dit 

bijdraagt aan de professionalisering van de boa. 

Dwangsom Maatregel die de gemeente kan inzetten om een overtreding te 

beëindigen of om herhaling van overtredingen te voorkomen. 

Dwangsombesluit In een dwangsombesluit stelt de gemeente dat de overtreder een 

dwangsom moet betalen voor bijvoorbeeld iedere dag of week 

dat de overtreding voortduurt. 

Effect  Een waarneembare verandering ten gevolge van een interventie 
Effectevaluatie  

 
Het bepalen in welke mate handhavingsactiviteiten bijdragen aan 

de naleving van wet- en regelgeving . 
Final outcome  

 
De uiteindelijke impact van de inspectieactiviteiten op de 

samenleving. 

Gedoogstrategie Hierin staat in welke situatie, in welk geval, om welke reden de 

wetgeving niet wordt gehandhaafd.   

Handhaving  Een keten van activiteiten, gericht op de bevordering van het 

naleven van regels en voorschriften door burgers, bedrijven en 

gemeente.  
Handhavingsinterventie  

 
Maatregel die wordt getroffen om de naleving van wet- en 

regelgeving te bevorderen. 



Handhavingsplan Het plan waarin wordt beschreven op welke wijze toezicht en 

handhaving worden ingezet. 
Indicator Een maat waarmee je bepaald of het gestelde doel is bereikt 

Intermediate outcome  Het effect op de naleving van wet- en regelgeving. 

Naleefstrategie Hierin staat met welke handhavingsinstrumenten getracht wordt 

het beste naleefgedrag van de doelgroep te behalen.  

Nalevingstoezicht  Toezicht op de naleving van wetten en regels. 

Noodzakelijkheidscriterium 
 

Aan dit criterium wordt voldaan als het ministerie van Veiligheid 

en Justitie positief oordeelt over de vragen of (1) de 

opsporingsbevoegdheid van de betreffende functionaris 

noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie en (2) een 

beroep op de politie voor het uitoefenen van deze functie niet 

mogelijk of wenselijk is.  
Operationele regie De coördinatie en aansturing van de boa’s en van de 

samenwerking met andere organisaties op uitvoeringsniveau.  

Outcome  De mate waarin er een verandering in naleving optreedt. 
Output  

 
De resultaten van de handhavingsactiviteiten in termen van 

productie. 
Planevaluatie  

 

Nagaan of het plan dat ten grondslag ligt aan een 
handhavingsinterventie of –strategie logisch en consistent 

in elkaar steekt. 
Procesevaluatie  

 
Het onderzoeken van (het proces van) de beleidsvorming en/of 

uitvoering van een handhavingsinterventie of -strategie 
Programmatisch handhaven 

 
een methodiek waarmee je met relevante partijen nagaat welke 

interventie geschikt is voor een bepaald probleem 

Sanctiestrategie Hierin is de basisaanpak voor het bestuursrechtelijk en 

strafrechtelijk optreden bij overtredingen vastgelegd. 

Stadswacht een ambtenaar in dienst van de gemeente die toezicht houdt op 

de naleving van wet- en regelgeving.  

Strategische regie De regie over de processen waarin keuzes worden gemaakt met 

betrekken tot te bereiken doelen, de in te zetten maatregelen, 

de verdeling van taken en de sturing van de samenwerking.  
Throughput  

 
De handhavingsactiviteiten die worden ingezet om de naleving te 

bevorderen. 

Toezicht het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of 

zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna 

vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar 

aanleiding daarvan interveniëren. 
Toezichtscyclus De beleidscyclus van het toezicht. 
Toezichtsinterventie  
 

De interventie die wordt gepleegd om toe te zien op de naleving 

van een norm. 

Toezichtsmodel Rotterdams model waarin de operationele regie van het 

handhavingsbeleid is vastgelegd. 

Toezichtstrategie De strategie die wordt bepaald om naleving van een norm te 

bewerkstelligen. 
Uitvoeringsplan Het plan waarin beschreven wordt hoe het veiligheidsbeleid 

wordt uitgevoerd. 
Veiligheidsplan  Het plan waarin het veiligheidsbeleid beschreven wordt.   
WVW1994 (Wegenverkeerswet 1994) Wet die de basis vormt voor de regelgeving van het wegverkeer in 

Nederland. 
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