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Toezicht, innovaties en regie

dr. R.L.N. Westra & dr. mr. G.J.C.M. Bakker*

Op 9 september 2013 verscheen het rapport ‘Toezien op 
publieke belangen’ van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR)1. De ondertitel ‘Naar een ver-
ruimd perspectief op rijkstoezicht’ is veelzeggend. Het 
zinspeelt op een veranderende kijk op toezicht. Dat toe-
zicht volop in de maatschappelijke, politiek-bestuurlijke 
en wetenschappelijke belangstelling staat, wordt mede 
veroorzaakt door kwesties als Vestia (woningcorporatie), 
Amarantis (onderwijs), SNS (financiële sector) en Ruwaard 
van Putten ziekenhuis (gezondheidszorg). Dit zijn recente 
voorbeelden van situaties waar mogelijk falend toezicht 
een rol heeft gespeeld.

Het rapport van de WRR geeft een interessant inkijkje in 
het toezicht in Nederland. Er zijn hooggespannen verwach-
tingen in een steeds complexer wordende nationale en 
internationale omgeving. Uitgaande van deze analyse van 
de WRR, wat zouden we kunnen toevoegen aan suggesties 
ter versterking van het toezicht in de (nabije) toekomst?
Een half jaar later publiceert de WRR2 het rapport ‘Van 
tweeluiken naar driehoeken’ waarin de WRR dieper ingaat 
op de mogelijkheden voor semipublieke organisaties om 
– mede in het licht van de eerder geconstateerde proble-
men met het toezicht – het zelfcorrigerend vermogen te 
vergroten. De WRR richt zich hierbij vooral op checks and 
balances en constateert dat bij woningbouwcorporaties, 
onderwijs- en gezondheidsinstellingen de interne tegen-
spraak beter kan worden georganiseerd.

Op 17 september 2014 verschijnt de reactie van het kabinet 
op beide rapporten3. Daarbij gaat het kabinet vooral in 
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1 WRR, Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd 
perspectief op rijkstoezicht, 2013 (rapport nr. 89).

2 WRR, Van tweeluiken naar driehoeken, 2014 (rapport nr. 
91).

3 Kabinetsreactie op de rapporten ‘Toezien op publieke belan-
gen’ en ‘Van tweeluik naar driehoeken’ van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 17 september 2014.

op het verbeteren van het rijkstoezicht. Ook voorliggend 
artikel sluit aan op de meer fundamentele benadering van 
het toezicht in het eerste rapport.

1. Twee beelden

De WRR schetst in het rapport ‘Toezien op publieke belan-
gen’ een beeld van het rijkstoezicht dat wordt gekenmerkt 
door een grote mate van diversiteit aan toezichthouders 
en een grote variëteit aan bestuurlijke ontwikkelingen 
waar de toezichthouders aan onderhevig zijn of hiervan 
deel uitmaken. De WRR onderscheidt op hoofdlijnen 
drie soorten toezicht: nalevingstoezicht, uitvoerings- of 
kwaliteitstoezicht en markttoezicht. Deze vormen van 
toezicht zijn op rijksniveau in de verschillende domeinen 
herkenbaar; van financiële sector tot gezondheidszorg, 
onderwijs en landbouw. Sommige toezichthouders bestaan 
al heel lang, andere zijn redelijk recent ingesteld of zijn 
het resultaat van een fusie (van toezichthouders). In haar 
reactie beperkt het kabinet zich tot een iets beperktere 
indeling van het rijkstoezicht: nalevingstoezicht, kwali-
teitstoezicht en markttoezicht. Het financiële toezicht is 
reeds eerder door het kabinet4 besproken en het uitvoe-
ringstoezicht (toezicht op uitvoering van publieke taken 
door zelfstandige organisaties) en interbestuurlijk toezicht 
(toezicht op provincies en gemeenten) vallen buiten de 
reactie op de WRR-rapporten.

