SIRA Consulting B.V.
Edisonbaan 14 G-1
3439 MN Nieuwegein
Telefoon:

030 - 602 49 00

Fax:

030 - 602 49 19

Web:

www.siraconsulting.nl

Inventarisatie gestapeld toezicht
Onderzoek naar gestapeld toezicht op Nederlandse bedrijven en
instellingen, en de mogelijkheden voor het beperken hiervan.
Eindrapportage versie 1.2

17 juni 2013

SIRA Consulting B.V.
Edisonbaan 14 G-1
3439 MN Nieuwegein
Telefoon:

030 - 602 49 00

Fax:

030 - 602 49 19

Web:

www.siraconsulting.nl

Inventarisatie gestapeld toezicht
Onderzoek naar gestapeld toezicht op Nederlandse bedrijven en
instellingen, en de mogelijkheden voor het beperken hiervan.
Eindrapport versie 1.2

Nieuwegein, 17 juni 2013
drs. ing. P.M.H.H. Bex
drs. J.J. van der Heijden
dr. ir. H.F. Kaltenbrunner
Versie

Datum

Status rapportage (aard van de wijziging)

0.1.1

13 februari 2013

1e concept eindrapport

0.2

27 februari 2013

2e concept eindrapport (opmerkingen per e-mail verwerkt)

0.3

25 maart

3e concept eindrapport (opmerkingen van de begeleidingscommissie verwerkt)

1.0

2 april 2013

Eindrapportage

1.1

4 juni 2013

Concept eindrapportage (opmerkingen Inspectieraad verwerkt)

1.2

17 juni 2013

Eindrapportage

SIRA Consulting is inhoudelijk verantwoordelijk voor deze rapportage. De in deze rapportage opgenomen teksten en onderzoeksresultaten mogen
uitsluitend worden gebruikt als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken mits de bron duidelijk wordt vermeld. SIRA Consulting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

Inhoud

Managementsamenvatting

7

1

Inleiding

11

2

Uitgangspunten en afbakening van het onderzoek

13

2.1

Toezicht

13

2.2

Toezichthouders

14

2.3

Gestapeld toezicht

17

2.4

Bedrijven en instellingen

18

3

Gestapeld toezicht bij bedrijven en instellingen

19

3.1

Welke toezichthouders komen waar?

19

3.2

Regelarme en regeldichte sectoren

21

3.3

Welke factoren zijn bepalend voor de stapeling van toezicht?

22

3.4

Prioritaire sectoren voor gestapeld toezicht

23

3.5

Toezichthouders in de 10 prioritaire sectoren

24

4

Analyse en bevindingen

25

4.1

De toegevoegde waarde van toezicht

25

4.2

Wanneer is gestapeld toezicht een probleem?

25

4.3

Kwaliteit van toezicht bepaalt beleving van gestapeld toezicht

27

4.4

Toezicht door particuliere partijen en gestapeld toezicht

30

5

Conclusies

31

6

Suggesties voor minder gestapeld toezicht

35

6.1

Generieke aanpak versus maatwerk

35

6.2

De uitdagingen bij de aanpak van gestapeld toezicht

36

6.3

Stapeling van toezicht aangepakt

38

6.4

Het ontstapelen van toezicht

43

I.

Projectbegeleiding en –uitvoering

49

II.

Werkwijze onderzoek

51

III.

Overzicht onderzochte en geïnterviewde toezichthouders

55

IV.

Indeling van bedrijven en instellingen in 62 sectoren

57

V.

Gestapeld toezicht per sector: Overzichtsmatrix

63

VI.

Rangschikking van de 62 sectoren naar stapeling van toezicht

69

VII.

Betrokken brancheorganisaties

71

VIII.

Bronnenlijst

73

5/75

Managementsamenvatting
Inleiding
Toezicht dient de adequate uitvoering van wet- en regelgeving te waarborgen. Het bedrijfsleven
klaagt echter over de hoeveelheid regels, niet op elkaar afgestemde inspecties en de daaruit voortvloeiende toezichtlasten.
De VNG, de Inspectieraad en de ministeries van EZ en BZK hebben in het project ‘Inventarisatie gestapeld toezicht’ een verkenning laten uitvoeren naar gestapeld toezicht, de daaruit voortvloeiende
toezichtlasten en de mogelijkheden om deze te verminderen.
Doel van het onderzoek is om de klacht van zowel het bedrijfsleven als de politiek, dat er te veel
gestapeld toezicht is, verder te specificeren. Met het uitvoeren van dit onderzoek moet een meer
objectief beeld ontstaan over gestapeld toezicht, om dit uiteindelijk effectief aan te pakken. De
onderzoeksresultaten worden door de samenwerkende opdrachtgevers gebruikt om aan aanpak te
formuleren voor het effectief en efficiënt aanpakken van gestapeld toezicht met voordelen voor het
bedrijfsleven en voor de overheid zelf.
Het begrip ‘gestapeld toezicht’
Het toezicht op de naleving van regelgeving door bedrijven en instellingen wordt in Nederland uitgevoerd door daartoe gemandateerde organisaties: de toezichthouders. Het rapport onderscheidt naast
10 Rijksinspecties en 42 overige landelijke toezichthouders1, 4 typen regionale toezichthouders en 3
typen gemeentelijke toezichthouders die in tientallen regio’s en meer dan 400 gemeenten actief zijn.
Een bedrijf of instelling krijgt te maken met een toezichthouder als een of meerdere bedrijfsprocessen vallen binnen het taakgebied van de betreffende toezichthouder. Deze bedrijfsprocessen kunnen
ook raken aan de taakgebieden van andere toezichthouders waardoor een bedrijf of instelling met
meerdere toezichthouders te maken kan krijgen. Dit kan leiden tot gestapeld toezicht.
Gestapeld toezicht is het meerdere keren bezoeken van een bedrijf of instelling voor het uitvoeren
van toezicht door dezelfde en/of door verschillende hiertoe bij wet aangewezen toezichthouders
binnen dezelfde bestuurslaag of over de bestuurslagen heen. De kans dat een de regels nalevend bedrijf of instelling met gestapeld toezicht te maken krijgt, hangt af van de regeldichtheid van de sector
(meer regels geeft meer toezicht), de schaalgrootte van een bedrijf of instelling en de risico’s die
worden veroorzaakt voor werknemers, afnemers en de fysieke omgeving.
Gestapeld toezicht bij Nederlandse bedrijven en instellingen
Gestapeld toezicht blijkt vooral bij de regeldichte sectoren tot problemen te leiden. Het onderzoek
laat zien dat gestapeld toezicht vooral voorkomt bij 20 regeldichte sectoren. Dit betekent overigens
niet dat deze sectoren gestapeld toezicht allemaal als negatief ervaren. Een wezenlijk kenmerk van
gestapeld toezicht is dat stapeling kan worden voorkomen door informatie-uitwisseling, betere afstemming, samenwerking tussen toezichthouders onderling en het gericht maken van afspraken. Bij
goed afgestemd en welbewust georganiseerd gestapeld toezicht hoeft er geen sprake te zijn van onnodige lasten en wordt capaciteit optimaal ingezet. In het onderzoek zijn diverse voorbeelden naar
voren gekomen waarbij (vooral de Rijksinspecties) door afstemming, samenwerking en taakoverdracht
de problemen met gestapeld toezicht zijn beperkt.

1

10 Rijksinspecties hebben zich verenigd in de Inspectieraad. Naast de Rijksinspecties zijn er ook toezichthouders
die wel landelijk actief zijn, maar die buiten deze categorie vallen. In dit onderzoek zijn deze aangeduid als ‘overige landelijke toezichthouders’.
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De begeleidingscommissie van het onderzoek heeft uit de 20 regeldichte sectoren, de 10 sectoren in
de onderstaande tabel als prioritair aangewezen.
Tabel 1. Tien prioritaire sectoren.
Nr.

Sector

1

Akker- en tuinbouw

2

Voedingsmiddelenproductie (exclusief vlees)

3

Chemicaliën producerende en verwerkende industrie

4

Metaalproductenindustrie

5

Algemene bouw en projectontwikkeling

6

Goederenvervoer over land

7

Horeca

8

Ziekenhuizen

9

Verpleging en zorg met overnachting

10

Recreatie

Circa 29% van de Nederlandse bedrijven en instellingen heeft potentieel te maken met gestapeld
toezicht en heeft hierdoor feitelijke of gepercipieerde problemen. Deze problemen ontstaan wanneer
de verschillende toezichthouders hun activiteiten en beoordelingen niet onderling afstemmen. Het
onderzoek laat ook zien dat bij 40% van de bedrijven gezien hun aard en activiteiten stapeling van
toezicht niet voorkomt. Bij 31% van de bedrijven kan gestapeld toezicht voorkomen maar is de kans
dat dit zich in de praktijk voordoet, beperkt.
Gestapeld toezicht ontstaat door onvoldoende afstemming en samenwerking tussen toezichthouders
De feitelijke stapeling van toezicht wordt veroorzaakt door onvoldoende afstemming en samenwerking
tussen verschillende toezichthouders. Vooral bij de onderzochte regionale, gemeentelijke en overige
landelijke toezichthouders blijkt dat er nauwelijks structurele onderlinge afstemming plaatsvindt. Het
gaat hier naast afstemming rond inspectiebezoeken en het stellen van prioriteiten, ook om het delen
van kennis en informatie over risico’s en naleefgedrag. Bij de tien Rijksinspecties wordt wel onderling
afgestemd om gestapeld toezicht te voorkomen, maar ook hier is ruimte voor verdere verbetering.
Uit het onderzoek blijkt dat zonder afspraken, goede afstemming en samenwerking, stapeling kan
ontstaan. De bij het onderzoek betrokken bedrijven en instellingen geven aan vooral problemen te
ondervinden als toezichthouders:
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1.

steeds dezelfde onderwerpen of objecten controleren. Het is belastend en onnodig als verschillende toezichthouders tijdens hun inspecties dezelfde onderwerpen controleren, zelfs als zij op
verschillende aspecten letten.

2.

‘geen geheugen’ hebben en dezelfde informatie vragen bij controles. Het toelichten van de
bedrijfsvoering tijdens een controle kost immers veel tijd. Het is daarnaast vervelend als een
inspecteur niet op de hoogte is van eerdere beslissingen van andere inspecteurs.

3.

geen gebruik maken van beschikbare nalevingsinformatie. Het gaat dan om informatie van
andere toezichthouders maar ook van private partijen die de bedrijfsvoering controleren. Toezichthouders maken onvoldoende gebruik van deze beschikbare informatie en controleren de
aspecten die via andere toezichthouders of via privaat toezicht al zijn geborgd, opnieuw.

4.

onderwerpen controleren waarover ook al wordt gerapporteerd. Het is hinderlijk als toezichthouders beschikbare informatie niet gebruiken, opnieuw beoordelen of zelfs niet op de hoogte
zijn van beschikbare informatie.
SIRA Consulting

Niet alleen toezichthouders voeren controles uit
Bedrijven en instellingen beschouwen ook particuliere partijen die toezicht houden als onderdeel van
gestapeld toezicht, ook al vallen hun activiteiten strikt genomen niet onder de definitie van toezicht.
Zij ervaren ieder contact – ook wanneer dit een schriftelijk verzoek betreft - waarbij een onderwerp
wordt gecontroleerd als toezicht, ongeacht de opdrachtgever. Bij deze particuliere partijen gaat het
bijvoorbeeld om verzekeraars, certificerende instellingen, keuringsinstanties en controles door afnemers. Toezichthouders kunnen mogelijk de stapeling van toezicht verminderen door samenwerking te
zoeken met deze private partijen.
Samenwerking tussen toezichthouders gebeurt op decentraal niveau (te) weinig
Er zijn situaties waar ook decentrale toezichthouders samenwerken, maar dit zijn doorgaans geïsoleerde cases, die gebaseerd zijn op initiatieven van enkele personen. Zij moeten vaak behoorlijke
weerstanden binnen de eigen organisatie overwinnen om afstemming tussen toezichthouders tot stand
te brengen. Veel lokale en regionale initiatieven zijn hierdoor niet duurzaam. Ook leidt deze werkwijze vaak tot ad-hoc activiteiten, waarbij een dergelijk initiatief niet het volledige potentieel benut.
Dit komt omdat veel decentrale toezichthouders betrekkelijk los staan van hun eigen organisaties. Zij
definiëren ‘onafhankelijkheid’ niet alleen als professionele onafhankelijkheid, die vrij is van belangen
wat hun werkgebied betreft, maar als autonomie in de meest ruime zin.
Bij toezichthouders die deze ruime definitie van onafhankelijkheid hanteren geldt vaak dat zij vanuit
hun eigen organisatie niet of nauwelijks worden aangestuurd. Zij zien het dan ook niet als onderdeel
van hun taak om met andere toezichthouders af te stemmen en te overleggen. Een succesvolle aanpak
van gestapeld toezicht moet hier gericht op inspelen.
De aanpak van gestapeld toezicht
Brancheorganisaties, bedrijven en instellingen, maar ook de toezichthouders onderkennen de noodzaak om de problemen met gestapeld toezicht aan te pakken. De verschillen tussen, maar ook binnen
sectoren zijn echter dermate groot, dat één integrale aanpak voor alle sectoren niet mogelijk is. Er is
hierdoor behoefte aan een maatwerkaanpak waarbij per sector, of wanneer dat nodig is per deelsector, toezichthouders gezamenlijk een integrale aanpak ontwikkelen.
Het aanpakken van gestapeld toezicht is een uitdaging voor de overheid. De goede voorbeelden over
de wijze waarop gestapeld toezicht kan worden aangepakt, die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, laten echter zien dat het kan. Het is nu zaak om uit deze ervaringen te gebruiken als concrete
aangrijpingspunten om de problemen met gestapeld toezicht aan te pakken. De belangrijkste aandachtspunten voor het verder uitwerken van deze aanpak zijn:
1.

Zorg voor maatwerk per sector, er bestaat immers geen universele oplossing
Een voor de hand liggende conclusie is dat het aanpakken van gestapeld toezicht een sectorgerichte aanpak vraagt. Minder voor de hand liggend, maar essentieel is de constatering, dat deze aanpak vooral effect zal hebben wanneer dit als één overheid wordt opgepakt. De Rijksinspecties, andere landelijke toezichthouders en lokale en regionale toezichthouders moeten per
sector één gerichte aanpak uitwerken en consequent uitvoeren.

2.

Start bij 10 prioritaire sectoren
In het onderzoek zijn 10 prioritaire sectoren geïdentificeerd, waar het gericht aanpakken van
gestapeld toezicht merkbare resultaten oplevert en de economische situatie van de betrokken
bedrijven kan verbeteren. De betrokken toezichthouders kunnen zich hiervoor oriënteren aan
de Best Practices uit een aantal succesvolle pilots. Tabel 1 (zie boven) geeft het overzicht van
deze tien sectoren.
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3.

