
PERSPECTIEF 

Groot en Idein gedogen 
nader onder de loep 

Het kabinet wil paal en p erk stellen aan het 'gedogen'. Als politiek en samenleving deze 
vorm van 'tolerantie ' nader onder de loep nemen, is het zaak onderscheid te maken 
tussen een bewUste keuze vóór gedogen (met hoofdletter G) en gedogen uit nalatigheid. 
We moeten ervoor waken om 'gedogen' te gebruiken als synoniem voor een f alende e n 

nalatige overheid, al is het maar om het draagvlak voor Gedogen te beschermen. En 
om te voorkomen da t de overheid zelf niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld, maar ook strafrechtelijk kan worden vervolgd. 

G edogen kun je vertalen als de uit 
het - ongeschreven - recht voort
vloeiende bevoegdheid van de 

door Martine Sonneveld sprake van een algehele onderschatting 
van de risico's van professioneel vuurwerk, 

overheid om al dan niet te handhaven. In de praktijk gaat het veel
al om de keuze van het bestuur niet op te treden tegen een over
treding, hetzij door gebrek aan handhavingsarsenaal hetzij omdat 
men in dát geval handhaving - om welke reden dan ook - niet wen
selijk acht. Deze keuzeruimte is in de wet meestal niet vastgelegd, 
de overtredingen wel. De vraag is hoever de beleidsvrijheid van de 
overheid reikt. 

Volendam en Enschede 

Gedogen komt voor in het strafrecht (denk aan gebruik en pro
ductie van softdrugs) en in het bestuursrecht, zoals bij het niet 
optreden tegen overtreding van vergunningsvoorschriften. Dat 
laatste is sinds de rampen in Volendam en Enschede bijzonder 
actueel. Hier ging het niet om Gedogen maar om gedogen met de 
kleine g: nalatigheid in handhaving. Juiste deze vorm van gedo
gen zou een gevaar kunnen opleveren voor onze samenleving en 
geloofwaardigheid en gezag van de overheid. 
Aan gedogen door nalatigheid ligt geen doordachte keuze ten 
grondslag. En waar geen (bewuste) keuze wordt gemaakt ont
breekt gemakkelijk de controle. In dit kader is van belang wat de 
commissie-Alders in haar rapport Cafébrand in Volendam stelt: 
'De Commissie is op basis van haar onderzoek van mening dat er 
op het brede terrein van de brandveiligheid sprake is van een dui
delijke achterstandsituatie. Verder wil de Commissie nog eens 
benadrukken dat deze achterstand vooral betrekking heeft op ver
gunningverlening, controle en handhaving, én te wijten is aan 
gebrekkige politiek-bestuurlijke aandacht en prioriteit.' De com
missie stelde bovendien dat dit niet alleen geldt voor Volendam 
maar in veel Nederlandse gemeenten verbetering behoeftl. 
De commissie-Oosting signaleert2 bij de vuurwerkramp in En
schede eenzelfde nalatigheid: 'Een situatie zoals deze bij SE Fire
works is mede mogelijk geworden doordat professioneel vuurwerk 
zich bevond in een beleidvacuüm. Er was bij alle betrokkenen 
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signalen ( .. . ) die wezen op werkelijke risi
co 's werden genegeerd, adequate regelgeving ontbrak, verantwoor
delijken en bevoegdheden bij de (rijks) overheid waren versnipperd, 
het toezicht was onvoldoende en de handhaving schoot tekort.' 
Beide commissies pleiten voor herstel van handhaving en afstem
ming van toezicht tussen de betrokken organen en verbetering 
van de bestuurlijke vormgeving en betrokkenheid. 

