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1 Goed toezicht geeft vertrouwen

Worden overheidstaken deskundig en objectief uitgevoerd? Houden overheids-

organisaties zich aan de regels die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving? Incidenten

als de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam schokken het

vertrouwen in het functioneren van de overheid danig. Wie is verantwoordelijk 

voor deze tragedies? Hebben de vuurwerkfabriek en het café zich niet aan de regels

gehouden? Zijn er verkeerde vergunningen afgegeven? Heeft de overheid niet

voldoende gecontroleerd? In de vele discussies was toezicht op de wet- en regelgeving

een steeds terugkerend item. 

Toezicht heeft een belangrijke functie in het scheppen van vertrouwen in de overheid.

En dat is logisch. Want als de overheid in staat is om goed toezicht uit te voeren, zal er

meer worden gewerkt volgens de regelgeving en de normen. Volgens de afspraken die

onder andere veiligheid moeten garanderen. Bovendien heeft de kwaliteit van toezicht

een pro-actieve of misschien zelfs wel preventieve functie. Problemen komen eerder

aan het licht door een goed systeem van toezicht. Met als gevolg dat er adequater op 

kan worden gereageerd en ‘incidenten’ kunnen worden voorkomen. 

Na de rampen heeft het kabinet aangekondigd dat toezicht en de handhaving van 

wet- en regelgeving topprioriteit heeft. Dat sluit aan bij de afspraak in het regeer-

akkoord om een visie op toezicht te ontwerpen. De kaderstellende visie vindt u in 

het kort weergegeven in deze publicatie. Deze visie op toezicht geeft de kaders aan

waarbinnen toezicht moet worden ingericht op rijksniveau. 
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2 Toezicht? Waar hebben we het dan over?

Een definitie

Internationalisering, de verdergaande toepassingen van informatie- en communicatie-

technologie (ICT), gewijzigde maatschappelijke verhoudingen… De maatschappij

verandert voortdurend. Bovendien wordt de burger steeds mondiger en verlangt

helderheid. Helderheid in de werkwijze van de overheid, helderheid in wie

verantwoordelijk is voor de resultaten van gevoerd beleid. Wie moet wat doen en

waarom en doet hij dat ook? Daar komt het in het kort op neer. De maatschappelijke

ontwikkelingen en de burger stellen dus hoge eisen aan het functioneren van

overheidsorganisaties en aan de kwaliteit van toezicht op dat functioneren. Welke 

rol heeft de rijksoverheid als het gaat om toezicht? Moet de rijksoverheid alleen

controleren? Of ook adviseren? Sturen? Wat die rol ook is, het moet voor de burger

helder zijn waar de verantwoordelijkheid van de overheid begint en eindigt.

Is de manier waarop toezicht wordt uitgevoerd door de rijksoverheid professioneel?

Onafhankelijk? Duidelijk? Tot nu toe nog niet genoeg, blijkt in de praktijk. Zo wordt 

bij de uitvoering van overheidstaken nog te weinig rekening gehouden met de

specifieke kenmerken van toezicht. Ook is er vaak te weinig aandacht voor de optimale

uitvoering van die taak. Daarin moet verandering komen. Er is dan ook behoefte om te

beschrijven wat toezicht precies inhoudt en aan welke criteria toezicht moet voldoen. 

Er moet worden beschreven wie toezicht zou kunnen uitvoeren en op welke manier.

Ten slotte is het ook noodzakelijk gebleken om te bekijken welke andere middelen

nodig zijn om de kwaliteit van toezicht te verbeteren, zoals optimale informatie-

uitwisseling en nieuwe afstemmingsinstrumenten voor toezichthouders. 

Wat is toezicht?

Als we over toezicht praten, moeten we eerst weten waar we het precies over hebben. 