Zorg voor bestuurlijke borging en neem bestuurlijke verantwoordelijkheid
Oplossingen zijn alleen mogelijk als alle toezichthouders samenwerken en tot een integrale
aanpak voor de regeldichte sectoren komen. Het is hiervoor wellicht noodzakelijk om per sector één centrale regisseur aan te wijzen. Dat hiervoor enkele bestuurlijke uitdagingen in het
verschiet liggen, mag duidelijk zijn.
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1

Inleiding
Achtergrond
Toezicht heeft een belangrijke rol in de samenleving. Het dient de adequate uitvoering van wet- en
regelgeving te waarborgen en zo een veilige leefomgeving en een solide economie te ondersteunen.
Het toezicht op de naleving van regelgeving door bedrijven wordt in Nederland uitgevoerd door daartoe gemandateerde organisaties: de toezichthouders. Een toezichthouder heeft één of meer taakgebieden en houdt daarmee toezicht op een deel van de Nederlandse regelgeving. In een aantal gevallen
zijn meerdere toezichthouders actief op hetzelfde taakgebied.
Een bedrijf of instelling kan als gevolg van de eigen bedrijfsactiviteiten te maken hebben met een
uiteenlopend palet aan regelgeving en hiermee ook met meerdere toezichthouders. Hierdoor kan,
vooral in zogenaamde regeldichte sectoren, stapeling van toezicht ontstaan. Gestapeld toezicht, zonder enige vorm van afstemming, leidt tot dubbeling in bevraging van gegevens en het vaker controleren van bedrijven en instellingen. Dat veroorzaakt onnodige toezichtlasten en voor de overheid een
niet optimale inzet van capaciteit.
Naar aanleiding van de motie Elias heeft het kabinet inmiddels de inspectievakantie op rijksniveau
ingevoerd om het aantal controlebezoeken door toezichthouders, en hiermee het gestapelde toezicht,
te verminderen bij bedrijven en instellingen die hun naleving goed op orde hebben. De inspectievakantie blijkt echter onvoldoende effect te hebben, omdat er tussen lokale, regionale en rijkstoezichthouders nog onvoldoende afstemming plaatsvindt. De Commissie Toezichtlasten Bedrijven (CTB) onder
voorzitterschap van de Secretaris Generaal van het ministerie van Economisch Zaken (EZ) heeft daarom besloten om de stapeling van toezicht nader te laten onderzoeken.
Doelstelling
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectieraad en de ministeries van EZ en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben naar aanleiding van het besluit van de CTB het project ‘Inventarisatie gestapeld toezicht' laten uitvoeren. Doel van het onderzoek is om de klacht van
zowel het bedrijfsleven als de politiek, dat er te veel gestapeld toezicht is, verder te specificeren.
Met het uitvoeren van dit onderzoek moet een meer objectief beeld ontstaan over gestapeld toezicht,
om dit uiteindelijk effectief aan te pakken. Het gaat hierbij om vragen als ‘in welke branches is er
sprake van veel en gestapeld toezicht?’ en ‘welke toezichthouders zijn er in die branche actief?’. De
onderzoeksresultaten worden door de samenwerkende opdrachtgevers gebruikt om een aanpak te
formuleren voor het effectief en efficiënt aanpakken van gestapeld toezicht met voordelen voor het
bedrijfsleven en voor de overheid zelf.
In dit project is in kaart gebracht bij welke Nederlandse bedrijven en instellingen gestapeld toezicht
vaak voorkomt. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor de vermindering van
gestapeld toezicht. In deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek samengevat. Ook is een
ontwikkelrichting geschetst die door de opdrachtgevers kan worden gebruikt om de discussie over de
aanpak van gestapeld toezicht verder vorm te geven.
Werkwijze
De inventarisatie van de stapeling van toezicht is in eerste instantie gebaseerd op een deskstudie en
de informatie die SIRA Consulting het laatste decennium heeft verzameld bij onderzoek naar de effecten van toezicht. Op basis hiervan is een matrix opgesteld waarin de verschillende toezichthouders en
sectoren ten opzichte van elkaar zijn uitgezet en is aangegeven welke toezichthouder bij welke sectoren kan komen.
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Onder meer op basis van deze matrix zijn 20 sectoren geselecteerd waar veel toezichthouders actief
zijn. Vervolgens is exacter nagegaan wat het toezicht behelst dat de toezichthouders bij deze sectoren uitoefenen. Met ruim 30 deskundigen bij 21 toezichthouders zijn gesprekken gevoerd over het
(gestapelde) toezicht. De matrix is op basis van deze gesprekken bijgesteld.
Uit de 20 sectoren zijn door de begeleidingscommissie vervolgens 10 prioritaire sectoren geselecteerd
om de stapeling van toezicht ook vanuit het perspectief van de branches en bedrijven te beoordelen.
Met de brancheorganisaties en bedrijven en instellingen van deze 10 sectoren zijn vervolgens meer
dan 20 (groeps-) gesprekken uitgevoerd. In totaal zijn meer dan 60 deskundigen van brancheorganisaties, bedrijven en instellingen in het onderzoek betrokken. De resultaten van alle gesprekken zijn
vervolgens geanalyseerd en verwerkt in dit rapport.
De ervaring en deskundigheid van SIRA Consulting is vervolgens gebruikt om te komen tot suggesties
om gestapeld toezicht aan te pakken. In bijlage II is een uitgebreide omschrijving van de werkwijze
opgenomen.
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2

Uitgangspunten en afbakening van het onderzoek

2.1

Toezicht
Voor dit onderzoek wordt de definitie voor toezicht gehanteerd uit de rapportage van de Commissie
Holtslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken2:
Kader 1. Definitie van toezicht
Toezicht is het door een toezichthouder verzamelen van informatie over de vraag of een handeling die een bedrijf of instelling uitvoert of een zaak die een bedrijf of instelling bezit of beheert, voldoet aan de daaraan gestelde eisen in de regelgeving, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Afbakening 1: Alleen door de wet aangewezen toezichthouders
Op basis van de bovenstaande definitie zouden controles door een private of niet door de wet daartoe
aangewezen organisatie eventueel ook kunnen worden gezien als toezicht. Bedrijven en instellingen
worden tevens gecontroleerd door private organisaties zoals:
Organisaties die audits uitvoeren ten behoeve van certificering en keurmerken, bijvoorbeeld
ISO (kwaliteitsmanagement), VCA (veiligheid), OHSAS (brandveiligheid), Global Gap (arbeidsomstandigheden) en Milieukeur (duurzame productie).
Organisaties die apparatuur en voorzieningen keuren, bijvoorbeeld stook- en koelinstallaties,
brandmeldingsinstallaties, sprinklerinstallaties en vloeistofdichte vloeren.
Verzekeraars die audits uitvoeren om na te gaan of de risico’s die het verzekerde loopt, adequaat zijn geborgd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen tegen brandschade en aansprakelijkheid bij incidenten bij de productie van voedsel.
Deze partijen blijven hier buiten beschouwing omdat dit onderzoek tot doel heeft om (a) de discussie
tussen landelijke en lokale toezichthouders te ondersteunen en (b) een basis te leggen voor het reduceren van gestapeld toezicht3. Dat neemt niet weg dat hier wel kansen liggen voor verdere verbeteringen van het toezicht en vermindering van toezichtlasten in de toekomst.
Afbakening 2: Alleen preventief en gepland toezicht
In dit onderzoek is alleen gekeken naar preventief en gepland toezicht, dat wordt uitgevoerd zonder
dat hier een acute aanleiding voor is, bijvoorbeeld in de vorm van een klacht of een incident. Toezicht dat plaatsvindt omdat er wél een directe aanleiding voor is, is immers het gevolg van het handelen van een bedrijf of instelling zelf·.
Afbakening 3: Alleen toezicht op bedrijven en instellingen
Toezicht op burgers, verenigingen en overheidsinstellingen wordt in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten.

2

De Ministeriële Verantwoordelijkheid Ondersteund, Checklist voor een systematische beschrijving en analyse van
toezichtsarrangementen; rapportage van de commissie Holtslag, 1 juli 1998.

3
De controles die private partijen uitvoeren zijn hierdoor binnen het kader van dit onderzoek niet relevant, tenzij
zij een middel kunnen zijn om de mate van gestapeld toezicht te verminderen.
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2.2

Toezichthouders
Organisatievormen van toezichthouders
De in dit onderzoek gehanteerde afbakening van toezicht houdt onder andere in dat toezicht wordt
uitgevoerd door organisaties die hiervoor bij wet zijn aangewezen4, de toezichthouders. De in dit
onderzoek gehanteerde definitie van toezichthouder is opgenomen in het onderstaande kader.
Kader 2. Definitie toezichthouder
Volgens de AWB, Artikel 5.11: Een persoon bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

In de praktijk zijn verschillende soorten organisaties bij wet zijn aangewezen als toezichthouder:
Landelijke uitvoeringsorganisaties, zoals de Rijksinspecties, de Douane en de Belastingdienst.
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Dit zijn zelfstandige bestuursorganen, die niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een ministerie, bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en het Commissariaat voor de Media.
Lagere overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Lagere overheden houden
zelf toezicht, maar kunnen ook gebruik maken van uitvoeringsorganisaties, zoals veiligheidsregio’s, regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
Vier categorieën van toezichthouders
In dit onderzoek zijn de wettelijke taakgebieden van in totaal 60 verschillende toezichthouders onderzocht. Een deel van de toezichthouders werkt al met elkaar samen, onder andere om de kwaliteit
van toezicht te verbeteren. De toezichthouders zijn voor dit onderzoek ingedeeld in vier categorieën:
1.

Rijksinspecties

2.

Regionale toezichthouders

3.

Gemeentelijke toezichthouders

4.

Overige landelijke toezichthouders.

Ad 1: Rijksinspecties
De Rijksoverheid heeft tien uitvoeringsorganisaties aangewezen om inspecties uit te voeren bij bedrijven en instellingen: de Rijksinspecties. Iedere Rijksinspectie wordt aangestuurd door een Inspecteur
Generaal (IG) of een directeur die verantwoording aflegt aan de bewindspersoon die het betreffende
taakgebied in portefeuille heeft. Een Rijksinspectie kan taken uitvoeren voor meerdere ministeries.
De tien IG’s en directeuren hebben zitting in de Inspectieraad, het overkoepelende samenwerkingsverband van de Rijksinspecties.
Tabel 2. De Rijksinspecties.
Nr. Naam

4
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1

Agentschap Telecom

2

Erfgoedinspectie

3

Inspectie voor de Gezondheidszorg

4

Inspectie Jeugdzorg

5

Inspectie Leefomgeving en Transport

Nr. Naam
AT

6

Inspectie van het Onderwijs

IvhO

7

Inspectie SZW

I-SZW

IGZ

8

Inspectie Veiligheid en Justitie

IJZ

9

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

IL&T

10 Staatstoezicht op de Mijnen

IVJ
NVWA
SodM

Dit sluit aan bij de definitie die in de Algemene wet bestuursrecht wordt gehanteerd (artikel 5.11).
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Ad 2: Regionale toezichthouders
Deze toezichthouders opereren niet nationaal, maar wel gemeentegrensoverschrijdend. Het gaat hier
om provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s5 en GGD’en die toezicht houden op bedrijven en
instellingen.
Deze regionale toezichthouders hebben geïnstitutionaliseerde overlegstructuren. Voorbeelden zijn de
25 waterschappen die samenwerken in de Unie van Waterschappen (UVW), de 12 provincies die samenwerken in het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en)
die samenwerken in de GGD Nederland6.
Ad 3: Gemeentelijke toezichthouders
De 408 Nederlandse gemeenten voeren zelfstandig toezicht uit. Dit toezicht komt voort uit beleid dat
in medebewind wordt uitgevoerd en uit autonoom beleid. Binnen gemeenten kunnen, afhankelijk van
de organisatie, meerdere toezichthoudende afdelingen actief zijn voor bijvoorbeeld milieu, bouw- en
woningtoezicht en toezicht in de openbare ruimte. Het toezicht op milieu zal in toenemende mate
worden overgedragen aan de RUD’s, maar omdat in de praktijk de meeste gemeenten deze taak nog
zelfstandig uitvoeren, wordt in dit onderzoek milieutoezicht als gemeentelijke taak beschouwd.
Het toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en het toezicht op gezondheid, zijn taken die
ook tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren, maar deze zijn bij alle gemeenten belegd bij
respectievelijk de veiligheidsregio’s en de GGD. Beide typen organisaties zijn gemeentegrensoverschrijdend georganiseerd en om deze reden opgenomen bij de regionale toezichthouders.
Ad 4: Overige landelijke toezichthouders
Naast de Rijksinspecties is er een groep toezichthouders die eveneens landelijk actief is, maar die
geen onderdeel uitmaakt van de Rijksinspecties. Deze groep omvat 42 organisaties die elk toezicht
houden op een specifiek taakgebied. Deze toezichthouders maken meestal geen onderdeel uit van
geïnstitutionaliseerde overlegstructuren, zoals de inspectieraad. Het gaat hier bijvoorbeeld om de
Autoriteit Financiële Markten, BUMA-STEMRA en Verispect. Een volledig overzicht van de in dit onderzoek betrokken landelijke toezichthouders is opgenomen in bijlage III.

5

In de Veiligheidsregio’s werken brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de
politie en gemeenten samen.
6

Het toezicht dat Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) uitvoeren zijn in dit onderzoek opgenomen bij gemeentelijk en provinciaal toezicht.
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Toezichthouders in Nederland: organisaties en capaciteit
In bijlage III is een overzicht opgenomen van de 60 toezichthouders die in dit onderzoek zijn meegenomen. Deze 60 toezichthouders zijn een representatieve afspiegeling van 574 organisaties die bij de
wet zijn aangewezen als toezichthouders. Sommige van deze organisaties beschikken over meerdere
locaties die in de praktijk soms ook weer een zekere autonomie hebben bij het plannen en uitvoeren
van toezichtstaken. De politie is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten7.

Figuur 1. Overzicht aantallen toezichthouders in Nederland

In de onderstaande tabel is een globale raming opgenomen van het aantal fte dat per type toezichthouder beschikbaar is. Deze aantallen zijn gebaseerd op een literatuurstudie en een korte inventarisatie bij 40 gemeentelijke toezichthouders. Het totale aantal beschikbare fte voor 2011 wordt geraamd
op 20.680. Niet al deze capaciteit wordt overigens direct ingezet voor controlebezoeken.
Tabel 3. Typen toezichthouders, aantal organisaties en raming beschikbare capaciteit8.
Typen toezichthouders

Aantal individuele
organisaties

Raming beschikbare capaciteit
voor toezichttaken in fte

Rijksinspecties

10

2.300

Overige landelijke toezichthouders

42

10.000

Provincies

12

150

Waterschappen

24

250

GGD-regio's

26

80

Veiligheidsregio's (alleen brandweer)

25

RUD’s

26

Gemeenten

408

400
Opgenomen bij gemeenten en provincies

7.500

7
De politie heeft circa 49.500 fte operationele capaciteit. Deze capaciteit wordt voor een belangrijk deel ingezet
voor surveillance en toezicht op burgers. Het was ten tijde van dit onderzoek niet duidelijk welk deel van de capaciteit voor bedrijven en instellingen wordt ingezet en welk deel daarvan onder de definitie van toezicht valt.
8
Gebaseerd op jaarplannen, jaarverslagen en websites van de onderzochte toezichthouders. Zie bijlage VIII voor
de bronnenlijst.
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2.3

Gestapeld toezicht
Elke toezichthouder is bij wet aangewezen om toe te zien op een specifiek taakgebied. Een bedrijf of
instelling krijgt uitsluitend te maken met een toezichthouder als er een bedrijfsproces wordt uitgevoerd dat binnen het taakgebied van de betreffende toezichthouder valt.
Een bedrijfsproces kan onder meerdere taakgebieden vallen. De kans bestaat hierdoor dat een bedrijf
of instelling met meerdere toezichthouders te maken krijgt. Dit wordt gestapeld toezicht genoemd.
Het onderstaande kader geeft de in dit onderzoek gehanteerde definitie van gestapeld toezicht.
Kader 3. Definitie van gestapeld toezicht
Gestapeld toezicht is het meerdere keren bezoeken van een bedrijf of instelling voor het uitvoeren van toezicht
door dezelfde en/of door verschillende hiertoe bij wet aangewezen toezichthouders.
Concreet betekent dit: Er is sprake van gestapeld toezicht:
Als er meer dan één toezichthouder een controle voor hetzelfde aspect zoals milieu of arbeidsveiligheid
uitvoert.
Als er voor een bepaald bedrijfsproces voor elk aspect een andere toezichthouder apart langskomt om
een controle uit te voeren.
Een wezenlijk kenmerk van gestapeld toezicht is dat stapeling kan worden voorkomen door informatieuitwisseling en betere afstemming en samenwerking tussen toezichthouders onderling. Bij goed afgestemd en
welbewust georganiseerd gestapeld toezicht hoeft er geen sprake te zijn van onnodige lasten en wordt capaciteit
optimaal ingezet.