Naast de genoemde (functionele) soorten toezicht onder-
kent de WRR vijf belangrijke ontwikkelingen, die van 
invloed zijn op het toezicht in Nederland:

1 transformatie van het openbaar bestuur (binnen over-
heid en tussen overheid, markt en samenleving),

2 verplaatsing van het openbaar bestuur (naar EU),
3 maatschappelijke horizontalisering en mondige bur-

gers,
4 informatisering en mediatisering en
5 slimmere regulering en meer eigen verantwoordelijk-

heid.

4 Tweede Kamer 2013-2014, 33 822, nr. 1.
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Deze ontwikkelingen zijn niet voor alle toezichthouders 
in dezelfde mate van toepassing. Het beeld dat vervolgens 
ontstaat kan slechts tot één conclusie leiden: het is onmo-
gelijk te spreken over ‘het rijkstoezicht’.

De WRR stelt in het rapport de (centrale) vraag: ‘welke 
aanpassingen in toezichtsbeleid en toezichtspraktijk zijn 
nodig om de maatschappelijke meerwaarde van het toe-
zicht te verhogen?’ Een intrigerende vraag daar deze geen 
focus heeft op de effectiviteit en/of efficiëntie van toezicht, 
maar nadrukkelijk het toezicht belicht vanuit het publieke 
belang. Een wezenlijke keuze in de benadering van de 
onderzoekers: het publieke belang moet het aangrijpings-
punt zijn voor het toezicht. Dit doordenkend komt al snel 
een – niet door de WRR gestelde – vraag naar boven: ‘als 
het toezicht opnieuw zou moeten worden georganiseerd, 
en wel vanuit het publiek belang, zou de huidige situatie 
overeen komen met dit (gewenste) beeld?’ Uit de kritische 
opmerkingen en de aanbevelingen kan worden afgeleid 
dat de huidige situatie niet overeen komt met een optimale 
organisatie van het rijkstoezicht. We zullen hier dieper 
op ingaan.

2. Publiek belang en toezicht

Het beeld dat in het WRR-rapport van het rijkstoezicht 
naar voren komt, kent meerdere aspecten:

a.  de incrementele ontwikkeling van de toezichtsfunctie. Het 
rijkstoezicht is een in de tijd gegroeide functie waarbij 
de opzet en werkwijze sterk is beïnvloed door het beleid 
van het betreffende ministerie, dat de toezichthouder 
financiert en de tijdsgeest waarin de toezichthouder is 
ingesteld. Deze incrementele ontwikkeling is vervol-
gens verder geaccentueerd door het in de loop van de 
tijd ontstaan van nieuwe toezichtstaken, die volgens de 
heersende opvattingen over goed toezicht – vanuit het 
ministerie bezien – zou kunnen worden vormgegeven.

b.  de financiering van het toezicht is afhankelijk van het 
betreffende ministerie. De WRR formuleert aan de 
hand van ontwikkelingen in de financiering zelfs 
een toezichtsparadox. Deze paradox houdt in dat op 
momenten met beperkte aandacht voor en druk op de 
toezichthouders de financiële kaders worden ingeperkt 
(bezuiniging), en zodra er sprake is van incidenten in 
het toezicht, die breed in de media en politiek worden 
uitgemeten, de financiering wordt verruimd. Soms 
zijn de problemen het gevolg van de bezuinigingen, 
en worden deze (deels) teruggedraaid5. Impliciet lijkt 
het er op dat de budgetten voor het toezicht meer 
afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden van 

5 WRR, p. 96.

het ministerie dan van het publieke belang dat met 
het toezicht is gediend.

c.  toezichthouders zijn vooral gericht op de taak van 
de eigen organisatie en minder op de gezamenlijke 
toezichtsfunctie. Dit laat zich gemakkelijk verklaren: 
de doelstellingen en de financiering zijn gebaseerd 
op beleidsafspraken met een ministerie en niet met 
‘de rijksdienst’. Het gevolg is ook helder: een toezicht-
houder krijgt, net als elke andere organisatie, behoefte 
aan bijvoorbeeld 1. een eigen identiteit (herkenbaar 
voor onder meer de onder toezichtgestelden en het 
ministerie), 2. een stabiele interne organisatie om 
de werkzaamheden effectief en efficiënt te kunnen 
organiseren, 3. een helder taken pakket en daarmee 
behoefte aan het creëren van enige afstand tot andere 
(toezicht)organisaties om onduidelijkheden in de wie 
welke taken gaat uitvoeren te voorkomen, 4. herken-
bare en – liefst meetbare – resultaten en successen en 
5. een fysieke locatie (voor de medewerkers en soms 
als symbool voor de onder toezichtgestelden).