In eerste instantie denken we bij toezicht aan controle op de naleving van wet- en

regelgeving door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers 

zelf. Voorbeelden van controlerende instanties zijn de Arbeidsinspectie, de Onderwijs-

inspectie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat  en de Keuringsdienst van Waren. Een

ander aandachtsgebied van toezicht is bestuurlijk toezicht door de rijksoverheid. Dat

wil zeggen toezicht op andere overheden, zoals gemeenten en provincies, en op zelf-

standige bestuursorganen, onafhankelijke organisaties die niet onder een ministerie
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vallen, zoals de Informatie BeheerGroep, Het Kadaster, de Dienst Wegverkeer, de

Luchtverkeersleiding Nederland en de Kamers van Koophandel.

Maar wat houdt dat toezicht dan precies in? Op die vraag bestond tot nu toe geen

eenduidig antwoord. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst omdat er zo enorm veel

verschillende manieren zijn waarop toezicht wordt uitgevoerd. Die diversiteit moet er

ook zijn: de verschillende beleidsterreinen vragen vaak om een heel eigen sturing.

Toezicht op marktsectoren, banken en effectenverkeer is nu eenmaal anders dan

bijvoorbeeld toezicht op het milieu of op de voedselveiligheid. Het toezicht op

gemeenten en provincies wordt anders uitgevoerd dan toezicht op beroepsgroepen 

of keuringsinstellingen. Maar die diversiteit mag geen sta-in-de-weg zijn voor de

kwaliteit van toezicht. Daarnaast is niet iedereen het met elkaar eens over de functie

van toezicht. Inmiddels heeft de Algemene Rekenkamer een definitie voor de algemene

functie van toezicht opgesteld, waarvoor inmiddels wel draagvlak is. De overheid

hanteert deze definitie ook. Die luidt als volgt: 

Toezicht is het verzamelen van de 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.

Voor de duidelijkheid gebruikt de rijksoverheid de term ‘toezicht’ alleen voor toezicht

op externe organisaties, dus organisaties buiten het ministerie. En dus niet voor

controle op de eigen organisatie, daarvoor bestaat er een intern controlesysteem. 

Toezicht is natuurlijk niet het nieuwe toverwoord bij problemen waarvoor de overheid

de eindverantwoordelijke is. Toezicht op zich biedt namelijk geen oplossing voor beleid

dat niet of moeilijk uitvoerbaar is. Maar toezicht dient in wezen wel als de ogen en oren

van de minister. In principe is het namelijk zo dat de minister die verantwoordelijk is

voor het beleid, ook de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering en het toezicht.

Toezicht is dan een belangrijk onderdeel van een breder maatschappelijk systeem van

controle en feedback. Zonder toezicht zou er geen sprake kunnen zijn van ministeriële

verantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid. 

Criteria voor toezicht

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat toezicht onafhankelijk, transparant en

professioneel wordt uitgevoerd. Iedereen, dus burgers en belanghebbenden, de

organisaties die onder toezicht staat, de minister en het parlement. Degene die 



9

toezicht houdt, moet onderzoek doen naar feiten, informatie verzamelen, zoals in 

de definitie wordt genoemd. Zo’n onderzoek moet objectief totstandkomen en niet

gekleurd worden door persoonlijke, politieke of organisatorische belangen. Alleen 

op basis van een objectief onderzoek kan de toezichthouder een onafhankelijk oordeel

vormen en eventueel interveniëren, ofwel ingrijpen. 

De informatie die is verzameld en het oordeel dat op basis daarvan is gevormd, moeten

openbaar worden gemaakt. Alleen wanneer deze informatie bekend is, kan de burger 

of het parlement bekijken of het oordeel van de toezichthouder terecht is. En of het

toezicht op adequate wijze wordt uitgevoerd. Parlement en maatschappij moeten

kunnen weten wat er speelt. Een belangrijk onderdeel van de functie van toezicht. 

En goed toezicht vereist uiteraard dat de degene die toezicht houdt, in staat is om een

professioneel oordeel te vormen. Kennis, ervaring, vaardigheden… ze zorgen ervoor dat

de toezichthouder gezag kan uitstralen en zo vertrouwen geeft in het openbaar bestuur. 