Relatie risicogestuurd toezicht en gestapeld toezicht
Toezichthouders controleren bedrijven en instellingen in bepaalde sectoren vaker dan andere sectoren als gevolg van risicogestuurd werken. Dat wil zeggen dat het soort en de frequentie van controles
afgestemd worden op het risico dat uitgaat van de bedrijfsprocessen en dat – vanuit het zicht van de
toezichthouder – moet worden beheerst. Dit betekent dat de individuele toezichthouders er naar
streven om controles proportioneel en efficiënt uit te voeren. Stapeling van toezicht wordt hier echter niet mee voorkomen.
Gestapeld toezicht komt dan ook veel voor in sectoren van bedrijven met bedrijfsprocessen die een
risico kunnen vormen voor de externe veiligheid, het milieu, de arbeidsveiligheid van werknemers of
de gezondheid en veiligheid van consumenten.
Afbakening: Toezicht als gevolg van slechte naleving valt buiten gestapeld toezicht
Er zijn ook bedrijven en instellingen die een niet al te goede reputatie hebben bij toezichthouders
omdat bij eerdere controles is geconstateerd dat er sprake is van gebrekkige naleving van de wet- en
regelgeving. Zij worden dan ook vaker gecontroleerd dan vergelijkbare bedrijven of instellingen die
hun zaken goed op orde hebben.
Dit kan – in de beleving van de betrokken bedrijven en instellingen – resulteren in onnodige controlebezoeken door toezichthouders. Omdat het soort en de frequentie van deze controles in eerste instantie bepaald worden op basis van het gedrag van de betrokken bedrijven, valt toezicht als gevolg
van slechte naleving buiten de definitie van gestapeld toezicht. Dit neemt echter niet weg dat ook in
deze situatie winst kan worden geboekt door een betere afstemming tussen de betrokken toezichthouders.
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2.4

Bedrijven en instellingen
Kenmerken van bedrijven en instellingen
In dit onderzoek is gestapeld toezicht in kaart gebracht voor in Nederland gevestigde bedrijven en
instellingen. Toezicht op burgers, verenigingen en overheidsinstellingen is buiten beschouwing gelaten. Als in dit onderzoek wordt gesproken over een bedrijf of instelling, dan wordt bedoeld:
Een bedrijf is een commerciële organisatie waarbij het streven naar winst noodzakelijk is voor
het voortbestaan.
Een instelling is een niet-commerciële organisatie die op bedrijfsmatige wijze wordt geëxploiteerd, maar waarbij het winststreven niet het eerste doel is. Het doel van een instelling dient
te worden gezocht in een nut of welzijn van (een bepaald deel van) de bevolking.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt statistieken bij van het aantal bedrijven en instellingen in Nederland. Hiervoor wordt de Standaard Bedrijven Indeling (SBI 2008) gebruikt. De SBI deelt
bedrijven en instellingen in op basis van hun hoofdactiviteit in vijf verschillende detailniveaus.
Groepering van de bedrijven en instellingen in 62 sectoren
Om voldoende inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen die maatgevend zijn voor de stapeling van
toezicht, is in dit onderzoek uitgegaan van het derde detailniveau van de SBI-indeling. Op dit niveau is
gekeken naar in totaal 266 groepen van bedrijven en instellingen, die vervolgens gegroepeerd zijn in
62 sectoren. Bij de indeling van de sectoren is uitgegaan van de regelgeving waarmee de betreffende
bedrijven en instellingen te maken hebben. Bedrijven en instellingen die op basis van hun bedrijfsactiviteiten met dezelfde regelgeving te maken hebben, worden door dezelfde toezichthouders bezocht.
Zij zijn daarom op basis van hun bedrijfsprocessen in dezelfde sectoren gegroepeerd.
In bijlage IV is aangegeven hoe de 266 verschillende SBI-codes op het derde detailniveau zijn gegroepeerd in de 62 sectoren.
Het onderzoek richt zich op circa 400.000 bedrijven en instellingen
Volgens het CBS waren in 2011 in Nederland ruim 1,2 miljoen bedrijven en instellingen actief. Afhankelijk van hun omvang en de bedrijfsactiviteiten kunnen zij met één of meerdere toezichthouders te
maken krijgen. Welke toezichthouders dit zijn, is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de aard en
ernst van de risico’s die hiermee samenhangen. De kans op stapeling van toezicht is hierdoor niet
tussen en binnen alle sectoren even groot.
Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is de kans op stapeling van toezicht in de meeste sectoren nihil. Op basis van CBS-cijfers blijkt dat circa 70% van alle geregistreerde bedrijven en instellingen
in deze categorie valt. Het gaat in totaal om circa 840.000 zelfstandigen. Voor een relatief klein deel
van de zzp’ers geldt dat zij wel met veel toezicht worden geconfronteerd. Er is in Nederland bijvoorbeeld een klein aantal zzp’ers actief dat chemische stoffen en mengsels verhandeld. Deze bedrijven
slaan significante hoeveelheden chemicaliën op en hebben hierdoor ondanks hun beperkte omvang,
een hoog intrinsiek risicoprofiel.
Met uitzondering van deze relatief kleine groep zzp’ers, waarvan bekend is dat zij wel met stapeling
te maken hebben, worden zzp’ers in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Een belangrijk deel
van deze zelfstandigen is werkzaam in opdracht van grotere bedrijven en instellingen en het meenemen van deze groep zou tot een aanzienlijke dubbeltelling leiden. Hierdoor wordt het totale aantal
bedrijven en instellingen dat in dit onderzoek is meegenomen geraamd op circa 400.000.
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3

Gestapeld toezicht bij bedrijven en instellingen

3.1

Welke toezichthouders komen waar?
Het onderzoeksgebied: 60 toezichthouders en 62 sectoren
Om te bepalen door welke toezichthouders bedrijven en instellingen kunnen worden bezocht voor
controles, is voor elke van de 60 toezichthouders nagegaan op welke taakgebieden zij toezien door
het uitvoeren van controlebezoeken. Hiervoor is door de toezichthouders gepubliceerde informatie
gebruikt, aangevuld met uit eerder onderzoek beschikbare gegevens.
Vervolgens is voor elk van de 62 sectoren nagegaan met welke van de taakgebieden van de toezichthouders bedrijven en instellingen op basis van hun bedrijfsprocessen te maken kunnen krijgen. Daarna
is aan de hand van de jaarverslagen 2011 en de jaarplannen voor 2012 van de toezichthouders geïnventariseerd op welke bedrijfsactiviteiten zij zich richten en hoeveel capaciteit hiervoor wordt ingezet9.
De Overzichtsmatrix10
De beschikbare informatie over enerzijds de taakgebieden van de toezichthouders, de ingezette toezichtcapaciteit en anderzijds de bedrijfsactiviteiten per sector en de omvang van sectoren, is vervolgens verwerkt in de Overzichtsmatrix. Deze informatie van de 60 toezichthouders is op basis van een
deskundige inschatting gerelateerd aan de bedrijfsprocessen in de 62 sectoren.
De resultaten hiervan zijn verwerkt in een de Overzichtsmatrix, die in bijlage V is opgenomen. De
onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de matrix. In deze matrix zijn de 60 toezichthouders uitgezet tegen de 62 sectoren. Iedere cel in de matrix geeft aan hoe groot de kans is dat
een bedrijf of instelling in sector X, een controle krijgt van toezichthouder Y. In de matrix is met
bolletjes een indicatie gegeven van de inspectiefrequentie:
a.

Gesloten bolletje: vaker dan eens per vijf jaar een inspectie,

b.

Open bolletje: één inspectie per vijf tot tien jaar, en

c.

Geen bolletje: nauwelijks of geen toezicht.

9
Deze bedrijfsactiviteiten hoeven overigens niet direct gerelateerd te zijn aan sectoren. De I-SZW heeft bijvoorbeeld een toezichtproject “Werken op hoogte” uitgevoerd dat op uiteenlopende sectoren van toepassing was,
bijvoorbeeld op bedrijven in de bouwsector, glazenwassers en servicemonteurs van hoogspanningstorens etc.
10

Zie bijlage V Gestapeld toezicht per sector: Overzichtsmatrix
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Figuur 2. Schematische weergave van de Overzichtsmatrix.

Deskundige schatting als basis voor de rangschikking van de 62 sectoren
De Overzichtsmatrix levert een semi-kwantitatieve basis op voor een rangschikking van de sectoren
naar stapeling van toezicht, waarbij sectoren met een grote kans op gestapeld toezicht bovenaan
staan en sectoren met weinig of geen (gestapeld) toezicht onderaan. De rangschikking is opgenomen
in bijlage VI. Op basis van deze rangschikking heeft de begeleidingscommissie op twee momenten
tijdens het onderzoek uit de 62 sectoren selecties gemaakt, waarbij vooral gekeken is naar de sectoren waar de grootste stapeling van toezicht te verwachten is en waar interessante mogelijkheden zijn
voor de vermindering hiervan.

20/75

SIRA Consulting

3.2

Regelarme en regeldichte sectoren
Van de Overzichtsmatrix naar een indeling van sectoren naar de stapeling van toezicht
De Overzichtsmatrix geeft inzicht in de mate van stapeling van toezicht en de sectoren waar deze
stapeling zich voordoet. Door deze matrix te koppelen aan de CBS-gegevens over aantallen en omvang
van bedrijven en instellingen, is inzicht verkregen in hoeveel bedrijven en instellingen daadwerkelijk
last hebben van gestapeld toezicht, welke sectoren regelarm zijn en welke sectoren als regeldicht
kunnen worden beschouwd.
De mate van gestapeld toezicht: Drie categorieën van sectoren
Hieruit blijkt dat het totale aantal van circa 400.000 bedrijven en instellingen11 waarop het onderzoek
betrekking heeft, in drie categorieën kan worden onderverdeeld:
160.000 (40%) bedrijven en instellingen hebben een zeer beperkte kans op gestapeld toezicht.
Het gaat hierbij om bedrijven die beperkte risico’s veroorzaken en daardoor gemiddeld met
minder dan vier toezichthouders te maken hebben. De frequentie van controlebezoeken is
daardoor over het algemeen laag.
125.000 (31%) bedrijven en instellingen hebben te maken met stapeling van toezicht. Bij de
betreffende sectoren voeren tussen de vier en acht verschillende toezichthouders een wettelijke toezichtstaak uit.
115.000 (29%) bedrijven en instellingen hebben te maken met dermate grote kans op stapeling
van toezicht dat, wanneer dit niet wordt afgestemd en er niet wordt samengewerkt tussen
toezichthouders, er problemen ontstaan. Bij de betreffende sectoren voeren acht of meer verschillende toezichthouders een wettelijke toezichtstaak uit. Bij veel bedrijven en instellingen
zijn de risico’s zodanig van aard en omvang dat een aantal van deze toezichthouders bepaalde
controles meerdere keren per jaar uitvoert.

Gestapeld toezicht blijkt op basis van de Overzichtsmatrix bij ongeveer 240.000 bedrijven en instellingen voor te kunnen komen. In bijlage V is een volledig overzicht gegeven van de sectoren die kans
hebben op stapeling van toezicht.

11

Bij deze telling zijn de circa 870.000 zzp’ers niet meegenomen. De hoofdreden hiervoor is dat zzp’ers geen
bedrijfslocaties hebben of voor een bedrijf werken dat – indien relevant – al in de telling is meegenomen.
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3.3

Welke factoren zijn bepalend voor de stapeling van toezicht?
Regeldichtheid
Naarmate de diversiteit van de bedrijfsprocessen toeneemt, heeft een bedrijf ook te maken met meer
regelgeving. Deze regeldichtheid is een belangrijke oorzaak voor gestapeld toezicht. Hoe meer regels
er op een sector van toepassing zijn, hoe meer toezichthouders er in de sector actief zijn.
Voorbeeld: Een fabriek gebruikt een stookinstallatie om een product te fabriceren en verzorgt zelf het
transport van de grondstoffen en eindproducten. Dit bedrijf heeft te maken met zeven verschillende
toezichthouders, die elk op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering toezien. Vanuit het bedrijf
gezien bekijken zij wél steeds dezelfde onderwerpen. Ook al overlappen de inhoudelijke onderwerpen
van de inspecties elkaar niet, voor het bedrijf is er toch sprake van een stapeling van toezicht.

Figuur 3. Schematische weergave van de stapeling van toezicht bij een voorbeeldbedrijf.

In de praktijk is er naast regeldichtheid nog een tweetal factoren dat per sector, maar ook per bedrijf
of instelling bepalend is voor de mate waarin gestapeld toezicht zich voordoet:
Schaalgrootte
Bij vergelijkbare bedrijfsprocessen zijn de risico’s bij grote bedrijven groter dan bij kleine organisaties. Een grote industriële bakkerij heeft een veel groter afzetgebied dan een kleine ambachtelijke
bakkerij. Bij de grote bakkerij is het aantal klanten dat mogelijk ziek wordt, veel groter. Grote bedrijven zijn daarom vaak interessanter voor toezichthouders omdat met één inspectiebezoek meer
belangen kunnen worden geborgd.
Risicovolle bedrijfsprocessen
Naarmate het effect van een mogelijk incident bij een bedrijfsproces voor de medewerkers en de
omgeving groter en ernstiger is, is er meestal ook sprake van meer toezicht. Een incident bij een klein
bedrijf dat explosieven produceert weegt zwaarder dan bij een groot bedrijf dat hekwerken produceert. De explosievenfabrikant wordt om deze reden vaker bezocht dan de hekwerkenfabrikant.
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3.4

Prioritaire sectoren voor gestapeld toezicht
Van 62 sectoren naar 10 prioritaire sectoren voor gestapeld toezicht
In paragraaf 3.1 is aangegeven hoe 266 verschillende SBI-codes op het derde detailniveau voor dit
onderzoek zijn gegroepeerd in 62 sectoren. Daarna zijn de volgende stappen doorlopen:
In fase 2 is een gerangschikte lijst samengesteld van de 62 sectoren, waarbij de sector met de
grootste kans op gestapeld toezicht bovenaan staat (zie bijlage VI). Uit deze lijst heeft de begeleidingscommissie 20 sectoren geselecteerd, waar de meest belangrijke stapeling van toezicht verwacht wordt.
Vervolgens zijn 21 interviews uitgevoerd met de 18 geselecteerde toezichthouders (zie bijlage
II), om de toezichtactiviteiten in deze 20 sectoren in kaart te brengen.
De resultaten van de interviews met de toezichthouders zijn voorgelegd aan de begeleidingscommissie, die op basis hiervan een selectie heeft gemaakt van 10 sectoren. Deze 10 prioritaire sectoren zijn in de volgende fase verder onderzocht door middel van interviews met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen.
De onderstaande tabel geeft het overzicht van de 10 geprioriteerde sectoren. In de tabel is bij iedere
sector aangegeven hoeveel bedrijven of instellingen problemen ondervinden als gevolg van onvoldoende afstemming en samenwerking tussen toezichthouders12.
Tabel 4. De 10 prioritaire sectoren voor gestapeld toezicht
Nr.

Aantal bedrijven of
instellingen

Sectoren voor dit onderzoek

Korte naam

1

Akker- en tuinbouw

A&TB

2

Voedingsmiddelenproductie (exclusief vlees)

VM. Prod.

3.030

3

Chemicaliën producerende en verwerkende industrie

Chemie

1.380

4

Metaalproductenindustrie

Metaal

4.440

5

Algemene bouw en projectontwikkeling

Bouw

30.800

6

Goederenvervoer over land

Transport

7

13

Horeca

Horeca
14

8

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

9

Verpleging en zorg met overnachting

V&V

10

Recreatie

Recreatie

Totaal

13.290

5.500
29.590
240
1.130
11.760
101.160

12

De sectoren voor dit onderzoek zijn samengesteld uit groepen van bedrijven en instellingen op het drie-digit
detailniveau van de SBI-indeling van het CBS. De aantallen bedrijven en instellingen in tabel 4 zijn dan ook de
optelsommen van de CBS-gegevens op het drie-digit detailniveau. ZZP’ers zijn in dit overzicht buiten beschouwing
gelaten. In de praktijk zijn er bedrijven die op basis van hun activiteiten in meerdere sectoren vallen, deze worden door het CBS echter slechts één maal opgenomen.
13
Koninklijke Horeca Nederland heeft circa 54.000 leden, terwijl CBS aangeeft dat er in 2012 ‘slechts’ 29.590
horecaondernemingen met personeel actief waren. Het verschil kan gedeeltlijk worden verklaard uit het niet
meenemen van ZZP’ers in dit onderzoek. Daarnaast is er waarschijnlijk een significante groep bedrijven die wel
horeca hebben en daarom lid zijn van KHN, maar waarbij de horeca door CBS niet als hoofdactiviteit wordt gezien.
bijvoorbeeld recreatie.
14
In de tabel zijn naast academische en algemene ziekenhuizen (110), ook categorale ziekenhuizen (130) opgenomen.
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3.5

Toezichthouders in de 10 prioritaire sectoren
Voor de 10 prioritaire sectoren geldt dat zij te maken hebben met een grote verscheidenheid aan
toezichthouders. Het aantal toezichthouders dat per branche een wettelijke taak uitvoert, varieert
tussen de 7 en de 15. De onderstaande tabel geeft voor de 18 toezichthouders die in het onderzoek
zijn geïnterviewd aan, bij welke van de 10 prioritaire sectoren zij actief zijn en in welke mate zij
bijdragen aan de stapeling van toezicht. Naast de geïnterviewde toezichthouders kunnen er ook nog
andere toezichthouders actief zijn. Het volledige overzicht van alle toezichthouders die in deze 10
sectoren actief zijn, is opgenomen in de Overzichtstabel in bijlage V.
Iedere cel geeft aan hoe groot de kans is dat een bedrijf of instelling in sector X, een controle krijgt
van toezichthouder Y, waarbij door bolletjes een indicatie is gegeven van de inspectiefrequentie:
a.

Gesloten bolletje: vaker dan eens per vijf jaar een inspectie,

b.

Open bolletje: één inspectie per vijf tot tien jaar, en

c.

Geen bolletje: nauwelijks of geen toezicht.

Voor het volledige overzicht van alle betrokken toezichthouders en alle sectoren verwijzen wij naar
de Overzichtstabel in bijlage V.
Tabel 5. De mate van betrokkenheid van toezichthouders in de 10 prioritaire sectoren.
Prioritaire sectoren
Type toezichthouder

Rijk

1

2

3

4

5

6

A&TB

VM.
Prod.