d.  er is nauwelijks overall-regie in het rijkstoezicht. Op 
bepaalde segmenten zijn er wel overleggen, zie de 
Inspectieraad en het Markttoezichthoudersberaad6, 
maar er is geen algemeen overleg van toezichthouders 
of een orgaan dat zorgt voor coördinatie of afstem-
ming. De WRR geeft aan dat goed toezicht – op rijks-
niveau – vraagt om een consistente en samenhangende 
beleidsvisie. ‘Omdat het instellen van toezicht niet 
vanzelfsprekend is, dient de overheid goed af te wegen 
of en waarom een bepaalde vorm van toezicht nodig 
is of blijft.’7. Hoewel de WRR hierover geen harde 
uitspraken doet, maakt de erop volgende aanbeve-
ling duidelijk dat een herijking van de kaderstellende 
rijksvisie op toezicht ‘en de daarvan afgeleide depar-
tementale toezichtsvisies’ gewenst is.

e.  de informatie- en kennisuitwisseling tussen toezicht-
houders is beperkt en onvoldoende om te kunnen 
spreken van een effectieve rijkstoezichtsfunctie. De 
WRR bepleit een evidence-based en -informed toezicht 
waarbij een toegesneden kennisinfrastructuur breed 
een meerwaarde kan hebben. Dit vraagt om een cul-
tuurverandering. De outcomes (incl. gedragsbeïnvloe-
ding) zouden meer centraal moeten komen te staan, in 
tegenstelling tot de huidige druk op lasten en kosten, 
naleving van wet- en regelgeving en zijn van een ver-
lengstuk van het bestuur. Deze drie dominante oriën-
taties hebben te veel invloed op het huidige toezicht. 
Hun dominantie leidt ertoe dat het toezicht te beperkt 

6 Inspectieraad, Samenwerkingsovereenkomst Rijksinspec-
ties, 2011; Markttoezichthoudersberaad, Intentieverklaring 
Markttoezichthoudersberaad, 2009.

7 WRR, p. 152.
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wordt opgevat, waardoor onvoldoende adequaat wordt 
ingespeeld op hoog gespannen verwachtingen in en 
de toenemende complexiteit van de samenleving. 
Hierdoor wordt, volgens de WRR, te weinig vanuit het 
publieke belang gedacht en gewerkt. Een verruiming 
van het perspectief is aldus noodzakelijk (p. 149).

De vijf genoemde aspecten laten zien dat het ontbreken 
van een heldere kernvisie voor het rijkstoezicht heeft 
geleid tot verkokerde ontwikkeling van het toezichtbeleid 
en daardoor een gefragmenteerde organisatie van de toe-
zichtspraktijk. De verticale coördinatie en sturing tussen 
ministerie en toezichthouders is over het algemeen goed 
geregeld, de horizontale coördinatie in het rijkstoezicht 
daarentegen niet. De drie genoemde dominante oriëntaties 
– druk op kosten, nalevingstoezicht en verlengstuk van het 
bestuur – zijn hier de effecten van. Er is geen kernvisie, 
die een tegendruk kan genereren tegen deze oriëntaties.

Het is interessant te constateren dat deze observatie ook 
niet doorklinkt in de kabinetsreactie van september 2014, 
een jaar na het verschijnen van het WRR-rapport.