Onafhankelijk, transparant en professioneel… criteria die van toepassing zijn op de

functie toezicht, maar ook op het handelen van de toezichthouder zelf en zijn interne

organisatie.
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3 De spin in het web

De positionering

De overheid is beleidsmaker, adviseur, vergunningverlener, toezichthouder. Zijn deze

functies wel te combineren? De praktijk leert dat een duidelijke scheiding van taken

noodzakelijk is. Worden taken niet gescheiden, dan ligt belangenverstrengeling op de

loer. De toezichthouder heeft nauwe relaties met de organisatie die onder toezicht staat,

met degene die beleid maakt en met de politiek verantwoordelijke bestuurder. Wil de

rol van toezichthouder binnen al deze relaties duidelijk en herkenbaar zijn, dan moeten

beleid, uitvoering en toezicht niet worden verenigd in één instantie of in één persoon.

De toezichtfunctie moet apart herkenbaar zijn. 

Een duidelijk herkenbare relatie wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid. 

Daarom moet de toezichthouder voldoende afstand bewaren tot de organisatie die hij

controleert. Vaak blijkt die afstand te klein (wat natuurlijk niet professioneel is). Dan

kan het gebeuren dat de toezichthouder te veel rekening houdt met de situatie en de

belangen van de betrokken organisatie. En dat kan de onafhankelijkheid schaden. 

Wat de relatie met het beleid betreft: uit toezicht kan blijken dat het beleid op een

bepaalde manier niet voldoet. Is de beleidsmaker of de uitvoerder tegelijkertijd ook

toezichthouder, dan bestaat het gevaar dat het toezicht  wordt beïnvloed door

beleidsmatige belangen. Ook de relatie tussen de toezichthouder en de politiek

verantwoordelijke is een gevoelige: uit het toezicht zouden immers misstanden kunnen

blijken waarvoor de bestuurder verantwoordelijk is. Voor een betrouwbaar toezicht is

het dus belangrijk dat de toezichthouder niet wordt beïnvloed door politieke motieven.

Anders kan het gebeuren dat een minister of staatssecretaris het rapport van de

toezichthouder verdraait of niet publiceert, omdat hij bang is voor kritiek op zijn 

eigen beleid. 

Zo wordt de uitvoering van het beleid gecontroleerd. Maar ook worden signalen uit het

werkveld teruggekoppeld naar beleidsmakers. Daarom moet de functiescheiding tussen

toezicht en beleid altijd gepaard gaan met een goede feedback. Toezicht zit eigenlijk

‘midden in het web’; het is een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering.
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Criteria voor de positionering van toezicht

Toezicht moet dus duidelijk herkenbaar zijn als aparte functie. Betekent dat, dat de

ministeries zelf dat toezicht niet kunnen uitvoeren? Moeten alle toezichttaken door

externe organisaties worden uitgevoerd? Nee, dat is niet de oplossing. Er zijn, zoals

gezegd, vele verschillende soorten toezicht. De keuze tussen toezicht door de

toezichthoudende diensten van ministeries of toezicht door een zelfstandige, externe

organisatie kan niet zonder meer worden gemaakt. Die keuze is afhankelijk van een

aantal criteria. 

De voordelen van een externe toezichthouder moeten opwegen tegen de nadelen. Een

nadeel van een extern toezichthouder zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de ministeriële

verantwoordelijkheid vermindert en daarmee de controlemogelijkheden. Het zou een

voordeel zijn als de externe organisatie specifieke deskundigheid heeft op een bepaald

terrein, als er sprake is van strikt regelgebonden uitvoering of als maatschappelijke

organisaties moeten deelnemen aan het toezicht.

