
Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving 

PIM is een samenwerking tussen VNG, IPO en Rijk 

www.informatieuitwisselingmilieu.nl  



Samenwerking in de keten = 
verbetering toezicht 
 

Berend Timmer 

Platform Toezicht Bodembeheer  

10 september 2013 



3 
De eerste twee thema’s 



Het probleem 



Asbestverwijdering, waar gaat het over? 



Vuurwerkketen 



Samen vooruitkijken 
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De ideale toezichtwereld… 

• Wat staat er op de ansichtkaart uit 
de toekomst? 
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productie import transport opslag verkoop gebruik 

Douane 

ILT / VBV 

ILT / vh. IVW 

Provincies 

ISZW 

KLPD / IOD 

ACSIQ/ CIQ’s 

ILT / vh. IVW 

Gemeente 

ILT / VBV 

Omgevingsdiensten 

Risicogestuurd toezicht in de Vuurwerkketen 

Beschrijving keten en toezichthouders 
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Uitvoeren Coördineren 

Analyseren 

Toezicht is mensenwerk 



Bekend 
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Onbekend 

productie import transport opslag verkoop gebruik 

• CIQ informatie (China) 
• Productinformatie 

over illegaal vuurwerk 
• Gegevens over 

vuurwerk dat niet 
door de kwaliteitstest 
is gekomen (VBV) 

• Hoeveelheid 
consumentenvuur-
werk  

• Officiële import 
• Importeurs illegaal 

vuurwerk (ILT-IOD) 

• Transporteur / rederij 
• Wijze van vervoer 
• Gegevens over 

vuurwerk (soort, 
gewicht, etc.) 

• Systemen: Flits (ILT); 
Holmes; ILT vh.IVW 

• Voormalige 
opslagplaatsen (VI 
database) 

• In beslag genomen 
vuurwerk (Ulicoten) 

• verkooppunten 
(Vuurwerkherkennings
ysteem) 

• Hoeveelheid legaal 
verkocht vuurwerk 
(bron: internet) 

• Flits 

• Evenementen 
• Bezigers 
• Ontbrandingstoestem

mingen 
• Afgestoken 

evenementen-
vuurwerk  

• In beslag genomen 
vuurwerk 

• Slachtoffers  

• [geen] 
 

• Hoeveelheid verboden 
consumentenvuur-
werk 

• Import via internet 
• Officiele import met 

buitenlandse 
bestemming 

• Blauwe gegevens 
• Politiegegevens uit 

het buitenland 

• [geen] • Aantal opslagplaatsen 
met maximale 
hoeveelheden voor 
consumentenvuur-
werk 

• Vergunnings/melding-
situatie (zou in Flits 
moeten staan) 

• Handhavingsinforma-
tie (idem hierboven) 

• Opslag in buitenland 
in gedeeltelijk bekend 

• Totale hoeveelheid 
verkocht vuurwerk. 
Alleen schatting 
bekend. 

• Afgelaste 
evenementen 

• Afgestoken legaal 
consumenten-
vuurwerk 

• Afgestoken illegaal 
consumenten-
vuurwerk 

• Gegevens van 
ziekenhuizen  

• Gegevens van 
verzekeraars 

Risicogestuurd Toezicht op de Vuurwerkketen 



Uitvoeren Coördineren 

Analyseren 

Inspectieview  
Milieu – bulk 

1 

Inspectie- 
Alert 

2 

Inspectieview Milieu 
Uniforme 

controlelijst 
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3 
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PIM instrumenten 



Even terugkijken 

• Essentieel dat toezichthouders wederzijdse 
afspraken maken over de samenwerking 

• De PIM instrumenten ondersteunen de 
beoogde manier van samenwerken en 
informatie-uitwisseling 

• Cruciaal is dat de kwaliteit van de informatie 
op het gewenste niveau is 
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Mensen maken het verschil 



Aanpak 

1. Waar gaat het toezicht over? 

2. Wie zijn erbij betrokken? 
– Actoren 

– Toezichthouders 

3. In gesprek gaan met toezichthouders 

4. Proces, afhankelijkheden 

5. Informatie 

6. Instrumenten 
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Hoe kunnen de PIM instrumenten bijdragen aan informatiegestuurd toezicht 



Bodem, mijn eerste beelden 

1. Capaciteit 

2. Complexiteit 

3. Overtreders & free riders 

4. Prioritering 

5. Meldingen 
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Uit: Belemmeringen Toezicht Besluit Bodemkwaliteit (2010) 



Bodem, de eerste stappen 

1. Hoe kunnen we de PIM aanpak toepassen voor het 
thema Bodem? 

 

2. Wie moeten er absoluut bij betrokken worden? 

 

3. Wie wil meedoen met PIM? 
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Alleen ga je sneller maar samen kom je verder 



Voor nu even het einde, maar… 