Chemie

Metaal

Bouw

Transport

●

●

○

●

●

●

●
●

I-SZW

○

●

●

NVWA

●

●

○

9

10

V&V

Recreatie

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

SodM

●

Provincie
Waterschap

8

●

IGZ
IL&T

Regionaal

7

Horeca Ziekenhuizen

●

Veiligheidsregio’s

●

○

○

●

○
○

●

○

●

●

●

○

○

○

○

○
○

●

●

○

○

●

○

○

●

○
●

●

GGD
Lokaal

Gemeente - Milieu

○

Gemeente – Bouw &
wonen

●

Belastingdienst

overig

Douane
Skal/CPE

○

○

○

○

●

○

●

●
●

○

○

○

●
○

○
●

NEa

○
●

○

●

COKZ

●

●

●

●

○

Aantal overige toezichthouders

2

0

1

0

2

3

3

5

5

7

Totaal aantal toezichthouders

9

10

13

7

8

12

12

14

12

17

Verispect
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●

●

Gemeente – APV
Landelijk

●

○
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4

Analyse en bevindingen

4.1

De toegevoegde waarde van toezicht
Voor de 10 prioritaire sectoren is in gesprekken met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen
nagegaan wat gestapeld toezicht in de praktijk betekent. Uit deze gesprekken blijkt unaniem dat er
begrip is voor de noodzaak van toezicht en tot op zekere hoogte zelfs voor stapeling van toezicht.
Voorwaarde is dan wel dat elk afzonderlijk bezoek inhoudelijke meerwaarde heeft. Een controle heeft
in de ogen van het bedrijfsleven inhoudelijke meerwaarde als goede naleving van de regelgeving
waarop wordt toegezien een wezenlijke bijdrage levert aan het beheersen van de risico’s die zij zelf
ook zien.
Bedrijven en instellingen geven aan zich te realiseren dat hun bedrijfsprocessen risico’s met zich
meebrengen. Zij geven aan dat toezicht kan helpen om deze risico’s doelmatig te beperken. Toezicht
helpt bedrijven bijvoorbeeld de ‘blinde vlek’ te verkleinen die op termijn kan ontstaan omdat zij dag
in, dag uit hetzelfde proces uitvoeren. Toezicht helpt ondernemers bijvoorbeeld om zich opnieuw
bewust te worden van de gevaren die de veiligheid van de werkomgeving bedreigen.
Ook levert toezicht een bijdrage aan een eerlijke concurrentiepositie en een ‘level playing field’. Het
naleven van regelgeving kan tot hoge kosten leiden. Bedrijven of instellingen die zich niet aan de
regels houden, hebben hierdoor een financieel voordeel. Een recent praktijkvoorbeeld zijn champignonkwekerijen die werknemers structureel onderbetalen. Zij kunnen hun producten tegen een lagere
prijs in de markt zetten dan kwekerijen die wel eerlijk produceren. Toezicht, in dit specifieke geval
van de tak Werk en inkomen van de Inspectie SZW, helpt hier om oneerlijke praktijken te voorkomen.

4.2

Wanneer is gestapeld toezicht een probleem?
Voor dit onderzoek zijn gegevens verzameld door middel van werksessies en interviews. De bedrijven
en instellingen die hieraan hebben deelgenomen, hebben praktijkvoorbeelden om de problematiek
van gestapeld toezicht te illustreren. De voorbeelden die door meerdere bedrijven en instellingen
werden genoemd en onderschreven15, zijn gebundeld en geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat
bedrijven en instellingen gestapeld toezicht vooral als een probleem ervaren wanneer zich concreet
de volgende situaties voordoen:
1.

Verschillende toezichthouders controleren dezelfde onderwerpen of objecten.

2.

Toezichthouders hebben ‘geen geheugen’.

3.

Toezichthouders maken te weinig gebruik van beschikbare nalevingsinformatie.

4.

Toezichthouders controleren onderwerpen waarover ook al wordt gerapporteerd.

Ad. 1. Verschillende toezichthouders controleren dezelfde onderwerpen of objecten
Het wordt door bedrijven en instellingen belastend en onnodig gezien als verschillende toezichthouders tijdens hun inspecties dezelfde onderwerpen controleren. Het maakt hierbij niet uit of toezichthouders op verschillende aspecten letten. Als een QHSE-medewerker achtereenvolgens inspecteurs
van de NVWA, de gemeente en de brandweer dezelfde rondleiding moet geven, dan wordt dit als
stapeling ervaren, ongeacht of de inspecteurs verschillende onderwerpen beoordelen.

15

De voorbeelden die regelmatig terugkeren en hierdoor een meer structureel karakter vertonen, zijn in de analyse opgenomen. Incidenten en voorbeelden die niet door andere respondenten zijn onderschreven zijn buiten beschouwing gelaten.
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Voorbeeld 1.

Een bedrijf dat metaalproducten behandelt op de eigen locatie moest in één jaar een gemeentelijke milieu-inspecteur, een medewerker van de I-SZW en een medewerker van de brandweer rondleiden door het bedrijf. Iedere rondleiding kostte veel tijd, wat door de ondernemer als een onnodig groot tijdsbeslag op de organisatie werd beschouwd.

Voorbeeld 2.

Een bakker met ruim 20 kleine vestigingen moest binnen één week een inspecteur van de NVWA en
een inspecteur van de brandweer rondleiden. Doordat het om een kleine vestiging ging, betekende
dit dat binnen korte tijd twee maal een medewerker voor geruime tijd moest stoppen met zijn activiteiten. De ondernemer gaf aan dat dit de continuïteit van de bedrijfsprocessen in gevaar
bracht.

Ad. 2. Toezichthouders hebben ‘geen geheugen’
Bedrijven en instellingen vinden het vervelend dat zij steeds dezelfde informatie moeten aanleveren
tijdens inspecties. Het tijdens een inspectie uitleggen van de bedrijfsprocessen en de gebruikte managementsystemen kost veel tijd, zeker bij grote inrichtingen zoals een chemische fabriek. Ook vinden zij het vervelend als een toezichthouder niet op de hoogte is van de beslissingen van andere inspecteurs. Het komt zelfs voor dat bedrijven, als zij door een andere inspecteur van dezelfde organisatie worden bezocht, met verschillende bevindingen worden geconfronteerd.
Voorbeeld 3.

Een recreatiebedrijf had in opdracht van de brandweer geïnvesteerd in een brandmeldingsinstallatie, een investering van ruim € 20.000. Na enige jaren kwam er een nieuwe inspecteur van de
brandweer op bezoek die wilde dat de installatie werd verwijderd omdat zij teveel meldingen kregen en het ook niet nodig vonden dat het bedrijf een dergelijke installatie had. De ondernemer
vond het vervelend dat het bij de brandweer niet bekend was dat zij in een eerder stadium zelf de
eis hadden neergelegd.

Voorbeeld 4.

Bij de bouw van een hotel met meer dan 100 kamers paste een projectontwikkelaar deuren met
een TüV-keurmerk toe, die voldeden aan de eisen die de vergunningverlener had gesteld. De
brandweer ging vervolgens niet akkoord met de mate van brandvertraging en eiste dat er andere
deuren werden geplaatst. De ondernemer vond dit niet alleen opmerkelijk (hij voldeed immers aan
de eisen van de vergunningverlener), maar ook vond hij de investering buitenproportioneel ten opzichte van de toename in veiligheid.

Ad. 3. Toezichthouders maken te weinig gebruik van beschikbare nalevingsinformatie
Bedrijven en instellingen doen veel om goede naleving van regelgeving te borgen, bijvoorbeeld via
certificering en het onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen. Onderdeel hiervan zijn audits
door private toezichthouders. Ook komt het vaak voor dat zij worden bezocht door verzekeraars en
afnemers die ook bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering beoordelen. Toezichthouders maken onvoldoende gebruik van deze beschikbare informatie en controleren de aspecten die via privaat toezicht al zijn geborgd, opnieuw. Hetzelfde geldt voor inspectieresultaten van toezichthouders onderling.
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Voorbeeld 5.

Een camping met een ‘green key’ certificaat heeft vanuit het certificeringssyteem te maken met
strengere milieueisen dan de milieuvergunning van de gemeente stelt. Desondanks wordt het bedrijf minimaal jaarlijks bezocht door een milieu-inspecteur, die bij de controle onderwerpen controleert die ook zijn opgenomen in de auditrapporten van de certificeerder. De frequente milieuinspecties van de gemeente hebben in de ogen van het bedrijf weinig of geen toegevoegde waarde
ten opzichte van de audits, terwijl de resultaten van deze audits voor de toezichthouders inzichtelijk zijn.

Voorbeeld 6.

Een exploitant van een verzorgingshuis voor dementerenden heeft zich, op last van de verzekeraar,
laten certificeren voor het onderwerp ‘brandveiligheid’. Hierdoor wordt het bedrijf periodiek bezocht door een bedrijf dat het onderhoud van de brandblusinstallaties verzorgt en door een certificeerder die de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud controleert. Zowel de facturen van het
onderhoud als de rapporten van de certificeerder zijn voor toezichthouders inzichtelijk. Ondanks
de dubbele borging van de brandveiligheid en de beschikbaarheid van de informatie, wordt brandveiligheid door de brandweer, de gemeente en Inspectie SZW ook nog fysiek gecontroleerd.
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Ad. 4. Toezichthouders controleren onderwerpen waarover ook al wordt gerapporteerd
Ondernemers zien het als stapeling als zij periodiek moeten rapporteren over hun bedrijfsvoering en
vervolgens toezicht krijgen waarbij dezelfde onderwerpen, waarbij de toezichthouder de beschikbare
informatie niet gebruikt, opnieuw beoordeeld of zelfs helemaal niet op de hoogte is van de beschikbare informatie. Toezicht op afstand wordt door ondernemers ook als riskant gezien, omdat het lastiger
is om in gesprek te gaan met de inspecteur, waardoor zij eventuele afwijkingen niet kunnen verklaren.
Voorbeeld 7.

4.3

Een chemisch bedrijf moet jaarlijks rapporteren over de keuringen die zijn uitgevoerd om te garanderen dat de installaties aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Ondanks dat de inspecteur
vooraf beschikt over facturen die aantonen dat deze keuringen zijn uitgevoerd, wil de inspecteur
dit toch op het fabrieksterrein controleren. Het rondleiden van de inspecteur kost echter veel tijd
en dit wordt als storend ervaren door de ondernemer.

Kwaliteit van toezicht bepaalt beleving van gestapeld toezicht
Kwaliteit van toezicht is mede bepalend of stapeling van toezicht als probleem wordt ervaren
In de gesprekken die tijdens het onderzoek zijn uitgevoerd, heeft de focus vooral gelegen op gestapeld toezicht en de mogelijkheden om dit te beperken. De brancheorganisaties, ondernemers en instellingen geven echter unaniem aan dat de perceptie van gestapeld toezicht sterk wordt bepaald
door de kwaliteit van het toezicht. In tegenstelling tot de aanpak van gestapeld toezicht, waarbij
geldt dat samenwerking tussen toezichthouders noodzakelijk is, zijn individuele toezichthoudende
organisaties zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van toezicht.
Kwaliteit van toezicht is vooral relevant wanneer bij een bedrijf of instelling de verschillen tussen
toezichthouders (soms pijnlijk) zichtbaar worden. De voorbeelden die in de gesprekken zijn gegeven,
zijn gerubriceerd naar de volgende factoren die de kwaliteit van het toezicht beïnvloeden:
1.

Geen beeld van de kostenimpact van maatregelen.

2.

Hoofd- en bijzaken worden onvoldoende onderscheiden.

3.

Inspecteurs zijn onvoldoende bedrijfsdeskundig.

4.

Onprofessioneel gedrag.

Ad. 1. Geen beeld van de kostenimpact van maatregelen
Inspecteurs hebben soms geen goed beeld van de kostenimpact van geëiste aanpassingen. Er worden
vaak eisen gesteld die tot hoge kosten leiden, terwijl er ook goedkopere oplossingen voorhanden zijn.
Het komt zelfs voor dat de geëiste maatregelen door de inspecteur niet aantoonbaar kunnen worden
onderbouwd op basis van de relevante regelgeving.
Voorbeeld 8.

Een glastuinbouwbedrijf kreeg van de I-SZW de verplichting om het product, dat op de grond werd
verbouwd, voortaan op hoogte te gaan verbouwen, omdat dit beter zou zijn voor de medewerkers.
Het op hoogte gaan verbouwen van het product zou een investering vereisen van ongeveer 30.000
Euro. De kweker kon echter aantonen dat er richtlijnen bestaan waardoor het niet nodig was om op
hoogte te werken.

Voorbeeld 9.

Bij een wegcontrole is door een toezichthouder geconstateerd dat de remschijven haarscheurtjes
vertonen. De inspecteur stelt dat de remschijven worden vervangen. De trekker wordt, ondanks
dat het bedrijf het niet eens is met de beslissing, toch naar een garage gebracht om de schijven te
laten vervangen. De garagehouder bevestigt dat de remschijven geen gebreken vertonen, maar om
verdere sancties te voorkomen wordt toch tot vervanging overgegaan.
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Ad. 2. Hoofd- en bijzaken worden onvoldoende onderscheiden
Een toezichthouder moet zich richten op belangrijke risico’s. Dit wil niet zeggen dat kleine nalevingsproblemen niet aangepakt hoeven te worden, maar het toezicht moet proportioneel zijn met het
risico. Dit betekent ook dat inspecteurs de ruimte moeten hebben om keuzes te maken en niet direct
handhavend hoeven op te treden bij een klein probleem. Ondernemers hebben de indruk dat toezichthouders zich genoodzaakt voelen om op alle misstanden, hoe klein ook, te handhaven, omdat zij
niet het risico willen lopen dat zij in een later stadium verantwoordelijk worden gehouden.
Voorbeeld 10. Een chemische fabriek kreeg van een gemeentelijke inspecteur een sanctie opgelegd omdat het
grasveld om de inrichting niet voldoende was bijgehouden, terwijl het bedrijf kon aantonen dat het
hoveniersbedrijf de volgende dag het onderhoud kwam verzorgen. Het bedrijf heeft dit toezicht als
volstrekt zinloos ervaren omdat de lengte van het gras geen invloed heeft op de veiligheid.
Voorbeeld 11. Een verzorgingstehuis heeft te maken met eisen aan de specifieke opleidingsniveaus van medewerkers. Het tehuis heeft deze regels geïnterpreteerd en maakt binnen de gestelde eisen een planning, waardoor steeds rekening wordt gehouden met bezetting en opleidingsniveaus. De toezichthouder houdt echter een veel strakkere interpretatie aan en handhaaft hier strak op, ook al is er
geen sprake van reële risico’s voor de bewoners of de medewerkers. Als gevolg hiervan moet hoogopgeleid personeel worden ingezet voor taken waarvoor dit vanuit praktisch oogpunt niet nodig is,
zonder dat hier vanuit de regelgeving een goede onderbouwing beschikbaar is. Dit gaat ten koste
van de beperkte budgetten en de zorgverlening.