Politieke bemoeienis kan in sommige gevallen de belangen van derden (buiten de

overheidsorganisatie) schaden. In zo’n geval verdient een externe toezichthouder de

voorkeur. Enige afstand tussen de minister en de toezichthouder is helemaal van

belang binnen markten waar de overheid geen spelbepaler, maar medespeler is.

Voorbeelden van externe toezichthouders waarbij die afstand wordt gewaarborgd, zijn

De Nederlandsche Bank, de Stichting Toezicht Effectenverkeer en de Nederlandse

Mededingingsautoriteit.

Ook bestuurlijke verhoudingen bepalen de keuze voor interne of externe toezicht-

houders. Denk bijvoorbeeld aan de externe verzelfstandiging van (bestuurlijk) toezicht

op mede-overheden… dat stuit op staatsrechtelijke bezwaren. Daarnaast is toezicht

gebaseerd op beleid en wettelijke normen. Dat beleid en die normen moeten voldoende

uitgewerkt en verduidelijkt zijn, wil het toezicht extern verzelfstandigd kunnen worden.

Of dat zo is, moet per geval bepaald worden. Ten slotte is de omvang van de toezicht-

organisatie of de toezichttaak een criterium bij de keuze voor intern of extern. Een

toezichtorganisatie kan zo klein zijn, dat verzelfstandiging weinig zin heeft. Ook is 

het niet efficiënt om toezicht op de externe toezichthouders te verzelfstandigen.
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Functiescheiding op hoog niveau

Als ervoor wordt gekozen om het toezicht binnen het ministerie onder te brengen, 

dan is het belangrijk dat de functiescheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht 

ook binnen het ministerie duidelijk zichtbaar wordt vormgegeven. Zo moet de intern

gepositioneerde toezichthouder ‘inhoudelijk onafhankelijk’ van de minister kunnen

functioneren, ook al valt hij onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat betekent

dat ook in deze situatie de toezichthouder objectief moet kunnen vaststellen of een zaak

(of handeling) voldoet aan de specifieke eisen. De toezichthouder brengt in een rapport

de minister op de hoogte van zijn feitenonderzoek en uiteindelijke oordeel. En de

minister is vervolgens verplicht om dit feitenonderzoek openbaar te maken. Eventuele

vervolgacties zijn aan de verantwoordelijke minister. Dat is namelijk sterk afhankelijk

van het gevoerde beleid.

Om de inhoudelijke onafhankelijkheid en openbaarheid van de feiten te garanderen, 

is het noodzakelijk dat de functiescheiding op een zo hoog mogelijk niveau binnen 

de organisatie vorm krijgt. De toezichthouder zou binnen het ministerie bij voorkeur

onder de Secretaris-Generaal moeten vallen, de hoogste ambtenaar van een ministerie.

Maar dit is niet altijd de meest efficiënte oplossing, zeker niet als de toezichttaak vrij

klein is. Soms is functiescheiding op een ander niveau doelmatiger. Hoe dan ook:

toezicht moet duidelijk en herkenbaar worden uitgevoerd binnen de organisatie. 

En een wettelijke grondslag hebben. Dit zou kunnen worden vastgelegd in een

mandaatregeling of in een managementovereenkomst. Op dit moment is het wel 

vaak zo, dat de taken en bevoegdheden van toezichthouders wettelijk vastliggen. Maar

dit zou eigenlijk standaard moeten zijn. Voor externe organisaties gelden natuurlijk

dezelfde criteria. Ook daar moet functiescheiding tot op het hoogste niveau worden

gerealiseerd om de taken beleid en toezicht duidelijk herkenbaar te kunnen uitvoeren. 
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4 Wie doet wat?

De bevoegdheden

Toezicht is er in vormen en maten. In welke vorm toezicht ook voorkomt, volgens 

de definitie zijn er altijd drie kernactiviteiten te onderscheiden: het verzamelen van

informatie, het oordelen en het ingrijpen in de situatie om fouten te voorkomen. 