Prostitutie 

Gedogen met hoofdletter G geldt juist de gevallen waarin het over
heidsbeleid is om niet op te treden. Zulk gedogen dient aan con
troleerbare voorwaarden te voldoen. Een voorbeeld vormt het 
prostitutiebeleid. Tot voor kort was exploitatie van prostitutie ver
boden. Om meer greep op de prostitutie te krijgen hebben gemeen
ten exploitatie daarvan allang daarvoor gedoogd. Gemeenten heb
ben daartoe zelfs eigen beleidsregels ingevoerd, zodat alle betrok
kenen konden zien onder welke voorwaarden en hoe de exploitatie 
wordt gedoogd. Ter opheffing van het algehele bordeelverbod is 
uiteindelijk in oktober 2000 het nieuwe artikel 250a Wetboek van 
Strafrecht ingevoerd. Onvrijwillige prostitutie blijft strafbaar en 
de straf wordt bovendien verhoogd terwijl de vrijwillige prostitu
tie niet langer strafbaar is. Exploitatie van prostitutie wordt gere
guleerd door middel van een vergunningenstelsel. De handhaving 
is in handen van de lagere overheden. Hier leidde Gedogen tot een 
wetswijziging. 
Een ander bekend voorbeeld is de handel in softdrugs. Ook hier 
zijn beleidsregels opgesteld zónder dat er sprake is van legalise
ring van softdrugs. Deze beleidsregels zorgen voor verbeterde 
mogelijkheden tot handhaving en bestuurlijk toezicht. Soms 
levert dit gedogen vreemde situaties op. Zo sprak de President van 
de arrondissementsrechtbank te Zutphen3 de nietigheid uit van 
een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en de eigenaar 
van een coffeeshop, wegens strijd met openbare orde en goede 
zeden omdat exploitatie van een coffeeshop nog steeds bij wet is 
verboden. De werkgever had de nietigheid ingeroepen om onder 
betaling van sociale lasten uit te komen. Voor dergelijke arbitrai
re uitspraken dient uiteraard gewaakt te woz:den. 
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Mitsen en maren 

Een eenduidiger voorbeeld van controle op het Gedogen vormde 
het volgende voorbeeld uit het bestuursrecht. Het bestemmings
plan van een gemeente vindt zijn wettelijke basis in de Wet 
Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan wordt door de 
gemeenteraad - onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten - op
gesteld, terwijl het college van B & W is belast met de handha
ving. De handhaving door B&W is een bevoegdheid die bij wet is 
verleend. 
In de praktijk bleek dat de gemeente (al dan niet schriftelijk vast
gelegde) beleidsregels hanteerde omtrent het gebruik van de 
bevoegdheid om handhavend op te treden als strijdigheid ontstaat 
met het geldend bestemmingsplan. Het ging niet om het verlenen 
van een vrijstelling, maar om het afzien van handhavend optre
den. Dit gedogen was onderwerp van procedures voor de bestuurs
rechter, waarbij de Mdeling Bestuursrechtspraak Raad van Staté 
het volgende overwoog: 'Tenzij er sprake is van bijzondere omstan
digheden dient in beginsel onverkort te worden vastgehouden aan 
hetgeen in een bestemmingsplan is geregeld. Een algemeen gel
dend en verstrekkend gedoogbeleid is niet aanvaardbaar omdat 
daarmee op het stelsel van de WRO [lees: de wet - MS] ernstig 
inbreuk wordt gemaakt. Gedogen kan alleen dan worden aan
vaard, indien na zorgvuldige afweging de belangen van de ge
doogde meer zwaarwegend zijn dan het belang, dat met de hand
having van het bestemmingsplan is gemoeid.' 
Een dergelijke rechterlijke toetsing geeft een goed voorbeeld van 
de grenzen aan het Gedogen en, daaruit voortvloeiend, controle en 
zonodig correctie van het beleid van de overheid in een individu
eel geval. Indien van voldoende mitsen en maren voorzien, is dit 
systeem dus in staat om te functioneren. De nota Grenzen aan 
gedogen5 formuleert deze mitsen en maren als volgt: 'Gedogen is 
slechts aanvaardbaar: (i) in uitzonderingsgevallen; (ii) mits tevens 
beperkt in omvang enlof tijd; (iii) slechts expliciet en na zorgvul
dige kenbare belangenafweging; en (iv) indien het aan controle 
onderworpen is.' 
Deze duidelijke taal leek een basis voor de overheden om als hand
vat te fungeren. Maar niets bleek minder waar. De rampen in 
Enschede en Volendam maakten duidelijk dat het controlerend 
vermogen van de overheid ontbrak, nog daargelaten de nalatig
heid waarmee de overheid kennelijk met haar veiligheidstaken 
omging. Daarmee was de overheid wakkergeschud. In de ikr
kenningen die in augustus 2001 werden gepresenteerd vindt men 
een reflectie: 'Er is behoefte aan een overheid die zich weer als dra
ger van het primaat van de maatschappelijke inrichting be
schouwt en in zijn uitspraken niet alleen normatief richting geeft, 
maar ook grenzen stelt en deze effectief bewaakt.' 