3. Innovaties in het toezicht

Ook de ontwikkeling van innovaties in het toezicht laat 
een sterk verkokerde beeld zien. De WRR schetst diverse 
innovaties alsmede initiatieven om de kennis van en uit 
de innovaties beter in de organisatie te laten dalen en met 
anderen te delen. Van een gecoördineerde aanpak van 
innovaties op rijkstoezichtsniveau is geen sprake. De aan-
bevelingen van de WRR benadrukken het belang hiervan.

Nauta8 heeft eerder gesignaleerd dat van een planmatige 
aanpak van innovatie geen sprake kan zijn daar de resul-
taten nooit voor 100% voorspelbaar zijn. Wel kunnen 
door de juiste kennis en ervaring bij elkaar te brengen de 
randvoorwaarden worden geschapen om – vanuit bepaalde 
noties op het aandachtsgebied – de kans op innovaties te 
vergroten. Maar het plannen van innovaties gaat uit van 
een te hoog maakbaarheidsgehalte van het beleidsdenken. 
Wanneer we deze invalshoek naast de bevindingen van 
de WRR leggen, valt op dat er geen gezamenlijke ‘onder-
zoeksagenda’ van de toezichthouders is om kennis en 
ervaring over de toezichtspraktijk te delen.

Het delen van kennis en ervaringen kan resulteren in het 
kunnen bieden van antwoorden op vragen als:

– welke trends in de ontwikkeling van het toezicht zijn te 
onderkennen; wat zijn de specifieke kenmerken en is 
er een bepaalde volgtijdelijkheid in de onderscheiden 
trends? Zijn deze trends al dan niet sectorgebonden? 

8 Nauta, F., Het innovatieplatform, Academic Service, 2008.

Zo niet, wordt er kennis en ervaring tussen de sec-
toren uitgewisseld? Wordt dit door de Inspectieraad 
gemonitord? (m.b.t. de inspecties, hetgeen niet alle 
toezichthouders betreft);

– wat is het toezichtinstrumentarium op rijksniveau en 
wat valt er te zeggen over de effectiviteit en efficiën-
tie ervan? (Gerritse9 (AFM): ‘... we geloven – eerlijk 
gezegd – maar een beetje in de effectiviteit van sanc-
ties en boetes.’) Zijn succesvolle instrumenten ook bij 
andere toezichthouders zinvol? Kan de combinatie van 
instrumenten leiden tot synergetische effecten? Het 
kabinet10 signaleert ook dat er steeds meer aandacht is 
voor de effecten en effectiviteit van het toezicht, maar 
constateert ook dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. 
‘Het kabinet roept toezichthouders op zo mogelijk te 
rapporteren over de effecten en effectiviteit van hun 
optreden. Effectmetingen en outcomeberekeningen 
zullen door de verantwoordelijke ministers expliciet 
worden betrokken in de periodieke evaluaties waarin 
zij de effectiviteit en efficiëntie van de toezichthouders 
beoordelen.’ (p. 9) Wat het kabinet met deze ervaringen 
op rijksniveau doet en ervan wil leren om de kaderstel-
lende rol ter zake het toezicht aan te scherpen, blijft 
helaas buiten beeld. Dat is in het licht van dit WRR-
rapport een gemiste kans. Tenzij de eerder genoemde 
verkokering als een vaststaand feit wordt gezien.

– hoe kan de toezichts- en administratieve druk bij onder 
toezichtgestelden worden verminderd? Bijvoorbeeld 
door effectieve inzet van toezichtinstrumenten en/of 
gezamenlijk gebruik van toezichtinformatie? Door wie 
wordt hierop gestuurd: door de afzonderlijke toezicht-
houders of door het kabinet middels efficiëntiemaat-
regelen voor de toezichthouders (dus indirecte sturing 
op de toezichts- en administratieve druk)?

– is er een relatie tussen kennis en ervaring en de verko-
kering? Kan roulatie van kennis en ervaring van de 
afzonderlijke toezichthouders de verkokering in het 
rijkstoezicht verminderen? En kunnen hiermee fluc-
tuaties in de financiering worden opgevangen zodat 
kennis en ervaring behouden blijft en elders effectief 
kan worden ingezet (ofwel een pleidooi voor macro-
personeelsbeleid)?