Die toezichttaken moeten herkenbaar zijn, en onafhankelijk en professioneel worden

uitgevoerd. De vraag volgt dan vanzelf: door wie? Zoals gezegd, wil functiescheiding

niet zeggen dat toezicht op overheidstaken niet door de overheid kan worden uit-

gevoerd. Er wordt toezicht gehouden door externe overheidsorganisaties én door de

toezichthouders van de ministeries. Maar welke organisatie of wie binnen de

organisatie moet de toezichtfunctie uitvoeren?

Bestuurlijke verhoudingen

Om toezichttaken helder te maken, moeten de bestuurlijke verhoudingen duidelijk

zijn. Hoe is bijvoorbeeld de verdeling van de bevoegdheden geregeld? Waarvoor zijn

rijk, provincies, gemeenten of zelfstandige bestuursorganen verantwoordelijk? Er

moeten expliciete afspraken worden gemaakt over welk bestuursorgaan wat doet 

en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast is het noodzakelijk dat beleid wordt

geformuleerd voor toezicht zelf. Wat is het doel van die bepaalde vorm van toezicht 

bij die organisatie? Hoe vaak en hoe diepgaand wordt dat toezicht uitgevoerd, welke

prioriteiten worden er gesteld? En niet onbelangrijk: welke risico’s zijn er verbonden

aan die vorm van toezicht? Want een beperking van de ministeriële verantwoordelijk-

heid (wat het geval is bij een externe toezichthouder) brengt soms bestuurlijke risico’s

met zich mee. Ook als het toezicht in handen is van andere overheden, heeft de

minister de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Op basis van het vastgestelde beleid

kunnen meetbare kwaliteitseisen worden vastgesteld, een randvoorwaarde om het

functioneren van toezicht te kunnen beoordelen, intern en extern. 

Bestuurslagen

De kernactiviteiten hoeven niet altijd door dezelfde organisatie te worden uitgevoerd.

Of de toezichttaken nu wel of niet door dezelfde organisatie worden uitgevoerd, ze

horen thuis in de bestuurslaag waar het beleid ontwikkeld is. Dus op het niveau van

iedere afzonderlijke bestuurslaag is het gewenst om de functie toezicht los te koppelen

van het beleid. 
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De bestuurslaag die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van beleid en regelgeving

op een bepaald gebied, moet ook bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op dat beleid.

Belangrijk is dus waar de primaire bevoegdheden zijn ondergebracht. Is dat decentraal?

Dan moeten ook de toezichttaken gedecentraliseerd worden. Dat neemt niet weg dat de

toezichtfunctie voor het Rijk van belang kan blijven. De rijksoverheid kan in zo’n geval

toezicht houden op de uitvoering door het decentrale bestuur en bekijken of het past

binnen het centraal vastgestelde beleid. Als het Rijk verantwoordelijk is voor bepaalde

toezichthoudende taken, dan is deze verantwoordelijkheid altijd gekoppeld aan de

ministeriële verantwoordelijkheid voor een bepaald beleidsterrein. Soms liggen de

verschillende toezichthoudende taken bij één uitvoeringsorganisatie, over de grenzen

van de verantwoordelijkheden van afzonderlijke ministeries. In dat geval moeten de

verschillende ministers de aansturing van de toezichthouder zorgvuldig regelen.

Een voorbeeld van een belangrijke organisatievorm van toezicht is de inspectiedienst.

Een inspectiedienst is een landelijk georganiseerde toezichthouder, ingesteld door de

overheid. Zo’n inspectiedienst zorgt er in eerste instantie voor dat wet- en regelgeving

wordt nageleefd. Er kunnen ook nog andere taken bijkomen.  