Herbezinning 

Na de rapporten van de onderzoekscommissies-Oosting en -Alders 
is het wachten op de reactie van de overheid. De algemene bewoor
dingen in de begroting van Justitie stipten de problematiek als 
volgt aan: 'Er is een herbezinning op de uitgangspunten van 
rechtshandhaving nodig. ( ... ) Handhaven waar dat met het oog op 
maatschappelijke effecten belangrijk is en gedogen als het om 
maatschappelijk onbetekenende normafwijking gaat, kan regelge
ving acceptabel maken voor maatschappelijke actoren en daarmee 
de samenleving bevorderen.' 
Met deze woorden wordt wellicht gerefereerd -zij het in afgezwak-
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te vorm- aan de roep om bestuurlijke hervormingen van de 
Commissie-Oosting, die zij noodzakelijk achtte om rampen als in 
Enschede en Volendam te voorkomen. De overheid lijkt aan deze 
roep tegemoet willen komen. In ieder geval lijkt de overheid wél 
genegen ruimte te laten bestaan voor het gedogen met een grote 
'G'. Tegen gedogen waarbij essentiële waarden in de samenleving, 
zoals de veiligheid, in het geding zijn, zal de overheid pro-actief 
moeten optreden. Alleen dan blijft draagvlak bestaan in de samen
leving voor het Gedogen. De Commissie-Oosting formuleerde dit 
als volgt6: 'De overheid heeft, zo blijkt uit het onderzoek van de 
Commissie, wel iets goed te maken tot herstel van geschonden 
vertrouwen. Aldus ligt er nu voor haar een duidelijke opgave. Met 
name de rijksoverheid zal het voortouw moeten nemen.' 
In de begroting van minister De Vries wordt voornoemde stelling 
ter harte genomen, alhoewel het volgens De Vries vooral op het 
bordje van de gemeenten komt te liggen. Al eerder was bekend dat 
de gemeenten nog in 2001 de rampenplannen zouden actualise
ren, in breder verband formuleert De Vries dit als volgt: 'Meer dan 
nu het geval is moeten gemeenten keuzes maken: waar grijpen ze 
in, wat heeft minder prioriteit. Als het maar om bewuste keuzes 
gaat en duidelijk is wie verantwoordelijk is. Het moet klip en klaar 
zijn wie waarop aangesproken kan worden.' 
Indachtig dit standpunt rijst onmiddellijk een volgende vraag, 
waarop het antwoord niet eenduidig is. Immers, wie verantwoor
delijk is kan in beginsel worden aangesproken op behoorlijke ver
vulling van zijn taken en daarin zit hem bij gedogen nu de kneep: 
de aansprakelijkheid van de overheid in geval van calamiteiten 
als Volendam en Enschede is nog lang niet uitgekristalleerd. 