– hoe kan de informatievoorziening naar de onder toezicht-
gestelden en burgers worden versterkt? Als de onder 
toezichtgestelden en burgers geen zicht hebben op wat 
er zich binnen het rijkstoezicht afspeelt, hoe kunnen 
ze dan weten bij wie ze welke informatie kunnen halen 
of moeten brengen? Voor de burger zijn de toezicht-

9 Gerritse, R., Toezicht in de schaduw van het recht, Vide-
jaarcongres 14 juni 2012, p. 5.

10 Kabinetsreactie op de rapporten ‘Toezien op publieke belan-
gen’ en ‘Van tweeluik naar driehoeken’ van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 17 september 2014, 
p. 4, 9.
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houders zowel ‘openbaar bestuur’ als losstaande orga-
nisaties met eigen regels en gebruiken.

– kan het zinvol zijn om gezamenlijk informatie te ver-
strekken aan de politiek? Vooral waar het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen? Door de huidige gezagsverhoudingen 
ligt het voor de hand om de bestuurlijke kaderstellende 
en controlerende rol via de gebruikelijke – ministeriële 
– lijnen te laten verlopen.

– valt er iets te zeggen over de verhouding tussen de 
bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke afhandeling van 
overtredingen van wet- en regelgeving; wat is de mate 
van effectiviteit11? Is de strafrechtelijke keten voldoende 
toegerust om deze zaken snel op te kunnen pakken en 
voortvarend voor de rechter te brengen?

– hoe kan met niet-financiële parameters worden gestuurd 
op het rijkstoezicht: door vanuit een overall-beeld naar 
het toezicht kijken en ontwikkelingen in perspectief te 
kunnen brengen?

– is er een relatie tussen de snelheid dat door de toezicht-
houders gewenste wetswijzigingen aan het parlement 
worden voorgelegd en de prioriteit dat het ministerie 
hieraan geeft en de daartoe benodigde wetgevingscapa-
citeit beschikbaar stelt? Zijn er verschillen tussen de 
ministeries? Zijn er verschillen naarmate een onder-
werp meer of minder politieke belangstelling kent 
dan wel voor het ministerie een beleidsmatig hogere 
urgentie kent?

Deze lijst met vragen is zeker niet af. Gezien het publieke 
belang van een betere organisatie van het rijkstoezicht, 
is het van groot belang om de komende jaren te werken 
aan een visie om een antwoord op deze vragen te kunnen 
genereren. Indachtig deze vragen en gezien de wenselijk-
heid om over ‘het rijkstoezicht’ te spreken, is het zinvol te 
komen tot een gezamenlijk innovatieprogramma. Een pro-
gramma waarmee de uitwisseling van kennis en ervaring 
wordt gestimuleerd, gericht en meetbaar wordt gemaakt. 
Een dergelijk programma kan zowel toezichthouders, die 
achterlopen, ondersteunen als tegenwicht bieden aan de 
remmende voorsprong van toezichthouders, die door 
het te lang vasthouden aan bepaalde oudere innovaties, 
dreigen terug te vallen.

Over de organisatorische ophanging van dit programma 
zijn meerdere opties mogelijk. We komen er in de vol-
gende paragraaf op terug.

4.  Publieke belangen centraal

Als uitgangspunt voor de beoordeling van het toezicht 
neemt de WRR de publieke belangen12. ‘Het antwoord op 

11 Nieuwbeerta, P., Naar een praktijk van evidence based straf-
rechtspleging (oratie), Universiteit Leiden, 2012.

12 WRR, p. 118.

de vraag welke opbrengsten het overheidstoezicht in een 
specifieke situatie moet opleveren, moet dan ook vertrek-
ken vanuit de gewenste maatschappelijke ordening en de 
daarbij nagestreefde publieke belangen.’ Gezien de diver-
siteit aan toezichthouders, is het goed te weten wat onder 
‘het publieke belang’ wordt verstaan. Dat blijkt minder 
gemakkelijk te zijn. ‘Niet de bijdrage van toezicht aan de 
‘hoger liggende doelen’ van het overheidsbeleid staan dan 
centraal, maar bijvoorbeeld de beoogde nalevingseffecten 
en concrete output van toezicht, bijvoorbeeld uitgedrukt 
in het aantal controles.’ Een vorm van transparantie, die 
eerder is ingegeven door een bepaalde invulling van de 
economisch rationaliteit dan door een doelstelling van het 
betreffende toezichtsterrein13.