Specifieke bevoegdheden 

Om toezicht te kunnen uitvoeren, heeft de toezichthouder een aantal bevoegdheden

nodig. Zoals het betreden van plaatsen, het verkrijgen van inlichtingen, inzage in

zakelijke gegevens en het onderzoeken van zaken en vervoermiddelen. Een aantal van

die bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daar staat

ook in welke eisen kunnen worden gesteld aan het optreden van de toezichthouder. In

de Awb staan bovendien regels voor toezicht op bestuursorganen. De wet regelt daarbij

alleen de wijze waarop de verschillende vormen van toezicht geregeld moeten worden

en de wijze waarop deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend. Bijzondere wet-

en regelgeving geeft meestal een aanvullende regeling voor de betrokken

toezichthouder of voor de betrokken sector waarop toezicht wordt gehouden.
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5 Informatievoorziening, interne controle, 

monitoring

De instrumenten

Tot nu toe is gesproken over de formele positionering en organisatie  van toezicht. Wat

is toezicht, hoe ligt de formele verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Natuurlijk, die beïnvloeden de kwaliteit en effectiviteit van toezicht. Maar daarnaast

moeten toezichthouders gebruik kunnen maken van kwalitatief hoogstaande

instrumenten, moeten zij inhoudelijke deskundigheid hebben en een professionele

houding. Welke instrumenten zijn voor de toezichthouder van belang? Hoe wordt een

professionele houding gegarandeerd?

Stroomlijnen informatie en wet

Toezicht heeft de functie van controle op de uitvoering van beleid. Maar toezicht levert

ook belangrijke input voor dat beleid. Een heldere informatievoorziening is dan een

vereiste. Wat in kaart moet worden gebracht is welke informatiestromen nodig zijn om

een goede feedback te verkrijgen. En welke soort informatie noodzakelijk is om toezicht

goed te laten functioneren. Welke informatiestromen zijn nodig om overlap in toezicht

te voorkomen? Toezichthouders moeten tot een betere onderlinge afstemming van de

werkzaamheden komen. Dat kan alleen door intensief contact en goede uitwisseling

van gegevens. 

Een voorbeeld is het initiatief van de Nederlandsche Bank, de Stichting Toezicht

Effectenverkeer en de Pensioen & Verzekeringskamer om een Raad van Financiële

Toezichthouders op te richten, die sectoroverstijgende toezichtactiviteiten op financieel

terrein moet coördineren. Daarnaast sluiten steeds meer toezichthouders protocollen

af, waarin afspraken worden gemaakt voor overlappende activiteiten. Ook is een

tendens merkbaar dat samenhangende toezichttaken worden samengevoegd. Ter

illustratie: de ontwikkeling van grote centrale inspectiediensten op de ministeries van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Inspectie Gezondheidszorg), Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (Inspectie Werk en Inkomen), Verkeer en Waterstaat (Inspectie

VenW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM-Inspectie).
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Een ander voorbeeld is het voornemen voor de oprichting van de Raad voor Veiligheids-

onderzoek. Bij rampen, (zware) ongevallen of incidenten zal deze Raad zich bezig-

houden met onafhankelijk en integraal onderzoek. De Raad evalueert de gebeurtenis

om iets dergelijks in de toekomst te kunnen voorkomen. De inspecties beperken zich

in zo’n geval tot onderzoek om op korte termijn maatregelen te kunnen nemen onder

ministeriële verantwoordelijkheid. 

Als er overlap tussen toezichthouders wordt geconstateerd, is het raadzaam om voor 

dat geval één loket te creëren. Toezichthouders passen dan de betrokken rechtsstelsels

toe op één concreet geval met één beschikking en één bezwaar- en beroepsprocedure. 

Vaak is onduidelijke regelgeving de oorzaak van overlap of onvoldoende afstemming.

En die onduidelijkheden in de wet- en regelgeving worden niet weggenomen met goed

toezicht. Het is dan ook zeer belangrijk om wet- en regelgeving te stroomlijnen. Om de

kwaliteit van wetgeving te verbeteren. Met kwaliteit van wetgeving wordt bedoeld, dat

wetgeving voldoet aan eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, doorzichtigheid,

consistentie, proportionaliteit, effectiviteit en efficiency, uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheid. 