Pikmeer II 

Onmiddellijk na de ramp in Volendam sprak het openbaar minis
terie het oordeel uit dat zij geen mogelijkheid zag om de gemeen
te Volendam strafrechtelijk te vervolgen. Dit oordeel is in de lite
ratuur onder meer door professor Schalken weersproken 7. De dis
cussie speelt zich afrond het Pikmeer II arrest8. Kort gezegd heeft 
de Hoge Raad geoordeeld dat voor strafrechtelijke vervolging van 
een lager overheidsorgaan geen ruimte bestaat waar dit orgaan 
belast is met een exclusieve en specifieke overheid staak. Immuni
teit mag alleen worden aangenomen indien de gedragingen niet 
anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht 
in het kader van de uitvoering van een bestuurstaak. In dat geval 
staat immuniteit van het overheidsorgaan aan strafvervolging in 
de weg. De centrale overheid geniet onder alle omstandigheden 
immuniteit. 
Het openbaar ministerie zag vanwege de PikmeeIjurisprudentie 
geen mogelijkheid Volendam te vervolgen, professor Schalken ziet 
die mogelijkheid wel degelijk9: 'Het enkele feit dat het afgeven van 
een bepaalde vergunning aan de gemeente is opgedragen (het 
Pikmeer-criterium), garandeert in zichzelf geen strafrechtelijke 
immuniteit meer.' Professor Schalken vindt het op zijn minst een 
verloren kans, omdat de bestuurlijke verwijtbaarheid zichtbaar 
was en Pikmeer II absoluut nadere precisering behoeft. 

Letselschadeadvocaten 

Aan de andere kant is er de kwestie van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid. Duidelijk is dat maatschappelijke ontwikkelingen 
ertoe hebben geleid dat de overheid steeds vaker verantwoordelijk 
en aansprakelijk wordt geacht in geval van onzorgvuldige besluit-



vorming, nalatigheid in toezicht of ander onbehoorlijk bestuur. 
Zowel in geval van Volendam als Enschede worden door letsel
schadeadvocaten inmiddels civielrechtelijke procedures voorbe
reid en gestart. De kern van de procedures bestaat eruit dat de 
overheid heeft nagelaten haar wettelijke plichten te vervullen en 
dat de slachtoffers ten gevolge daarvan schade hebben geleden. De 
overheid dient deze schade volgens hen te vergoeden. 
Deze ontwikkeling baart de overheid uiteraard grote zorgen. Niet 
alleen geeft een ramp een deuk in het vertrouwen in de overheid, 
zij zal de gevolgen nu ook nog in haar portemonnee voelen. 
Minister Korthals van Justitie stelt in zijn begroting: 'Als er iets 
misgaat verwachten velen dat geleden schade kan worden ver
haald, zo niet op de veroorzaker als wel op de overheid. Het is 
nodig vast te stellen waar de grenzen liggen aan het verschaffen 
van veiligheid door de overheid en het compenseren van schade.' 
Als er schade is veroorzaakt door de overheid moet er volgens 
Korthals een evenwicht komen tussen individuele belangen ener
zijds, en daadkracht en flexibiliteit anderzijds. Aan de andere kant 
stelt hij dat de trend van aansprakelijkheid de overheid moet lei
den tot meer aandacht voor de zorgvuldigheid van besluitvorming 
en overheidsoptreden. Een wellicht realistischer uitgangspunt. 
Het is evident dat in geval van nalaten van handhaving sprake 
kan zijn van een onrechtmatige overheidsdaad die ertoe leidt dat 
de overheid verplicht is schade te vergoeden. Ook is evident dat 
deze ontwikkeling de overheid in een lastig parket kan brengen, 
zeker waar iedere controle en toezicht ontbreekt in de wirwar van 
regels en vergunningen. 

Conclusies 

De overheid zal juist bij gedogen daadkrachtig moeten optreden. 
Niet alleen vanwege de grote maatschappelijk gevolgen, maar ook 
doordat zij bij nalatigheid civielrechtelijk kan worden aangespro
ken. 
Onduidelijk is onder welke voorwaarden strafrechtelijk tegen een 
nalatige overheid kan worden opgetreden. De trend om schade
vergoeding van de overheid te vorderen in een civiele procedure in 
geval van gedogen lijkt de overheid een halt toe te willen roepen. 
Niet alleen door een verbeterde bestuurlijk toezicht en vormge
ving, maar ook door een ándere kijk op het aansprakelijkheids
recht. De overheid zou er wellicht verstandig aan doen het gedo
gen allereerst aan banden te leggen alvorens een afwerende 'fire
wall' aan te leggen om aansprakelijkheid door burgers wegens 
onbehoorlijk bestuur te voorkomen. • 
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A bdullah Haselhoef is 33 jaar en werkzaam als geestelijk 
verzorger in een Haags psycho-medisch centrum. Imam 
Haselhoef is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is ge