‘Het is natuurlijk niet zo dat formele wet- en regelgeving 
tegen publieke belangen ingaan – ze moeten daarvan 
idealiter zelfs een uitdrukking zijn – maar in een snel 
veranderende samenleving vallen ze daar ook niet auto-
matisch mee samen.’ (...) ‘Integendeel, het is een begrip 
dat inherent verbonden is met discussie en dynamiek.’ 
De WRR geeft wel de waarschuwing mee: ‘Inspecties en 
marktautoriteiten moeten zich rekenschap geven van dat 
omstreden karakter, maar zij bevinden zich ook in een 
positie om (botsende) publieke belangen en fricties met 
wet- en regelgeving vroegtijdig te signaleren en te agenderen.’

De keuze voor de publieke belangen als uitgangspunt is 
een interessante benadering, die de kijk op het toezicht 
scherper in het daglicht zet. Bij de uitwerking van door 
de WRR is bij nader inzien een belangrijke kantteke-
ning te plaatsen: wat dienen we te verstaan onder ‘het 
publieke belang’? Door het publieke belang – zoals de 
WRR doet – te koppelen aan het toezicht per aandachts-
gebied (koker), wordt niet zichtbaar dat het onvoldoende 
harmoniseren van de publieke belangen door toezicht-
houders kan resulteren in toezichtsconflicten. Het feit 
dat er geen overall-regie is, kan er – onbedoeld14 – toe 
leiden dat toezichthouders geheel verschillende signalen 
aan de onder toezicht gestelden. (Los van het ontbreken 
van coördinatie in het toezichtsregime, hetgeen voor het 
Kamerlid Aptroot reden was hier regels aan te stellen (zie 
verder)). Daarmee wordt duidelijk dat er behoefte aan 
een vorm van regie in het toezicht en –in het verlengde 

13 Zie bijvoorbeeld ook transparantie van de rechtspraak als 
mogelijk dilemma. R.L.N. Westra, Transparantie: sturen en 
gestuurd worden, in: WRR-Verkenning Speelruimte voor 
transparantere rechtspraak, Amsterdam University Press, 
2013.

14 Dit is een vooronderstelling. Indien toezichthouders zich 
bewust zijn van toezichtsconflicten, kan strategisch gedrag 
ontstaan om de dominantie van het eigen toezicht te onder-
strepen. Te denken valt aan het heel snel en sterk mediage-
richt optreden. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen 
van een wettelijk instrumentarium om een monopolie te 
hebben in een bepaalde vorm van optreden. 
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hiervan – normering van de door de toezichthouders te 
onderscheiden publieke belangen.

5.  Stip op de horizon?

De WRR kiest in zijn adviezen voor een meer instrumen-
tele benadering door met name de nadruk te leggen op 
een kaderstellende visie op toezicht, het versterken van de 
onderlinge informatie- en kennisuitwisseling, het bena-
drukken van het belang van een perspectief op het totale 
krachtenveld, het versterken van het reflectieve vermogen 
van toezichthouders, het belang van kernwaarden en het 
afleggen van publieke verantwoording.

Brenninkmeijer15 vindt het rapport van de WRR ‘braaf’. 
Hij had graag gewild dat de WRR ‘buiten de lijntjes zou 
treden.’ De analyse en bevindingen gaan uit van de hui-
dige situatie en het aanpassen om deze te verbeteren. 
Vanuit het perspectief van de burger constateert hij een 
voortgaande versplintering van het toezicht. Wie waarom 
waarvoor verantwoordelijk is, nauwelijks meer te volgen. 
‘Het toezicht zoals dat nu is georganiseerd en wordt uit-
geoefend, spreekt burgers helemaal niet aan.’