Horizontale publieke verantwoording

Een andere belangrijke vorm van informatievoorziening is de informatiestroom 

naar het publiek. Met horizontale publieke verantwoording worden methoden en

instrumenten bedoeld, die organisaties die onder toezicht staan, gebruiken voor

publieke verantwoording. Nieuwsbrieven, rapporten die openbaar worden gemaakt,

jaarverslagen zijn middelen waarmee verantwoording wordt afgelegd aan burgers en

dan vooral aan degenen die betrokken zijn bij die organisatie. Verantwoording afleggen

aan het ‘publiek’ versterkt het vertrouwen van het publiek. Dit wordt nog verder

versterkt door burgers te laten deelnemen aan een vorm van toezicht. Bijvoorbeeld 

door het instellen van kwaliteitshandvesten, gebruikers- of adviesraden, consultatie-

ronden en klanttevredenheidsonderzoeken. Deze instrumenten voor horizontale

verantwoording mogen echter nooit in de plaats komen van verticaal toezicht. Bij 

de uitvoering van publieke taken of de besteding van publieke middelen moet de

minister altijd verticaal toezicht kunnen uitoefenen.
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Interne controle

Voor interne controle en kwaliteitsverbetering moet een systeem worden ingesteld en

instrumenten worden ontwikkeld. Instrumenten die de rijksoverheid al gebruikt, zijn

visitatiesystemen en moderne planning & control-cycli. De Raad van Toezicht is 

een manier om interne controle vorm te geven bij externe, verzelfstandigde toezicht-

houders. Maar dan moet de Raad van Toezicht uitdrukkelijk gezien worden als een

intern orgaan van de organisatie die onder toezicht staat, met een volstrekt heldere rol.

Het kan niet zo zijn dat een Raad van Toezicht het verticale toezicht vervangt.

De ministeriële verantwoording

Is er sprake van een externe toezichthouder, dan blijft de minister eindverantwoordelijk

voor de manier waarop het externe toezicht functioneert. Om toezicht te kunnen

houden op de toezichthouder, moet de minister twee belangrijke bevoegdheden

hebben: een algemene aanwijzingsbevoegdheid en een bevoegdheid bij taakverwaar-

lozing. Voor het gebruik van de algemene aanwijzingsbevoegdheid moet er een norm

komen zodat duidelijk is wanneer, waarom en op welke manier de minister gebruik

kan maken van deze bevoegdheid. Een taakverwaarlozingsregeling voorziet in de

mogelijkheid om bij nalatigheid van het zelfstandig bestuursorgaan tot een andere

manier van besluitvorming te komen. 

Beleidsevaluatie, kwaliteitsinstrumenten, monitoring

Beleidsevaluatie is het over langere perioden evalueren van de effecten en de

effectiviteit van het gevoerde beleid. Kwaliteitsinstrumenten, zoals zelfevaluaties en

kwaliteitshandvesten, zijn instrumenten voor organisatieverbetering op het niveau 

van de organisatie zelf. Ze worden niet als zelfstandige instrumenten van een toezicht-

houder beschouwd, maar vooral als belangrijke interne controlemechanismen van een

organisatie. De aanwezigheid van interne kwaliteitsinstrumenten bij onder toezicht

staande organisaties is wel van groot belang voor de toezichthouder. Hij kan het

toezicht mede hierop baseren. 

Professionele houding

Onderlinge verhoudingen, wederzijds vertrouwen en respect, de wijze van

communiceren, houding en bejegening, beeldvorming… Deze aspecten zijn bepalend

voor de professionele houding van de toezichthouder en hangen nauw samen met het
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vermogen van de overheid om daadwerkelijk te handhaven. Een manier om de aan-

dacht voor de organisatieculturele kanten van toezicht houden te waarborgen, is het

voeren van een actief personeels- en opleidingsbeleid waarin deze aspecten zijn op-

genomen. Aan het beraad van Secretarissen-Generaal van de ministeries zal worden

gevraagd een voorstel te ontwikkelen om een actief personeels- en opleidingsbeleid

onder toezichthouders te bevorderen.
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6 De Europese dimensie van toezicht

Niet alleen de Nederlandse burger stelt eisen aan het functioneren van toezicht. Ook 

de Europese Unie heeft wensen. De kwaliteit van de Nederlandse regelgeving wordt in

hoge mate beïnvloed door de kwantiteit en de kwaliteit van de Europese regelgeving.