boren in Suriname als zoon van een joodse vader en een islamiti
sche moeder, en kwam op zijn vierde naar Nederland. Hij groeide op 
in Den Haag maar woont nu in het Zeeuwse dorp Krabbedijke 
omdat zijn vrouwen kinderen op het platteland wilden gaan wonen. 
Haselhoef is geen groot voorstander van een aparte islamitische 
partij. Juist vanwege de isolationistische positie die zo'n partij zou 
innemen, zullen de waarden en normen die ze vertegenwoordigt 
niet gehoord worden. Hij sluit zich vooralsnog ook niet aan bij 
Leefbaar Nederland of de Christenunie. Ook voor het CDA loopt 
hij niet meteen warm, het is een partij waarvan hij niet goed weet 
wat hij ermee moet. 

Troetelimam 

Vanuit wat voor positie spreekt u nu als imam? 
'Al mijn uitlatingen in de pers zijn op persoonlijke titel, ik spreek 
niet namens de islamitische gemeenschap. Ik probeer zaken te 
verduidelijken als deskundige. Je kunt ook deskundig geënga
geerd zijn voor wat zich in de samenleving en de wereld afspeelt. 
Ik doe dat niet binnen een bepaalde organisatie maar ik heb wel 
contact met alle grote koepelorganisaties, de directeuren, de coör
dinatoren en de achterbannen, hoezeer dit contact ook gebagatel
liseerd werd door dezelfde koepelorganisaties.' 
NMR-voorzitter A. Maddoe bevestigde op 5 november jl. in NRC 
Handelsblad dat Haselhoefhet NMR van adviezen heeft voorzien. 
Over de omstreden titel zei Maddoe: 'Het woord imam kun je op 
twee manieren interpreteren. Het kan iemand met kennis van de 
islam zijn, die voorgaat in het gebed en zich met religieuze zaken 
bezighoudt. Haselhoef is zo iemand. Als het om meer diepgang 
gaat, zoals het verklaren van de koranteksten, dan heb je een 
opleiding nodig aan een erkend instituut. Haselhoef is een huis
imam, die zich kan ontwikkelen tot een stadsimam.' 
Ik heb u al horen zeggen 'ik ben maar een ziekenhuisimampje en ik 
heb niet genoeg kennis van de islam om een deskundige genoemd 
te worden'. U noemt zich echter imam en haalt vaak citaten aan uit 
heilige geschriften om uw standpunt te verduidelijken. 
'Er bestaan verscheidende soorten van deskundigheid. Mensen die 
zich bezighouden met het islamitisch strafrecht beoefenen inder
daad een kompleet andere discipline dan als je mensen spirituele, 
ondersteunende teksten wilt aanbieden. Mensen helpen die in 
geestelijke nood zijn, is meer mijn specialisme.' 

In Nederland zijn spirituele aangelegenheden vooral een individu· 
ele zaak, die zullen niet veel stof doen opwaaien. Daarentegen roe· 
pen politiek precaire uitspraken veel reacties op omdat het collec
tieve aangelegenheden betreft. Dat had u natuurlijk ook van tevo
ren kunnen beseffen. En uw traditionele kleding? U komt uit 
Suriname en bent opgegroeid in Den Haag. Dat traditionele Mid
den-Oosterse voorkomen is toch ook een soort statement? 
'Nou ja, ik was meer een soort troetelimampje voor de media. Die 
proberen verantwoord journalistiek te bedrijven maar lopen soms 
tegen de moeilijkheid aan dat ze bij de mensen die ze interviewen, 
vanwege de andere cultuur, niet precies weten hoe ver ze kunnen 
gaan. Kun je doorvragen? Soms ontstaat dan ook het gevoel dat we 
elkaar niet begrijpen. De media gaan op zoek naar mensen van 
wie zij het idee hebben dat ze duidelijk kunnen verwoorden wat er 
leeft binnen de islamitische gemeenschap, ~ie het debat aandur-
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