Ad. 3. Inspecteurs zijn onvoldoende deskundig
Bedrijven en instellingen verwachten een inspecteur die niet alleen de regelgeving kent, maar die ook
kennis heeft van de gevolgen van deze regelgeving voor de bedrijfsprocessen die in een bedrijf of
instelling worden uitgevoerd. Een goede inspecteur is een gesprekspartner en kan de regelgeving op
juiste wijze interpreteren én uitleggen. In de praktijk blijkt er veel variatie te bestaan tussen deskundige en onvoldoende deskundige toezichthouders. Voor deze laatste categorie geldt dat zij hun werk
wellicht goed uitvoeren, maar dat bedrijven hen als ondermaats beoordelen, omdat zij in een eerder
stadium te maken hebben gehad met een meer deskundige inspecteur.
Voorbeeld 12. Een metaalbedrijf kreeg tijdens een inspectie van de milieu-inspecteur van de gemeente te horen
dat de aanwezige voorraad van gevaarlijke stoffen te groot was, ondanks dat aan de eisen in de
vergunning werd voldaan. Deze voorraad is echter nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Als het
bedrijf gehoor geeft aan de eisen van de inspecteur dan kunnen zij hun werk niet goed uitvoeren.
Doen zij dit echter niet dan krijgen zij een boete.
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Ad. 4. Onprofessioneel gedrag
Toezichthouders worden soms niet als een professionele partner gezien. In de beleving van bedrijven
en instellingen legt de overheid eenzijdig verplichtingen op en is zij onvoldoende in staat ofwel bereid
om mee te denken in oplossingen. De regelgeving en de wijze waarop daaraan moet worden voldaan,
zijn interpretabel. Dit versterkt het gevoel dat maatwerk mogelijk is. Uit de praktijk vinden bedrijven
en instellingen echter dat toezichthouders onvoldoende meedenken in het vinden van oplossingen
voor geconstateerde problemen.
Verder geven situaties waarbij toezichthouders niet of heel laat reageren, het gevoel dat de termijnen die voor bedrijven en instellingen dwingend worden opgelegd, voor de toezichthouders zelf niet
gelden. Dit bevestigt het gevoel bij bedrijven dat de overheid onprofessioneel handelt of op zijn minst
de indruk hiervan wekt.
Voorbeeld 13. Een ondernemer had een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd voor het plaatsen van de dakspanten op
een nieuw fabriekspand met behulp van een speciale kraan. De toezichthouder van de gemeente
had aangegeven hierbij aanwezig te moeten zijn. Zonder zijn aanwezigheid mocht de operatie niet
doorgaan. Het bedrijf vond dit geen probleem, maar op het moment waarop alles klaarstond,
kwam de toezichthouder niet opdagen. Toen de ondernemer de toezichthouder opbelde, deelde
deze mede dat hij ‘het vergeten was’ en de volgende dag zou komen. Naast dat dit gedrag uiterst
onprofessioneel is, zou het project hierdoor een dag vertraging oplopen en zou de kraan een extra
dag moeten worden gehuurd. Nadat de ondernemer had gedreigd de kosten op de gemeente te
verhalen, kwam de toezichthouder alsnog.
Voorbeeld 14. Een metaalbedrijf heeft aangegeven dat inspecteurs zonder bericht terug zijn gekomen op eerder
besproken punten. De betreffende inspecteur had bij een inspectie aangegeven geen reden te zien
om een boete op te leggen. Desondanks krijgt de ondernemer later toch een dwangsom opgelegd.
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4.4

Toezicht door particuliere partijen en gestapeld toezicht
Ondernemers maken in de beleving van gestapeld toezicht geen verschil tussen toezicht door de
overheid en toezicht door particuliere partijen
Een exploitant van een recreatiepark gaf aan dat hij 20 tot 25 toezichthouders per jaar door zijn bedrijf moest rondleiden. Bij het uitwerken van het overzicht van de betreffende partijen bleek ruim de
helft van de controles niet onder de in dit onderzoek gehanteerde definitie van toezicht te vallen.
Deze bezoeken leverden echter wel een belangrijke bijdrage aan de perceptie van gestapeld toezicht.
Uit de gesprekken met de bedrijven en instellingen blijkt dus dat toezicht veel breder wordt geïnterpreteerd dan de inspectiebezoeken van toezichthouders. Bedrijven ervaren ieder bezoek waarbij een
onderwerp wordt gecontroleerd, als toezicht, ongeacht de opdrachtgever. De volgende activiteiten
worden in de praktijk vaak ook tot toezicht gerekend:
Controles van voorzieningen door geaccrediteerde keurders. Het betreft hierbij bijvoorbeeld
het controleren van de brandblusinstallatie, de stookinstallatie en de klimaatbeheersing. Het
komt hierbij ook voor dat het door de keuringsinstantie verrichte werk nogmaals wordt gecontroleerd door de certificerende instelling die verantwoordelijk is voor de accreditatie.
Controles door verzekeraars. Verzekeraars voeren audits uit om na te gaan of het bedrijf of de
instelling voldoen aan de door de verzekeraars gestelde eisen. Dit geldt zowel voor verzekeringen voor materiële schade, als voor zorgverzekeringen.
Controles door afnemers. Bij de producerende sectoren wordt de kwaliteit van het product
vaak gecontroleerd door de afnemers. Deze controles omvatten in toenemende mate ook eisen
aan de wijze van productie en opslag. Albert Heijn controleert bijvoorbeeld zelf de kwaliteit
van de voedingsmiddelen die onder private label worden aangeboden.
Controles door producenten. Bij (groot-) handelaren wordt de wijze waarop het product wordt
verkocht en de wijze waarop service wordt verleend, soms gecontroleerd door de producent of
exporteur van het goed. Veel autoproducenten nemen audits af bij de importeurs en dealers
van het betreffende merk.
Certificering. Bedrijven en instellingen moeten regelmatig beschikken over diverse certificaten
om hun producten te kunnen afzetten. Dit geldt voor afzet binnen Nederland, maar ook bij export naar andere lidstaten en derde landen.

Aan de bovenstaande controles en certificeringen hangen volgens de bedrijven en instellingen vaak
significante (financiële) belangen. Zo bepalen controles van verzekeraars de hoogte van de verzekeringspremie en zijn controles door afnemers of certificeringen vaak vereist om te mogen leveren.
In de praktijk blijkt dat de hierboven genoemde controles vaak overlap vertonen met het toezicht
door de overheid. Voorbeelden zijn verzekeraars die de brandveiligheid controleren en afnemers die
controleren of er wel milieubewust wordt geproduceerd. Volgens bedrijven en instellingen zouden
toezichthouders meer gebruik kunnen maken van de beschikbare nalevingsinformatie die uit deze
controles beschikbaar komt.
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5

Conclusies
Gestapeld toezicht bij bedrijven en instellingen
1.

In het onderzoek zijn 10 prioritaire sectoren geïdentificeerd waarin een groot aantal toezichthouders van verschillende bestuurslagen bijdraagt aan een hoge frequentie van toezicht. De economische situatie van deze sectoren kan verbeteren door het gericht aanpakken van gestapeld toezicht.
Deze 10 prioritaire sectoren bieden veel potentie voor pilotprojecten die een duidelijke richting
kunnen geven aan een voortvarende aanpak van gestapeld toezicht. Toezichthouders kunnen zich
hierbij deels oriënteren aan de hand van de Best Practices die uit een aantal succesvolle pilots
kunnen worden gedestilleerd.

2.

Gestapelde toezicht als gevolg van onvoldoende afstemming en samenwerking vormt een probleem voor bedrijven en instellingen in Nederland. Het zijn vooral de zogenaamde regeldichte
sectoren, waar gestapeld toezicht optreedt.
Een belangrijke oorzaak voor gestapeld toezicht is de regeldichtheid van een sector. Hoe meer
regels er op een sector van toepassing zijn, hoe meer toezichthouders in die sector actief zijn.
Naast regeldichtheid zijn er nog twee factoren die per sector en per bedrijf of instelling bepalend
zijn voor de mate waarin gestapeld toezicht zich voordoet: de schaalgrootte van bedrijfsprocessen en de mate van risico die van een bedrijfsproces uitgaat voor de medewerkers en de omgeving.
Een wezenlijk kenmerk van gestapeld toezicht is dat stapeling kan worden voorkomen door informatie-uitwisseling, betere afstemming, duidelijke afspraken en goede samenwerking tussen toezichthouders onderling. Bij goed afgestemd en welbewust georganiseerd gestapeld toezicht hoeft
er geen sprake te zijn van onnodige lasten en wordt capaciteit optimaal ingezet.

3.

Op hoofdlijnen blijkt dat de feitelijke stapeling van toezicht vooral wordt veroorzaakt door het
gebrek aan onderlinge afstemming binnen en tussen regionale, lokale en overige landelijke toezichthouders. Bij de Rijksinspecties is er al onderlinge afstemming om de onnodige lasten van gestapeld toezicht te voorkomen.
In het onderzoek zijn 18 toezichthouders geïdentificeerd die – op verschillende niveaus – het belangrijkste gedeelte van gestapeld toezicht veroorzaken. Deze 18 toezichthouders kunnen effectief werken door zich op korte termijn te richten op een betere afstemming en samenwerking bij
hun toezichtactiviteiten in de 10 prioritaire sectoren.
Van de 18 toezichthouders zijn er 7 regionaal of lokaal actief. Het gaat hier onder andere om gemeenten, provincies, waterschappen en brandweercorpsen – in totaal enkele honderden organisaties. Initiatieven om gestapeld toezicht met succes aan te pakken moeten zich vooral richten op
deze grote aantallen regionale en lokale toezichthouders. Deze opereren over het algemeen zeer
zelfstandig en treden meestal op zonder veel onderlinge afstemming.
Bij Rijksinspecties is verbetering in de afstemming zeker mogelijk, maar dit zal - enkele uitzonderingen daargelaten - naar verhouding een kleinere bijdrage leveren aan het reduceren van gestapeld toezicht.
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4.

Er zijn situaties waar ook decentrale toezichthouders samenwerken, maar dit zijn doorgaans
geïsoleerde cases die gebaseerd zijn op initiatieven van enkele personen. Zij moeten vaak behoorlijke weerstanden binnen de eigen organisatie overwinnen om afstemming tussen toezichthouders tot stand te brengen. Een betere bestuurlijke borging kan hierbij een oplossing zijn.
Veel lokale en regionale initiatieven zijn niet duurzaam, omdat zij steunen op enkele personen en
hun relatienetwerk. Als deze personen van functie veranderen of vertrekken, dan zijn ook deze
initiatieven afgelopen omdat zij noch organisatorisch noch bestuurlijk voldoende geborgd zijn.
Bij decentrale toezichthouders komt het voor dat zij betrekkelijk los staan van hun eigen organisaties. Het zit in het DNA van deze toezichthouders dat zij de ‘onafhankelijkheid’ van een toezichthouder niet definiëren als professionele onafhankelijkheid die vrij is van belangen wat hun
werkgebied betreft, maar als autonomie in de meest ruime zin.
Bij toezichthouders die deze ruime definitie van onafhankelijkheid hanteren geldt vaak dat zij
vanuit hun eigen organisatie niet of nauwelijks worden aangestuurd. Zij zien het dan ook niet als
onderdeel van hun taak om met andere toezichthouders af te stemmen en te overleggen. Een
succesvolle aanpak van gestapeld toezicht moet hier gericht op inspelen.

De perceptie van gestapeld toezicht door bedrijven en instellingen
5.

De kwaliteit van individueel toezicht wordt door de meeste bedrijven en instellingen als een
belangrijk bijkomend probleem ervaren. Het verbeteren van kwaliteit draagt echter niet direct
bij aan het aanpakken van problemen die voortkomen aan onvoldoende afstemming en samenwerking bij gestapeld toezicht.
Het onderzoek is vooral gericht op het onderwerp gestapeld toezicht, maar het probleem van de
kwaliteit van toezicht loopt als een rode draad door de meeste gesprekken met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen. De kwaliteit van toezicht wordt door bedrijven en instellingen direct gerelateerd aan de deskundigheid en de inspectievaardigheden van toezichthouders. Problemen met de kwaliteit van toezicht beïnvloeden de perceptie van gestapeld toezicht duidelijk negatief, zeker wanneer verschillen tussen toezichthouders (soms pijnlijk) zichtbaar worden.
Het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht bij de afzonderlijke toezichthouders zorgt er
voor dat controlebezoeken beter worden uitgevoerd, maar dit leidt niet direct tot een afname
van gestapeld toezicht. Het betekent alleen dat de afzonderlijke controlebezoeken binnen deze
stapeling beter worden uitgevoerd. Het aanpakken van gestapeld toezicht heeft alleen dan effect
als toezichtactiviteiten tussen toezichthouders onderling worden afgestemd en gezamenlijk efficiënter worden ingevuld. Overigens kan dit laatste ook een onderdeel zijn van verbetering van
kwaliteit.

6.

Bedrijven, instellingen en brancheorganisaties geven unaniem aan dat toezicht noodzakelijk is en
vaak toegevoegde waarde heeft. Zij verwachten echter dat de overheid als één geheel opereert,
in die hoedanigheid professioneel werkt en gestapeld toezicht door betere afstemming tussen
toezichthouders zo ver mogelijk reduceert.
Toezicht wordt vooral als belangrijk gezien om bedrijven te blijven attenderen op de (maatschappelijke) risico’s van hun handelen. Toezicht is bovendien belangrijk om een eerlijke concurrentie tussen bedrijven te waarborgen.
Bedrijven en instellingen onderkennen dat een zekere mate van stapeling van toezicht onvermijdelijk is, maar geven aan dat de huidige situatie van gestapeld toezicht een aanzienlijk probleem
is dat vooral in de 10 prioritaire sectoren moet worden aangepakt.
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7.

Bedrijven beschouwen ook particuliere partijen die toezicht houden als onderdeel van gestapeld
toezicht. Bedrijven ervaren ieder bezoek waarbij een onderwerp wordt gecontroleerd, als toezicht, ongeacht de opdrachtgever.
Geaccrediteerde keurders, verzekeraars, afnemers en certificerende instellingen voeren in de
verschillende sectoren uiteenlopende controles uit. In de praktijk blijkt dat deze controles vaak
overlap vertonen met het toezicht door de overheid.
Hier ligt een grote kans voor toezichthouders die door de wet zijn aangewezen. Er kan worden
nagegaan waar (a) qua inspectieonderwerpen sprake is van overlap en (b) welke particuliere partijen voldoende betrouwbaar en professioneel werken om nalevingsinformatie met deze partijen
uit te wisselen. Hierdoor kunnen eventueel eigen inspecties worden beperkt of zelfs op onderdelen vervallen.

Het aanpakken van gestapeld toezicht
8.

Het aanpakken van gestapeld toezicht is een uitdaging voor de overheid, maar dat het kan blijkt
uit een aantal goede voorbeelden.
Brancheorganisaties, bedrijven en instellingen, maar ook de toezichthouders onderkennen de
noodzaak om gestapeld toezicht aan te pakken. In dit onderzoek is een aantal voorbeelden naar
voren gekomen over de wijze waarop gestapeld toezicht kan worden aangepakt. Het is nu zaak
om uit deze ervaringen de Best Practices te kiezen als concrete aangrijpingspunten om gestapeld
toezicht aan te pakken.
Het volgende hoofdstuk geeft een aantal suggesties om de problemen die voortvloeien uit gestapeld toezicht aan te pakken. Verder is een aantal concrete Best Practices beschreven. De suggesties en de daarbij aangegeven aandachtspunten kunnen de samenwerkende opdrachtgevers gebruiken om een aanpak te formuleren voor het effectief en efficiënt aanpakken van gestapeld
toezicht. Te beginnen bij de 10 prioritaire sectoren en op een zodanig wijze dat dit merkbaar
voordelen oplevert voor de individuele bedrijven, instelling en de toezichthouders en bovendien
de naleving van de regelgeving verder verbetert.
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6

Suggesties voor minder gestapeld toezicht

6.1

Generieke aanpak versus maatwerk
De generieke aanpak
Voor het ‘ontstapelen van toezicht’ moet een aantal algemeen geldende uitgangspunten worden geformuleerd dat vooral betrekking heeft op de wijze waarop toezichthouders met elkaar communiceren
en hun toezichtsactiviteiten op elkaar afstemmen.
Belangrijk is hierbij dat de bestuurlijke, juridische en organisatorische mogelijkheden worden onderzocht om toezichthouders op de verschillende niveaus – waar nodig en waar gewenst – aan te sturen.
Een dergelijke verkenning is noodzakelijk, enerzijds omdat op dit moment niet voldoende duidelijk is
welk instrumentarium beschikbaar is om toezichthouders aan te sturen en waar nodig anders te organiseren en anderzijds omdat er niet op gerekend kan worden dat toezichthouders op alle niveaus de
gewenste medewerking zullen verlenen om bepaalde gezamenlijke doelstellingen te realiseren.
Daarnaast moet worden gekeken welke ‘zachte’ maatregelen mogelijk en kansrijk zijn om toezichthouders te committeren aan samenwerking en onderlinge afstemming, die noodzakelijk is voor het
‘ontstapelen van toezicht’.
Maatwerk
Als wij naar de 10 prioritaire sectoren kijken voor gestapeld toezicht, dan wordt duidelijk dat deze
sectoren onderling sterk verschillen en dat zelfs binnen deze sectoren soms belangrijk verschillen zijn
in de aard, de omvang en de diversiteit van de bedrijfsprocessen.
Per sector, of wanneer dat nodig is per deelsector, kunnen toezichthouders gezamenlijk een integrale
aanpak ontwikkelen waarbij het toezicht optimaal wordt ingericht, kernbepalingen worden afgestemd
en geprioriteerd om hiermee het toezicht voor bedrijven en instellingen effectiever en efficiënter in
te richten. Optimaal zou zijn om na te gaan hoe ook de resultaten van ‘de andere toezichthouders’
zoals keuringsinstanties en certificeerders hierbij te gebruiken zijn.
Belangrijk is wel dat alle toezichthouders bereid zijn om taken, waar mogelijk, over te dragen, kennis
te delen en gezamenlijk te streven naar een optimale inrichting van het toezicht op een regeldichte
sector. De betrokken toezichthouders moeten zich hieraan dan ook bestuurlijk conformeren. Wellicht
is een extra stimulans hiervoor dat het ‘ontstapelen van toezicht’ niet alleen leidt tot kwalitatief
beter toezicht, maar ook voor de eigen organisatie een aanzienlijke capaciteit- en kostenbesparing
kan opleveren en de uitvoering van haar taken een positieve impuls geeft.
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6.2

De uitdagingen bij de aanpak van gestapeld toezicht
Uit het onderzoek blijkt dat gestapeld toezicht voor bepaalde sectoren belastend is en er een dringende vraag is om dit toezicht effectiever en efficiënter uit te voeren. Uit de diverse gesprekken en
rapporten blijkt dat het verminderen van gestapeld toezicht en verbeteren van de kwaliteit van het
toezicht bij vrijwel alle toezichthouders prioriteit heeft. Ook de brancheorganisaties bevestigen dit
beeld.
Alle partijen zijn het er over eens dat het aanpakken van gestapeld toezicht complex is. De redenen
hiervoor kunnen als volgt worden samengevat:
1.