Daarom blijft de kwaliteit van de regelgeving op Europees niveau om aandacht vragen.

Een hot issue is de uitvoering en de handhaafbaarheid van Europese regelgeving. 

Het Europese recht stelt steeds meer eisen aan inhoud en methode van toezicht.

Bijvoorbeeld de verplichtingen op het gebied van informatie, samenwerking, nationale

controles en sancties. Het beginsel van de Gemeenschapstrouw verplicht de EU-

lidstaten tot nakoming van Europese regelgeving door alle bestuursorganen in eigen

land. Als de Europese regelgeving door decentrale of zelfstandige bestuursorganen 

niet wordt nagekomen, legt de Europese Unie de aansprakelijkheid bij de lidstaat. 

Zo kan een spanning ontstaan tussen de verantwoordelijkheden van de minister 

en die van decentrale en zelfstandige bestuursorganen. Instrumenten om de

eindverantwoordelijkheid vast te leggen, zijn daarom wenselijk. Een voorbeeld 

hiervan is de Wet toezicht Europese subsidies, dat ministeriële bevoegdheden 

creëert om rechtmatig gebruik van Europese subsidies door bestuursorganen 

zoveel mogelijk te waarborgen.

De Europese Commissie vervult nu nog de rol van toezichthouder op het terrein van de

mededinging, voor zover sprake is van ongunstige beïnvloeding van de handel tussen

lidstaten. Maar een zelfstandige, Europese toezichtvorm is in opkomst: toezichthouders

op het niveau van de Europese Unie zelf (bijvoorbeeld op het gebied van de voedsel-

veiligheid). Dit kan consequenties hebben voor Nederlandse toezichthouders.

Nederlandse toezichthouders moeten voortdurend zicht houden op de ontwikkelingen

in de Europese Unie. Dat kan door informele netwerken, door samenwerking met

toezichthouders in andere landen en met op termijn Europese toezichthouders.

Daarnaast moeten de ministers toezichthouders informeren over relevante EU-

ontwikkelingen.
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7 Actielijst

Hieronder volgt een overzicht van de acties die in de komende jaren door de

rijksoverheid zullen worden uitgevoerd.

Actiepunt 1

Een checklist waarin alle hierboven genoemde aspecten van toezicht zijn opgenomen,

moet het werken met toezicht vereenvoudigen. De checklist wordt gebruikt wanneer

nieuwe toezichthoudende diensten op rijksniveau worden opgericht of bestaande

worden gewijzigd.

Actiepunt 2

De verantwoordelijke ministers gaan op basis van deze kaderstellende visie op toezicht

hun eigen toezichthouders evalueren. Zij kijken daarbij in hoeverre de toezichthouders

voldoen aan de elementen van de checklist. Deze evaluatie wordt getoetst door een

interdepartementale werkgroep. Over vier jaar moeten alle toezichtarrangementen 

bij de rijksoverheid op deze manier geëvalueerd zijn.

Actiepunt 3

Het kabinet zal het beraad van Secretarissen-Generaal de opdracht geven een actief

personeels- en opleidingsbeleid voor toezichthouders te ontwikkelen. 

Actiepunt 4

Het kabinet wil niet blind zijn voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het

toezicht. Daarom zal de regering uiterlijk 31 juli 2005 een evaluatie gereed hebben 

van deze kabinetsvisie en de mate waarin de toezichthouders op rijksniveau aan de

checklist voldoen.
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