Deze constatering is door Brenninkmeijer uitdagend 
geponeerd. Positief opgevat biedt de analyse van de WRR 
een goede basis voor een richtinggevende discussie over 
het toezicht. Dat betekent verder kijken. De analyse en 
aanbevelingen zijn nu nog te veel gericht op de instru-
mentele, functionele kant van het toezicht. Er ontbreken 
twee aspecten:

1. hoe ziet het gewenste rijkstoezicht er uit? Nu wordt 
waarschijnlijk verwacht dat door gezamenlijk een 
kaderstellende visie op te stellen wel duidelijk wordt 
welk doel de toezichthouders willen nastreven. Het is 
de vraag of het nabije verleden voldoende vertrouwen 
geeft om deze veronderstelling te staven. Dat dit beeld 
van het gewenste rijkstoezicht er, al was het indicatief, 
moet komen, staan buiten kijf. Anders is het bijna 
onmogelijk een kaderstellende visie op te stellen.

2. welke coördinatiemechanismen worden gehanteerd 
om met recht te kunnen spreken van ‘het rijkstoe-
zicht’? De WRR licht een tipje van de sluier op hoe 
de coördinatie in de ministeriele kokers wordt gedo-
mineerd door met name financiële kaders en minder 
door inhoudelijke vraagstukken van toezicht16. De 

15 Brenninkmeijer, A., Het lastige gesprek, Tijdschrift voor 
Toezicht, 2013 (4), p. 16. 

16 Problemen worden nu veelal binnen en vanuit de ‘kokers’ 
belicht en aangepakt. Zo pleit Malcolm Sparrow al jaren 
met de problem solving-methode voor het in samenhang 
benaderen van problemen. Sparrow, M.K, The regulary craft, 

complexiteit van het eerste punt vertaalt zich direct naar 
de coördinatie buiten de lijn ministerie-toezichthouder.

De WRR kiest niet voor structuurmaatregelen zoals het 
instellen van een coördinerend orgaan of één orgaan 
verantwoordelijk te maken voor de kaders van het rijks-
toezicht. Jammer genoeg wordt deze optie niet verkend. 
Dat had de analyse van de oplossingsmogelijkheden rijker 
gemaakt. Ook al zou het een lastig uit te voeren voor-
stel zijn, dan was er een antwoord gegeven op de moties 
Aptroot17. In deze moties wordt gevraagd naar één toezicht-
houder om – vanuit het publieke belang – de toezichtslast 
zo beperkt mogelijk te laten zijn. Deze vraag blijft daarmee 
‘boven de markt hangen’. Het als reactie op de moties 
door de regering ingezette programma Eenduidig toezicht 
(2007) leidt wel tot fusies van toezichthouders, waarvan ten 
aanzien van de NVWA de Algemene Rekenkamer18 in 2013 
concludeert ‘Het in 2007 genomen besluit om de VWA, 
de AID en de PD te laten fuseren tot de NVWA heeft het 
kabinet van tevoren niet goed onderbouwd. De voordelen 
die de fusie moest opleveren blijken voor een groot deel 
te optimistisch te zijn ingeschat. Voorzienbare risico’s, 
bijvoorbeeld op het gebied van ICT, zijn van tevoren niet 
goed ingecalculeerd. De verwachting dat dankzij de fusie 
een aanzienlijk bedrag te besparen zou zijn, is tot nu toe 
dan ook niet uitgekomen. (...) Nieuwe toezichtsmethoden 
konden de afgelopen jaren nog niet breed worden toege-
past. De verwachting van grote besparingen (alleen al voor 
de voormalige VWA in 2011 ! 12 miljoen ten opzichte van 
2007) is niet uitgekomen. Het is evenmin aannemelijk dat 
de nieuwe toezichtsmethoden de komende vier jaar grote 
besparingen gaan opleveren, omdat er eerst nog tijd en 
geld in zal moeten worden geïnvesteerd.’