Er bestaat geen universele oplossing om gestapeld toezicht tegen te gaan.

2.

De inrichting van het toezicht houdt geen rekening met complexiteit van een sector.

3.

Versnippering van verantwoordelijkheden maakt samenwerking lastig.

4.

Samenwerking van toezichthouders is niet bestuurlijk geborgd.

5.

Delen van informatie is juridisch en technisch complex.

Ad.1 Er bestaat geen universele oplossing om gestapeld toezicht tegen te gaan
Bij iedere sector is er sprake van een uniek palet aan bedrijfsactiviteiten, toezichthouders en werkwijzen. Het is hierdoor niet haalbaar om één standaard oplossing aan te dragen die voor alle sectoren
het gestapelde toezicht kan verminderen. Per sector zijn maatwerkoplossingen nodig. Het is hierbij
verstandig om niet alleen de relevante toezichthouders te betrekken, maar ook de sector zelf.
Ad. 2. De inrichting van het toezicht houdt geen rekening met complexiteit van een sector
Bij relatief eenvoudige bedrijfsprocessen hebben ondernemers soms te maken met een uitgebreid
scala aan verantwoordelijke toezichthouders. Voorbeelden zijn recreatiebedrijven en horecabedrijven. Ondernemers stellen dat dit niet proportioneel is ten opzichte van de risico’s. Juist bij deze
relatief eenvoudige bedrijfsprocessen zouden afspraken tussen toezichthouders het mogelijk moeten
maken om de stapeling van toezicht fors te verminderen.
Ad. 3. Versnippering van verantwoordelijkheden maakt samenwerking lastig
Nederland kent circa 60 toezichthouders, maar het aantal individuele organisaties dat toezicht houdt
is vele malen groter. In Nederland zijn circa 550 organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van
toezicht, waarvan het merendeel lokaal of regionaal (gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s en GGD’en). Ook binnen deze organisaties komt het regelmatig voor dat het toezicht is
verspreid over meerdere afdelingen. Het is zeer moeilijk om binnen dit omvangrijke stelsel tot werkbare en efficiënte afspraken te komen. Aandachtspunt hierbij is dat de (regionaal) verschillende toezichthouders kernbepalingen anders prioriteren of interpreteren.
Ad. 4. Samenwerking van toezichthouders is niet bestuurlijk geborgd
Pilots op het gebied van samenwerking tussen Rijksinspecties en lokale of regionale toezichthouders
zijn meestal het gevolg van goede persoonlijke contacten tussen individuen. Deze samenwerkingen
blijken vaak niet bestand tegen personele wijzigingen binnen organisaties. Om een duurzame samenwerking tot stand te brengen, is het noodzakelijk om deze bestuurlijk goed te borgen. Als twee of
meer organisaties afspraken maken over samenwerken, dan kunnen deze alleen duurzaam succesvol
zijn als deze niet afhankelijk zijn van persoonlijke initiatieven.
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Ad. 5. Delen van informatie is juridisch en technisch complex
Om het toezicht onderling goed te kunnen afstemmen, is het noodzakelijk dat toezichthouders weten
welke activiteiten andere toezichthouders (van plan zijn om te gaan) uitvoeren. Daarnaast is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van de controlebezoeken door andere toezichthouders bij het maken van risico-inschattingen. Een betere inzet van ICT-oplossingen lijkt voor de
hand liggend. De Rijksinspecties delen bijvoorbeeld al onderling, maar ook met andere toezichthouders informatie via Inspectieview. Het delen van concurrentiegevoelige informatie is echter niet toegestaan. Ook blijken toezichthouders uiteenlopende systemen en indelingen van bedrijven en instellingen te gebruiken. Bij gemeentelijke en regionale toezichthouders is een volledig digitale werkomgeving zelfs geen vanzelfsprekendheid. Het koppelen van ICT-systemen en het onderling toepassen
van informatie blijkt hierdoor in de praktijk lastig.
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6.3

Stapeling van toezicht aangepakt
De laatste tien jaar hebben de Rijksinspecties, de Douane, de Belastingdienst en de politie een groot
aantal initiatieven doorgevoerd gericht op het verbeteren van toezicht en het verminderen van de
stapeling van toezicht. De verbetermaatregelen van deze organisaties waren vooral gericht op het
verbeteren van de onderlinge samenwerking, kennisdeling en op onderdelen taakoverdracht.
Deze partijen voeren echter maar een deel van alle toezicht uit. Bij sectoren als horeca, recreatie en
bouw, leveren lokale, regionale en andere landelijke toezichthouders de voornaamste bijdrage aan de
stapeling van toezicht. In het onderzoek zijn aanzienlijk minder initiatieven naar voren gekomen om
de stapeling van toezicht vanuit deze organisaties te verminderen (voor toelichting zie tekstkader).

Kader 4. Veel toezichthouders zijn vooral naar binnen gericht
Het onderzoek “Inventarisatie gestapeld toezicht” heeft vooral gekeken naar initiatieven om de stapeling van
toezicht te verminderen. Dit betekent overigens niet dat deze organisaties niet hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opleiden van toezichthouders, het uitvoeren van risicoanalyses en andere maatregelen om het toezicht als organisatie effectiever en efficiënter uit te
voeren. Omdat deze niet direct effect hebben op de stapeling, zijn deze in dit onderzoek buitenbeschouwing
gelaten.
Het onderwerp toezicht heeft sowieso de laatste 10 jaar aanzienlijk meer aandacht gekregen en het vak toezichthouder heeft in die tijd een behoorlijke professionalisering doorgemaakt. Het feit overigens dat het aantal
toezichthouders kleiner is geworden, omdat bepaalde toezichthouders zijn gefuseerd, is in dit onderzoek niet
meegenomen als minder gestapeld toezicht. Dergelijke voorbeelden zijn alleen meegenomen wanneer deze fusie
ook echt heeft geleid tot bijvoorbeeld een overdracht van taken.

Voorbeeldprojecten gericht op het verminderen van gestapeld toezicht
In het onderzoek is uit gesprekken en literatuur een groot aantal voorbeeldprojecten naar voren gekomen om de stapeling van toezicht te verminderen. Deze zijn ingedeeld naar aanknopingspunten die
deze projecten bieden om gestapeld toezicht structureel te verminderen:
1.
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Coördinatie van toezicht. Bij coördinatie van toezicht stemmen twee of meer toezichthouders
hun controleactiviteiten op elkaar af, zodat een bedrijf of instelling maar door één van de toezichthouders wordt bezocht.
Voorbeeld 1.

De Douane coördineert al het aan lading gerelateerde toezicht in de haven van Rotterdam,
zodat een object nooit onnodig door meerdere toezichthouders wordt gecontroleerd.

Voorbeeld 2.

Bedrijven die duurzame producten produceren en verkopen, krijgen toezicht vanuit SKAL.
Dit toezicht overlapt voor een belangrijk deel met de NVWA. Beide toezichthouders hebben
nu afspraken gemaakt over de coördinatie van hun toezicht, waardoor de bedrijven die
door SKAL worden gecontroleerd, niet meer worden bezocht door de NVWA.
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2.

3.

Taakoverdracht. Bij taakoverdracht neemt een toezichthouder de taken voor een andere toezichthouder waar. De waarnemende toezichthouder is bevoegd om in naam van de opdracht
gevende toezichthouder te beslissen over eventuele maatregelen. De opdracht gevende toezichthouder gaat zelf niet meer bij het bedrijf langs, ook niet als er een overtreding wordt geconstateerd.
Voorbeeld 3.

In de sector kinderopvang heeft de GGD de toezichttaken van de NVWA en de I-SZW overgenomen. De Dienst Uitvoering Onderwijs beheert een register met daarin alle organisaties
die zich bezighouden met kinderopvang. Dit register wordt gevuld door individuele gemeenten. Op basis van het register voeren GGD-inspecteurs integrale controles uit. De stapeling
van toezicht in deze sector is hierdoor tot een minimum beperkt.

Voorbeeld 4.

De NVWA en I-SZW hebben afspraken gemaakt over de afstemming van toezicht in de sectoren waarin één van de beide toezichthouders leidend is. De NVWA neemt bijvoorbeeld in de
horeca de taken van de I-SZW over op het gebied van arbo.

Samenwerkingen binnen regio’s. Bij samenwerkingen binnen regio’s bundelen meerdere (typen) toezichthouders hun capaciteit en kennis om gezamenlijk toezicht te houden.
Voorbeeld 5.

4.

Gebruik certificering. Toezichthouders kunnen minder en/of efficiënter toezicht houden door
meer gebruik te maken van al bij het bedrijf beschikbare gegevens, bijvoorbeeld de resultaten
van audits door certificeerders. Dit kan door of de auditresultaten op te vragen, of door systeemtoezicht, waarbij onderdelen van het kwaliteitssysteem worden gecontroleerd.
Voorbeeld 6.

5.

Gemeenten dragen in toenemende mate hun milieutoezicht over aan RUD’s. Bij de DCMR en
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt nu ook voor een aantal gemeenten het toezicht op bouw overgedragen aan de RUD. De RUD voert nu integrale controles uit waarbij
zowel bouwen als milieu worden gecontroleerd.

Een groeiend aantal bedrijven beschikt over het OHSAS 18001 certificaat. Dit is een norm
voor arbeidsomstandigheden. I-SZW heeft afspraken gemaakt met de certificerende instelling over de kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan om het certificaat te verkrijgen.
I-SZW voert nu geen arbo-inspecties meer uit bij OHSAS-gecertificeerde bedrijven.

Toezicht op afstand. Bij toezicht op afstand verstrekken bedrijven en instellingen informatie
over de bedrijfsvoering aan toezichthouders. Toezichthouders gebruiken de beschikbare informatie om de naleefkwaliteit te controleren. Door vervolgens alleen steekproefsgewijs te controleren, kan het aantal controles en hiermee de stapeling fors worden beperkt.
Voorbeeld 7.

In de sectoren Recreatie, Horeca en Rubber- en kunststofindustrie wordt op dit moment het
Ondernemingsdossier geïmplementeerd. Ondernemers plaatsen informatie over hun bedrijfsvoering in het Ondernemingsdossier. Toezichthouders kunnen deze informatie – mits
zij zijn gemachtigd door het bedrijf – gebruiken om de naleving op afstand te monitoren.

Voorbeeld 8.

De sector glastuinbouw heeft een convenant afgesloten met de belangrijkste toezichthouders: de Integrale Milieu Taakstelling (IMT). De aangesloten bedrijven leveren jaarlijks uitgebreide nalevingsinformatie aan de Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling
(UO-IMT), die is ondergebracht bij Agentschap NL. Zij analyseren de aangeleverde informatie en informeren de betreffende toezichthouder bij vermoeden van een misstand. Het toezicht op milieu en duurzame productie is hierdoor tot een minimum beperkt.
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6.

Integraal toezicht. Bij integraal toezicht houdt één toezichthouder of inspecteur toezicht op
alle aspecten van de bedrijfsvoering.
Voorbeeld 9.

SodM controleert voor de doelgroepen alle aspecten van externe risico’s en milieu tot arbozaken en voedselveiligheid. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt met de toezichthouders die vanuit de regelgeving verantwoordelijk zouden zijn voor de betreffende toezichttaak.

Voorbeeld 10. Een aantal gemeenten heeft bouw- en woningtoezicht, APV-toezicht en milieutoezicht geintegreerd, zodat een bedrijf maar één keer door een gemeentelijke toezichthouder wordt
bezocht. Het betreft hier integratie binnen een toezichthouder.

7.

Formule- of ketenaanpak. Bij de formule- of ketenaanpak worden afspraken gemaakt met het
hoofdkantoor over de borging van de bedrijfsprocessen. Een toezichthouder controleert steekproefsgewijs een klein deel van de individuele vestigingen. Het hoofdkantoor zorgt er vervolgens voor dat de constateringen in de andere vestigingen worden gecontroleerd en vervolgens –
indien nodig – aangepakt. De NVWA heeft hiermee de meeste concrete ervaringen.

8.

Kennisuitwisseling. Bij kennisuitwisseling wordt kennis over het naleefgedrag uitgewisseld tussen toezichthouders, zodat toezichthouders meer inzicht krijgen in het algemene naleefgedrag
van bedrijven en instellingen.
Voorbeeld 11. De Rijksinspecties I-SZW, IL&T en NVWA wisselen inspectieresultaten uit via Inspectieview.
Ook gemeenten kunnen hierop aanhaken.
Voorbeeld 12. Een aantal Limburgse gemeenten werkt samen met de NVWA. De inspecteurs voeren integrale inspecties uit waarin zowel onderwerpen van de gemeente als van de NVWA worden
gecontroleerd. Daarnaast worden inspectiegegevens uitgewisseld via een digitaal loket.
Dankzij deze werkwijze krijgen bedrijven in de land- en tuinbouwsector minder inspecteurs
op hun erf.

Voorbeeldprojecten grijpen aan waar gestapeld toezicht een probleem vormt
De verschillende voorbeeldprojecten grijpen direct aan op de problemen die gestapeld toezicht in de
praktijk veroorzaken (zie paragraaf 4.2). In de onderstaande tabel is dit geïllustreerd en hiermee is
aangetoond dat de diverse toezichthouders voldoende praktijkervaring hebben om tot oplossingen te
komen. Nu is het belangrijk dat de aanpak wordt verbreed en de verschillende toezichthouders deze
kennis onderling uitwisselen.
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Tabel 6. Overzicht van welke voorbeeldprojecten ingrijpen op de oorzaken van gestapeld toezicht
Type voorbeeld project

Oorzaken wanneer gestapeld toezicht een probleem vormt voor bedrijven en
instellingen.
Verschillende
toezichthouders
controleren hetzelfde object

1. Coördinatie van toezicht

●

2. Taakoverdracht

●

3. Samenwerkingen in regio’s

●

Toezichthouders
hebben ‘geen
geheugen’

Te weinig gebruik
maken van beschikbare nalevingsinformatie

●

●

4. Gebruik certificering

●

5. Toezicht op afstand
6. Integraal toezicht

Onderwerpen
controleren waarover al wordt
gerapporteerd

●
●

●

●

7. Formule- of ketenaanpak

●

8. Kennisuitwisseling

●

●

De in deze paragraaf weergegeven voorbeeldprojecten geven inzicht in de mogelijkheden voor het
concreet verminderen van gestapeld toezicht. Er zijn door de toezichthouders ook projecten uitgevoerd die vooral gericht zijn op de verbetering van kwaliteit van toezicht. Hoewel deze maatregelen
wel invloed hebben op de perceptie van toezicht, neemt de feitelijke stapeling als gevolg van deze
maatregelen niet af. Deze maatregelen zijn daarom niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.
Het onderstaande kader geeft een samenvatting van de belangrijkste verbeterprojecten.
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Kader 5. Verbeterprojecten die invloed uitoefenen op de kwaliteit van toezicht.
Informeren in plaats van inspecteren: compliance assistance. Naleving komt ook voort uit voldoende
kennis bij bedrijven en instellingen. Door bedrijven goed te informeren over hoe zij kunnen voldoen aan
de regelgeving, wordt het voor hen gemakkelijker om na te leven. Dit kan bijvoorbeeld worden gefaciliteerd door op brancheniveau samen te werken met bedrijven.
Voorbeeld 1.

Het bedrijfsleven ontwikkelt Arbo-catalogi, waarmee bedrijven eenvoudig kunnen bepalen hoe zij op
efficiënte wijze de regelgeving kunnen naleven. I-SZW toetst deze catalogi om na te gaan of de gehanteerde interpretatie van de regelgeving acceptabel is. Bedrijven die zich aan de voor hen geldende catalogus houden, lopen hierdoor niet langer het risico op discussies over de interpretatie van regelgeving.

Voorbeeld 2.

Voor de horecasector worden samen met KHN regelhulpen ontwikkeld waarmee horecaondernemers
eenvoudig kunnen bepalen of regelgeving voor hen van toepassing is en hoe regelgeving moet worden
geïnterpreteerd. Hoewel de regelhulpen uiteindelijk deel gaan uitmaken van het Ondernemingsdossier,
zijn de regelhulpen nu nog los beschikbaar.

Convenanten. Toezichthouders maken concrete afspraken over de borging van naleving. Als het bedrijf de
gemaakte afspraken nakomt en voldoende transparant is, dan komen de toezichthouders niet of minder
vaak langs voor controlebezoeken.
Voorbeeld 3.

De NVWA heeft met een aantal slachterijen afspraken gemaakt over uitwisseling van gegevens over
bedrijfsprocessen. De NVWA monitort deze gegevens en de wijze waarop met onregelmatigheden
wordt omgegaan.