Ook de in 2006 ingestelde Inspectieraad en Taskforce 
van betrokkenen heeft niet de beoogde regisserende rol 
kunnen vervullen19.

Keek Aptroot met het toezicht vanuit het perspectief van 
(de lasten van) onder toezichtgestelden, de Algemene 
Rekenkamer keek naar de doelmatigheid van de fusies, 
als reactie op de moties van Aptroot. Het rapport van de 
Rekenkamer bevestigt het belang om diepgaand naar de 
organisatie van het toezicht te kijken. En draagt hiervoor 
de nodige bouwstenen aan. Dit geldt ook voor de bevin-

controlling risks, solving problems and managing compli-
ance, 2000, Brookings Institutions Press.

17 Tweede Kamer 2005-2006, 30300 XIII, nr. 29 (eerste motie 
Aptroot), Tweede Kamer 2005-2006, 29362, nr. 77 (tweede 
motie Aptroot).

18 Algemene Rekenkamer, Toezicht bij de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit na de fusie, 2013, p. 23.

19 Brief minister BZK en staatssecretaris EZ aan Tweede Kamer, 
Kabinetsreactie op de tweede motie Aptroot, 8 september 
2006 (SG2006/6055925).
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dingen van de Commissie De Leeuw20 die naar de huidige 
onderbouwing van de ZBO-status van alle ZBO’s, zoals 
een aantal toezichthouders, heeft gekeken.

Wanneer we de bevindingen van de WRR en de Algemene 
Rekenkamer projecteren op het toezichtsbeleid en de 
toezichtspraktijk, zouden we – aanvullend aan de reeds 
door de WRR geformuleerde aanbevelingen – willen voor-
stellen:

– bepaal als kabinet een ‘stip op de horizon’ voor het 
toezicht met daarin een beeld van het gewenste rijkstoe-
zicht dat behulpzaam kan zijn bij de uitvoering van de 
aanbevelingen van de WRR. De reactie van het kabinet 
van 17 september 2014 biedt duidelijk nog geen ‘stip 
op de horizon’.

– definieer als kabinet een programma Toezicht dat 
de aanbevelingen van de WRR plus het innovatie-
programma regisseert en op voortgang stuurt. Dit 
programma dient binnen 4 jaar klaar te zijn. Maak 
bijvoorbeeld de ‘Vijfhoek’ voor dit programma ver-
antwoordelijk. Een alternatief is het ministerie van 
Algemene Zaken.

6. Slot

Het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ van de WRR 
uit september 2013 bevat interessante aangrijpingspunten 
voor het verbeteren van het toezichtsbeleid en de toe-
zichtspraktijk. Bij nader inzien blijken de bevindingen op 
onderdelen aan scherpte te kunnen winnen door kritisch te 
kijken naar de organisatie van het toezicht. Daarbij hebben 
we onder meer de focus gericht op innovatie binnen het 
rijkstoezicht. Om het innovatieve vermogen te vergroten 
formuleren we een aantal vragen, die richtinggevend 
kunnen zijn. Via een omweg komen we daarmee bij de 
kern van het voorstel van de WRR om bij het toezichts-
beleid en de toezichtspraktijk uit te gaan van de publieke 
belangen. Door bij de innovatie de publieke belangen 
expliciet mee te nemen, wordt de brug geslagen tussen de 
toezichthouders en de samenleving. Dat deze brug nu in 
diverse sectoren in de mist is gehuld, komt de effectiviteit 
van het toezicht niet ten goede. Dat kan anders. Vooral 
door vanuit de inhoud en multidisciplinariteit te redeneren 
en minder vanuit de financiële kaders. Iets, dat het kabi-
net en de toezichthouders ook zou moeten aanspreken. 
Daarmee kan ook een invulling worden geboden voor de 
blinde vlek van het kabinet in haar reactie uit september 
2014. De organisatie van ‘het rijkstoezicht’ verdient een 
plaats op de bestuurlijke en ambtelijke agenda.

20 Commissie De Leeuw, Onderzoek naar de herpositionering 
van ZBO’s, BZK/ABD, 2013.