Voorbeeld 4.

De IL&T maakt afspraken met transportbedrijven over kwaliteitsmanagement. Als bedrijven zich houden aan de afspraken, komt de IL&T uitsluitend nog periodiek langs voor een audit op het hoofdkantoor. Individuele transporten worden dan niet meer gecontroleerd. IL&T probeert ook andere toezichthouders hierbij te betrekken. De eisen van andere toezichthouders kunnen dan geborgd worden
via de kwaliteitsmanagementsystemen, waardoor ook andere toezichthouders geen toezicht meer op
locatie hoeven te houden.

Self assessment. Door bedrijven de instrumenten aan te reiken om de eigen bedrijfsvoering te kunnen
controleren en eventueel de resultaten van de self-assessments op te vragen, kan het aantal controles op
locatie worden verminderd. Een bedrijf kan de self-assessment op een voor hem handig tijdstip uitvoeren.
Voorbeeld 5.

De I-SZW faciliteert bedrijven bij het naleven van de regelgeving door op de website tools aan te bieden voor zelf-inspectie. De I-SZW maakt zelf geen gebruik van de resultaten van zelf-inspecties.

Voorbeeld 6.

Een waterschap biedt een self-assessment tool aan en vraagt bedrijven de resultaten te verstrekken.
In plaats van ieder bedrijf, wordt slechts één uit de tien bedrijven gecontroleerd.

Risicogestuurd toezicht. Door een goede risicoanalyse uit te voeren krijgt een toezichthouder betere
informatie om gerichter – en minder - te inspecteren en toch meer effect te sorteren.
Voorbeeld 7.

De Rijksinspecties maken gebruik van risicoanalyses om te bepalen welke bedrijven en instellingen
worden bezocht voor inspecties. Bedrijven die weinig risico veroorzaken, worden minder vaak bezocht
dan bedrijven waarbij het risico hoog is. De risicoafweging is bij voorkeur gebaseerd op de inherente
risico’s die samen hangen met de bedrijfsprocessen, aangevuld met het in het verleden geconstateerde naleefgedrag van bedrijven en instellingen.
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6.4

Het ontstapelen van toezicht
Het onderzoek laat zien dat bedrijven en instellingen van bepaalde sectoren behoefte hebben aan het
‘ontstapelen van toezicht’. De voorbeeldprojecten uit de vorige paragraaf laten zien dat ‘ontstapelen’
ook echt tot resultaten leidt waar bedrijven en instellingen merkbaar minder lasten van ondervinden.
Of het nu gaat om minder feitelijke kosten of minder ergernissen, de toegevoegde waarde van deze
projecten is in ieder geval duidelijk.
Het ‘ontstapelen van toezicht’ heeft echter vooral op projectbasis en voor een aantal specifieke sectoren plaatsgevonden. Dit integraal voor het toezicht op bedrijven en instellingen in Nederland op
pakken, is een uitdaging voor alle betrokken partijen en de toezichthouders in het bijzonder. Rekening houdend met (1) de complexiteit om gestapeld toezicht aan te pakken (zie paragraaf 5.1) en (2)
de ervaringen van alle betrokken partijen in dit onderzoek, is onderstaand een eerste suggestie voor
het concreet ‘ontstapelen van toezicht’ op hoofdlijnen uitgewerkt.
Zorg voor maatwerk per sector… er bestaat immers geen universele oplossing.
Ondanks genomen maatregelen en inspanningen is het door bedrijven en instellingen ervaren gestapeld toezicht weinig afgenomen. De voortdurende perceptie van gestapeld toezicht komt voort uit
een combinatie van positieve en negatieve ervaringen met de overheid die betrekking hebben op het
uitvoeren van controles of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit wordt versterkt doordat de
overheid vooral als één overheid wordt gezien en - terecht of onterecht - hierbij de ongelijkheid
wordt ervaren dat van bedrijven en instellingen wordt verwacht dat zij voor hen relevante regelgeving
kennen en kunnen interpreteren, terwijl dit voor de overheid blijkbaar niet geldt.
Uit zowel de gesprekken met toezichthouders als met het bedrijfsleven blijkt dat maatregelen soms
onvoldoende aanslaan omdat verschillen tussen sectoren te groot zijn. Bij de sectoren chemie en
verpleging en zorg met overnachting, blijkt de stapeling van toezicht een grote stempel te drukken op
de dagelijkse werkzaamheden van besturen. De samenstelling van de toezichthouders waarmee zij te
maken hebben en de risico’s die door middel van het toezicht worden beheerst, zijn voor de beide
sectoren echter volledig anders.
Niet alleen tussen, maar ook binnen sectoren blijken echter grote verschillen te bestaan. Een voor de
buitenstaander betrekkelijk uniforme sector als de akker- en tuinbouw blijkt bij nadere beschouwing
uit minimaal zes deelsectoren te bestaan die met elkaar gemeen hebben dat zij agrarische producten
produceren, maar waarbij de productiemethoden verregaand verschillen.
Een voor de hand liggende conclusie is dat het aanpakken van gestapeld toezicht een sectorgerichte
aanpak vraagt. Minder voor de hand liggend is dat deze aanpak vooral effect zal hebben wanneer dit
als één overheid wordt opgepakt. De Rijksinspecties, andere landelijke toezichthouders en lokale en
regionale toezichthouders moeten een (deel-) sectorgerichte aanpak oppakken, uitwerken en uitdragen. Dit betekent concreet dat voor die sectoren waar de kans op stapeling van toezicht groot is, de
overheid heldere afspraken maakt over hoe toezicht wordt ingericht, wat de opstelling van de overheid is (controleren van regels of verhogen van de naleving) en de kwaliteit hiervan wordt gewaarborgd en hierover wordt gecommuniceerd.
Een dergelijke maatwerkaanpak lijkt op het eerste gezicht wellicht een moeilijk haalbare taak, maar
het probleem is minder omvangrijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Uit de analyse in hoofdstuk 3
blijkt immers dat gestapeld toezicht bij meer dan 285.000 bedrijven en instellingen, ongeveer 71%
van het Nederlandse bedrijfsleven, nu al niet tot grote problemen leidt. Dit komt echter vooral door
de eenvoud van de sector en de beperkte risico’s die zij veroorzaken. Het is echter niet de verdienste
van slimme oplossingen en goede samenwerking van toezichthouders. Bij de resterende 29%, 115.000
bedrijven en instellingen, kan door middel van een slimme samenwerking voor de grotere sectoren,
veel winst worden geboekt waar een groot deel van deze bedrijven van profiteert. De tien regeldichte
sectoren die in dit onderzoek centraal staan, kunnen als eerste worden opgepakt.
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Stem toezicht af op de complexiteit van de sector …en niet op de complexiteit van de overheid.
Een aanpak waarbij de gezamenlijke toezichthouders optreden als één overheid, vereist dat ieder
bedrijf of instelling één aanspreekpunt krijgt. De overheid organiseert zich dus om een sector heen.
Een mogelijke oplossing is om op basis van de complexiteit van een bedrijf of instelling te bepalen
welke toezichthouder dit zou moeten zijn. Op basis van de interviews en de best practices een eerste
aanzet om voor een sector of deelsector te bepalen welke toezichthouder aanspreekpunt zou kunnen
zijn:
Bedrijven en instellingen die veel specifieke kennis vereisen.
Het betreft hier de hoog complexe bedrijven en instellingen. Deze groep bedrijven vereist veel
inhoudelijke deskundigheid van de inspecteurs. Verder geldt voor deze groep dat de aantallen
bedrijven relatief beperkt zijn, waardoor de spreiding relatief groot is. Het betreft hier bijvoorbeeld ziekenhuizen en grote chemische fabrieken. Voor lokale toezichthouders is dit een
lastige groep, omdat het lastig is om voldoende kennis in huis te halen en te onderhouden. Het
is daarom voor de hand liggend om deze groep bedrijven toe te delen aan een centrale, landelijke toezichthouder die de toezichtactiviteiten coördineert.
Landelijke actieve bedrijven.
Ketens waarbij de individuele vestigingen grote vergelijkbaarheid in bedrijfsprocessen vertonen en die vanuit een centraal hoofdkantoor worden aangestuurd, kunnen via een systeemaanpak worden aangestuurd. Voorbeelden zijn de landelijke actieve fastfoodketens als Subway en
Febo, en vakantieparken geëxploiteerd door landelijke organisaties als Landal Green Parks en
Center Parks. Een meer regionale aanpak is bijvoorbeeld mogelijk bij ketens van verzorgingstehuizen.
Bij een keten- of formuleaanpak worden afspraken gemaakt met het hoofdkantoor en wordt
maar een beperkt deel van de individuele vestigingen bezocht. Hiermee wordt het toezicht efficiënter en effectiever, omdat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid krijgt ook in andere
vestigingen maatregelen te treffen.
Overige bedrijven.
Alle bedrijven en instellingen waarvoor geldt dat voor het toezicht geen specialistische kennis
nodig is en die niet zijn aangesloten bij een landelijke keten, komen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen.

Een aanpak waarbij één toezichthouder verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van het toezicht
bij een bedrijf, hoeft niet te betekenen dat deze automatisch de toezichttaken van andere toezichthouders volledige overneemt. De verantwoordelijke toezichthouder draagt er zorg voor dat het toezicht op een dusdanige wijze wordt uitgevoerd dat stapeling wordt voorkomen. Welk instrument daar
precies voor wordt toegepast, zal per sector of deelsector verschillen.
Stel integraal kernbepalingen per sector vast… en pak de versnippering als overheid zelf aan.
Er zijn waarschijnlijk minimaal evenveel meningen over wat de kerntaken van het toezicht voor een
sector moeten zijn als dat er organisaties zijn die zich bezighouden met toezicht. Immers iedere toezichthouder maakt voor zich zelf een afweging welke kernbepalingen in de regelgeving prioriteit hebben binnen het toezicht. Dit wordt immers ook zo in de wet aan de toezichthouder overgelaten.
Het vervolgens als toezichthouders gezamenlijk (inter- en intrabestuurlijk) afstemmen en prioriteren
van deze kernbepalingen en op basis daarvan inrichten van het toezicht, ‘ontstapelt’ toezicht in de
meest optimale vorm. Dat dit mogelijk is blijkt uit projecten in de zeehaven van Rotterdam en voor
het toezicht op kinderopvang dat integraal door de GGD wordt uitgevoerd. Het is echter geen gemakkelijke opgave, omdat toezichthouders ook echt inzicht moeten hebben in hun eigen kerntaken.
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Bij de meeste vormen van samenwerking moet een discussie worden gevoerd over welke taken de
samenwerkende toezichthouders uitvoeren. Zonder een goed inzicht in de kerntaken kan deze discussie niet goed worden gevoerd. De goede voorbeelden daar gelaten, blijkt het voor veel toezichthouders – en vooral de toezichthouders van gemeenten – lastig om de kernbepalen vast te stellen, te
prioriteren en op basis hiervan het toezicht in te richten. Duidelijk is dat de Rijksinspecties hier meer
ervaring mee hebben en dit dus kansen biedt om via kennisuitwisseling de kwaliteit van het toezicht
verder te verbeteren.
Zorg voor bestuurlijke borging… en neem bestuurlijke verantwoordelijkheid.
In de praktijk blijkt het erg lastig om een duurzame samenwerking op te starten en te onderhouden
als er geen bestuurlijk draagvlak is. Zonder een goed bestuurlijk draagvlak zijn projecten te sterk
afhankelijk van individuele contacten tussen inspecteurs of controleurs. Zo zijn er voorbeelden van
gemeenten die hun toezicht verregaand met de I-SZW afstemden en ook informatie uitwisselden over
de inspectieresultaten, maar waarbij de samenwerking vastliep op personele wisselingen en onvoldoende budget.
De bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat oplossingen alleen mogelijk zijn als alle toezichthouders samenwerken en tot een integrale aanpak van de regeldichte sectoren komen. Het is hiervoor
wellicht noodzakelijk om één centrale regisseur aan te wijzen. Dat hiervoor enkele bestuurlijke uitdagingen in het verschiet liggen, mag duidelijk zijn (zie onderstaande tekstkader). Hiervoor moet wellicht op centraal niveau worden nagegaan hoe hiermee kan worden omgegaan, zodat individuele bestuurders vooraf inzicht hebben in de mogelijkheden. Dit mag echter geen reden zijn om niet nu al
aan de slag te gaan met het ‘ontstapelen van toezicht.’

Kader 6. Uitdagingen voor bestuurlijke borging.
Het is complex om de toezichthouder die taken voor een andere toezichthouder uitvoert, goed te mandateren. Het verzorgen van de juridische borging van de beslissingen die de toezichthouder neemt, vereist
duidelijke afspraken tussen toezichthouders.
Het is lastig om bestuurlijke afspraken te maken die een doelmatige, efficiënte uitvoering van het toezicht mogelijk maken en tegelijkertijd de autonomie van de individuele toezichthouders respecteren.
Het herverdelen van toezichtverantwoordelijkheden kan gevolgen hebben voor de bezetting van de individuele toezichthouders en hiermee voor de financiële verhoudingen tussen toezichthouders.
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I.

Projectbegeleiding en –uitvoering
De uitvoering van het project ‘Inventarisatie gestapeld toezicht’ is begeleid door een begeleidingscommissie. In de onderstaande tabel is de samenstelling van de commissie weergegeven.
Tabel 7. Begeleidingscommissie
Organisatie

Deelnemer

Bureau Inspectieraad

Liesbeth Oosterom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Mieke Visch

Ministerie van Economische Zaken

Koos Straver

Beter en Concreter / Vereniging Nederlandse Gemeenten Jasja van Ark
VNO-NCW / MKB Nederland

Ramona van den Bosch

Het project is uitgevoerd door SIRA Consulting. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van
de samenstelling en rolverdeling van het projectteam.
Tabel 8. Projectteam SIRA Consulting
Projectteam SIRA Consulting

Deelnemer

Projectverantwoordelijke

Peter Bex

Kwaliteitsbewaking

Helmut Kaltenbrunner

Projectleider

Joland van der Heijden

Projectondersteuning

Peter Stokman
Steffie Janssen
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II.

Werkwijze onderzoek
In deze bijlage is de werkwijze van het onderzoek “Inventarisatie gestapeld toezicht” toegelicht. Het
onderzoek is uitgevoerd in vijf fasen:
1.

Opzetten raamwerk project

2.

Uitvoeren bureauonderzoek

3.

Interviews met toezichthouders

4.

Interviews met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen

5.

Consolideren en analyseren bevinden en eindrapportage

Hieronder zijn de vijf fasen toegelicht.
Fase 1. Opzetten raamwerk project
In fase 1 zijn in overleg met de opdrachtgevers de definities van toezicht, toezichthouder en gestapeld toezicht uitgewerkt. Op basis hiervan zijn door de begeleidingscommissie twee voor het onderzoek belangrijke invalshoeken gekozen:
1.

60 toezichthouders. Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken is een groslijst van toezichthouders opgesteld. Uit deze groslijst zijn 60 bij wet aangewezen toezichthouders geselecteerd
voor dit onderzoek.

2.

62 sectoren. Uit de SBI 2008-indeling van het CBS is het niveau van de derde digit gebruikt om
na te gaan, welke groepen van bedrijven en instellingen bepaalde bedrijfsprocessen hebben
die toezicht vanuit meerdere wetten en regels vereisen. Daar waar bedrijfsprocessen - vanuit
het toezicht bezien - weinig onderscheid vertonen, zijn deze groepen van bedrijven en instellingen samengevoegd in 62 sectoren.

Daarnaast is in fase 1 de onderzoeksaanpak nader uitgewerkt en vastgelegd in een door de begeleidingscommissie vastgesteld Plan van Aanpak.
Fase 2. Uitvoeren bureauonderzoek
In fase 2 is in een bureauonderzoek voor iedere toezichthouder voor ijkjaar 2011 in kaart gebracht:
Op de naleving van welke regelgeving zij toezicht houden.
Hoeveel capaciteit in fte elke toezichthouder hiervoor beschikbaar had.
Op welke prioritaire onderwerpen zij zich in het 2011 hebben gericht en welk deel van de toezichtcapaciteit voor elk van die onderwerpen is ingezet.
Vervolgens zijn deze prioritaire onderwerpen van de 60 toezichthouders gekoppeld aan de bedrijfsprocessen die binnen de 62 sectoren worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een
overzichtsmatrix. In deze overzichtsmatrix is door bolletjes aangegeven welke toezichthouders in elk
van de 62 sectoren actief zijn. Deze bolletjes geven aan of er sprake is van
a.

Gesloten bolletje: vaker dan eens per vijf jaar een inspectie,

b.

Open bolletje: één inspectie per vijf tot tien jaar, en

c.

Geen bolletje: nauwelijks of geen toezicht.
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Op basis van deze overzichtsmatrix zijn door de begeleidingscommissie twee selecties gemaakt:
Er zijn 20 sectoren geselecteerd voor nader onderzoek in de volgende fase. Hiervoor is een
gerangschikte lijst gemaakt van de 62 sectoren, waarbij de sector met de meeste kans op gestapeld toezicht bovenaan stond en de sector met het minste kans op gestapeld toezicht onderaan. Uit deze lijst zijn 20 sectoren door de begeleidingscommissie geselecteerd.
Er zijn 18 toezichthouders geselecteerd voor nader onderzoek in de volgende fase. Hiervoor is
met behulp van de matrix een inschatting gemaakt welke toezichthouders voor de 20 geselecteerde sectoren de grootste bijdrage leveren aan een stapeling van toezicht.
Fase 3. Interviews met toezichthouders
In fase 3 zijn 21 interviews uitgevoerd met de 18 geselecteerde toezichthouders, met als doel:
Het in kaart brengen van de toezichtactiviteiten in elke van de 20 sectoren. Het gaat hierbij
per sector om het aantal bedrijven of instellingen dat in 2011 is bezocht en de gemiddelde
duur van deze bezoeken16.
Het identificeren van pilots en projecten die zijn uitgevoerd om de kwaliteit en effectiviteit
van toezicht te verbeteren. Voor deze projecten en pilots is nagegaan (a) of deze relevant zijn
voor de invalshoek gestapeld toezicht en (b) welke succes- en faalfactoren maatgevend zijn
voor een goede samenwerking tussen toezichthouders.
De resultaten van de interviews zijn voorgelegd aan de begeleidingscommissie, die op basis hiervan
uit de 20 sectoren een tweede selectie heeft gemaakt van 10 sectoren. Deze 10 sectoren zijn in de
volgende fase verder onderzocht in interviews met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen. Bij
deze tweede selectie is gebruik gemaakt van de volgende informatie:
Het aantal toezichthouders dat actief is per sector. Dit aantal is gebaseerd op de voor deze
sectoren geverifieerde overzichtsmatrix.
Een inschatting van de toezichtlasten per sector, waarbij primair is uitgegaan van het gemiddelde aantal controlebezoeken per bedrijf of instelling.
Een overzicht van de concrete pilots en projecten die per sector zijn uitgevoerd door de geïnterviewde toezichthouders.
Fase 4. Interviews met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen
In deze fase is in overleg met VNO-NCW voor elk van de 10 geselecteerde sectoren bepaald welke
brancheorganisaties representatief zijn voor de sectoren. In totaal zijn 12 brancheorganisaties geselecteerd en geïnterviewd. Tijdens deze interviews is onder andere ingegaan op de volgende aspecten:
Of, en in welke mate, binnen de sector sprake is van gestapeld toezicht.
Of er op het gebied van gestapeld toezicht verschillen bestaan binnen de sector.
Wat de gevolgen voor bedrijven zijn van gestapeld toezicht binnen (delen van) de sector.
Of de brancheorganisatie zelf projecten of pilots uitvoert die gericht zijn op het verminderen
van stapeling van toezicht, en zo ja, op welke wijze deze zijn vormgegeven.

16
De interviews hebben geleid tot enkele aanpassingen in de bolletjes in de matrix, maar deze waren van zodanige
aard dat de begeleidingscommissie besloten heeft om de eerder gemaakte keuzes van de 20 sectoren en de 18
toezichthouders niet te herzien.
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In overleg met de brancheorganisaties zijn vervolgens voor elk van de 10 sectoren (groeps-) interviews
georganiseerd met bedrijven en instellingen. Tijdens deze interviews is met individuele bedrijven en
instellingen gesproken over:
Welke toezichthouders in de afgelopen jaren bezoeken hebben afgelegd.
Toezicht en het verschijnsel gestapeld toezicht.
Of het bedrijf last heeft gehad van gestapeld toezicht.
Wat dit voor het bedrijf of de instelling concreet betekent in termen van kosten en irritatie.
Over concrete voorbeelden van gestapeld toezicht in de praktijk.
De merkbaarheid en toegevoegde waarde van pilots en projecten die zijn of worden uitgevoerd
door toezichthouders en de brancheorganisatie.
Mogelijke oplossingsrichtingen om de nadelige effecten van gestapeld toezicht te verminderen.
Fase 5. Consolideren onderzoeksresultaten in de eindrapportage
In fase 5 zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd en op basis daarvan zijn conclusies geformuleerd
en opgenomen in een concept eindrapport. Dit concept eindrapport is vervolgens afgestemd met de
begeleidingscommissie en definitief gemaakt.
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III.

Overzicht onderzochte en geïnterviewde toezichthouders
Op basis van deskresearch en de bij de begeleidingscommissie en SIRA Consulting beschikbare kennis is
een groslijst van toezichthouders opgesteld die bij wet zijn aangewezen om toe te zien op de naleving
van de Nederlandse regelgeving. Uit deze groslijst zijn door de begeleidingscommissie 60 toezichthouders geselecteerd voor dit onderzoek.
Vervolgens is uit deze groep van 60 toezichthouders een selectie van 18 toezichthouders gemaakt die
in fase 3 in interviews bij het onderzoek zijn betrokken.
In de onderstaande tabel zijn deze 60 onderzochte toezichthouders weergegeven en is de selectie van
18 geïnterviewde toezichthouders lichtgroen gearceerd.
Tabel 9. Overzicht onderzochte en geïnterviewde toezichthouders.
Type toezichthouder
Rijksinspectie

Nr.

Naam toezichthouder

1

Agentschap Telecom

2

Erfgoedinspectie

3

Inspectie voor de Gezondheidszorg

4

Inspectie jeugdzorg

5

Inspectie Leefomgeving en Transport

6

Inspectie van het Onderwijs

7

Inspectie SZW

8

Inspectie Veiligheid en Justitie

9

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

10

Staatstoezicht op de Mijnen

11

Provincie

12

Waterschap

13

Veiligheidsregio’s (brandweer)

14

Gemeentelijke gezondheidsdienst

15

Gemeente - Milieu

16

Gemeente – Bouw en wonen

17

Gemeente – Algemene plaatselijke verordening (APV)

Overige landelijke

18

Politie

toezichthouders

19

Belastingdienst

20

Douane

21

Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

22

Koninklijke Marechaussee

23

FIOD/ECD

24

Buma/Stemra

25

Sena (uitvoerend artiesten)

26

VIDEMA (vertoningsrechten video)

27

Skal/CPE (Toezicht biologische producten)

28

Nederlandse Mededingingsautoriteit

29

De Nederlandse Emissie autoriteit

Regionale toezichthouders

Gemeentelijke toezichthouders
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Type toezichthouders

Nr.

Naam toezichthouder

Vervolg Overige landelijke

30

Rijkswaterstaat

toezichthouders

31

Dienst Wegverkeer (RDW)

32

UWV

33

Autoriteit Financiële Markten

34

De Nederlandse Bank

35

Bureau Financieel Toezicht

36

Centraal Fonds Volkshuisvesting

37

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

38

College Bescherming Persoonsgegevens

39

College Sanering Zorginstellingen

40

Nederlandse Zorgautoriteit

41

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

42

Commissariaat voor de Media

43

Commissie gelijke Behandeling

44

Consumenten Autoriteit

45

Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

46

COKZ

47

Stichting Kwaliteitscentrum Examinering

48

Kwaliteit Controle Bureau

49

NAK

50

Landelijke Inspectie Dierenbescherming

51

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

52

Inspectie militaire gezondheidszorg

53

Kansspelautorieit

54

Verispect

55

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten

56

Inspectiedienst Gezelschapsdieren

57

Europees Comité Preventie Foltering

58

Airport Authority Schiphol

59

IAEA/Euratom

60

(Zee)havenmeesters

SIRA Consulting

IV.

Indeling van bedrijven en instellingen in 62 sectoren
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt statistieken bij van het aantal bedrijven en instellingen in Nederland en gebruikt hiervoor de Standaard Bedrijven Indeling (SBI 2008). De SBI onderverdeelt bedrijven en instellingen op basis van hun hoofdactiviteit in vijf verschillende detailniveaus.
Om voldoende inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen die maatgevend zijn voor de stapeling van
toezicht, is in dit onderzoek uitgegaan van het derde detailniveau van de SBI-indeling. Op dit niveau is
gekeken naar in totaal 266 groepen van bedrijven en instellingen, die vervolgens gegroepeerd zijn in
62 sectoren. Bij de indeling van deze sectoren is uitgegaan van de regelgeving waarmee de betreffende bedrijven en instellingen te maken hebben. Bedrijven en instellingen die op basis van hun bedrijfsprocessen met dezelfde regelgeving te maken hebben, worden door dezelfde toezichthouders bezocht. Zij zijn daarom op basis van hun bedrijfsprocessen in dezelfde sectoren gegroepeerd.
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de wijze waarop de 266 Nederlandse groepen bedrijven en instellingen op het derde-digit SBI-niveau zijn gegroepeerd in de 62 sectoren.
Tabel 10. Indeling van Nederlandse bedrijven en instellingen in 62 sectoren voor dit onderzoek.
Nr.
1

Sectoren voor dit onderzoek

Omschrijving van de 266 groepen
bedrijven en instellingen

011

Teelt van eenjarige gewassen

1

012

Teelt van meerjarige gewassen

1

013

Teelt van sierplanten

014

Veeteelt en fokkerijen

2

015

Gemengd bedrijf

2

017

Jacht

016

Dienstverlening voor de landbouw

024

Dienstverlening voor de bosbouw

021

Bosbouw

022

Exploitatie van bossen

031

Visserij

032

Viskwekerij

061

Winning van aardolie

6

062

Winning van aardgas

6

081

Winning van zand, grind en klei

6

089

Winning van overige delfstoffen

6

091

Dienstverlening olie- en gaswinning

6

099

Dienstverlening overige winning

101

Slachterijen en vleeswarenindustrie

750

Veterinaire dienstverlening

102

Visverwerkende industrie

8

103

Groente-, fruitverwerkende industrie

8

104

Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d.

8

105

Zuivelindustrie

8

106

Meelindustrie

8

107

Brood- en deegwarenindustrie

8

108

Overige voedingsmiddelenindustrie

8

109

Diervoederindustrie

8

110

Drankenindustrie

8

120

Tabaksindustrie

2

3

Akker- en tuinbouw

SBI code
(derde digit)

Veeteelt

Dienstverlening primaire sector

3
4

Bosbouw

4
5

Visserij

5
6

7

Delfstoffenwinning

Slachterijen en vleeswarenindustrie

7
8

Voedingsmiddelenproductie (exclusief vlees)
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Nr.
9

Sectoren voor dit onderzoek

131

Spinnerijen

132

Weverijen

9

133

Textielveredelingsindustrie

9

139

Overige textielproductenindustrie

9

141

Kledingindustrie (geen bontkleding)

9

142

Bontartikelenindustrie

9

143

Gebreide kledingindustrie

9

151

Looierijen en lederwarenindustrie

9

152

Schoenenindustrie

161

Primaire houtbewerking e.d.

10

162

Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie

10

171

Pulp-, papier- en kartonindustrie

10

172

Papier- en kartonwarenindustrie

181

Drukkerijen en diensten daarvoor

182

Repro van geluid, beeld en software

191

Cokesfabrieken

12

192

Aardolie-industrie

12

201

Basischemie

12

202

Landbouwchemicaliënindustrie

12

203

Verf-, vernis- en drukinktindustrie

12

204

Wasmiddel- en cosmetica-industrie

12

205

Overige chemische productenindustrie

12

206

Synthetische vezelindustrie

12

221

Rubberproductenindustrie

12

222

Kunststofproductenindustrie

211

Farmaceutische grondstofindustrie

212

Farmaceutische productenindustrie

231

Glas- en glaswerkindustrie

14

232

Vuurvast keramische productindustrie

14

233

Keramische bouwproductenindustrie

14

234

Overige keramische industrie

14

235

Cement-, kalk- en gipsindustrie

14

236

Beton-, gips-, cementwarenindustrie

14

237

Natuursteenbewerkende industrie

14

239

Overige minerale productenindustrie

241

IJzer- en staalindustrie

15

242

Stalen buizenindustrie

15

243

Staaltrekkerijen, -walserijen e.d.

15

244

Edel- en non-ferrometaalindustrie

15

245

Metaalgieterijen

251

Metalen bouwproductenindustrie

16

252

Tankbouw en cv-industrie

16

253

Stoomketelindustrie

16

254

Wapen- en munitie-industrie

16

255

Smederijen, profielwalserijen e.d.

16

256

Overige metaalbewerkingsindustrie

16

257

Bestek-, gereedschapindustrie e.d.

16

259

Overige metaalproductenindustrie

11

Hout en papierindustrie

Grafische industrie

11
12

13

Chemicaliën producerende en verwerkende
industrie

Farmaceutische industrie

13
14

15

16
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SBI-omschrijving

9

10

Textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie

SBI code
(derde digit)

Bouwmaterialenindustrie

Basismetaalindustrie

Metaalproductenindustrie

SIRA Consulting

Nr.

Sectoren voor dit onderzoek

17

Elektrotechnische industrie

SBI code
(derde digit)

SBI-omschrijving

261

Elektrocomponentenindustrie e.d.

17

262

Computerindustrie

17

263

Communicatieapparatenindustrie

17

264

Consumentenelektronicaindustrie

17

265

Meetapparaten- en uurwerkindustrie

17

266

Elektromedische apparatenindustrie

17

267

Optische instrumentenindustrie

17

268

Industrie van informatiedragers

271

Elektromotor- en -panelenindustrie

18

272

Accu- en batterijenindustrie

18

273

Elektr. kabel-, schakelaarindustrie

18

274

Elektrische verlichtingsindustrie

18

275

Huishoudelijke apparatenindustrie

18

279

Overige elektr. apparatenindustrie

281

Motoren-, pompen- e.d. industrie

19

282

Overige machine-industrie algemeen

19

283

Landbouwmachine-industrie

19

284

Gereedschapswerktuigenindustrie

19

289

Overige machine-industrie specifiek

19

331

Reparatie van machines en apparatuur

19

332

Installatie van industriële machines

19

952

Reparatie van consumentenartikelen

291

Autoindustrie

20

292

Carrosserie-, aanhangwagenindustrie

20

293

Auto-onderdelenindustrie

20

301

Scheepsbouw

20

302

Industrie van rollend spoormaterieel

20

303

Vliegtuigindustrie

20

304

Industrie van gevechtsvoertuigen

20

309

Overige transportmiddelenindustrie

18

19

20

Elektrische apparatenindustrie

Machine-industrie

Transportmiddelenindustrie

21

Meubelindustrie

310

Meubelindustrie

22

Overige industrie

321

Munten- en sieradenindustrie

22

322

Muziekinstrumentenindustrie

22

323

Sportartikelenindustrie

22

324

Speelgoedindustrie

22

325

Medische instrumentenindustrie

22

329

Overige industrie

351

Energiebedrijven

23

352

Productie van biogas

23

353

Productie van stoom en koele lucht

23

Energiebedrijven

24

Waterleidingbedrijven

360

Waterleidingbedrijven

25

Afvalwaterinzameling en -behandeling

370

Afvalwaterinzameling en -behandeling

26

Inzameling van afval

381

Inzameling van afval

27

Afvalbehandeling en recycling

382

Behandeling van afval

27

383

Voorbereiding tot recycling

27

951

Reparatie van computers en telecom

28

Sanering en overig afvalbeheer

390

Sanering en overig afvalbeheer

29

Algemene bouw en projectontwikkeling

411

Projectontwikkeling

412

Algemene B&U-bouw

431

Sloopbedrijven en grondwerk

29

432

Bouwinstallatiebedrijven

29

433

Afwerkingsbedrijven (bouw)

29

439

Overige gespecialiseerde bouw

29
29

Gespecialiseerde bouw
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Nr.

Sectoren voor dit onderzoek

30

Grond-, water- en wegenbouw

SBI-omschrijving

421

Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels

30

422

Buizen- en kabelleggers

30

429

Overige civieltechnische bouw

451

Autohandel en -reparatie

31

452

Gespecialiseerde autoreparatie

31

453

Handel in auto-onderdelen

31

454

Handel en reparatie van motorfietsen

461

Handelsbemiddeling

32

462

Groothandel in landbouwproducten

32

463

Groothandel in voedingsmiddelen

32

464

Groothandel in non-food

32

465

Groothandel in ICT-apparatuur

32

466

Groothandel in industriemachines

32

467

Overige gespecialiseerde groothandel

32

469

Niet-gespecialiseerde groothandel

471

Supermarkten en warenhuizen

472

Winkels in voedingsmiddelen

31

32

33

Autohandel en -reparatie

Groothandel en handelsbemiddeling

Detailhandel food

33
34

Tankstations

473

Tankstations

35

Detailhandel non-food

474

Winkels in consumenten-elektronica

35

475

Winkels in overige huishoudwaren

35

476

Winkels in recreatieartikelen

35

477

Winkels in overige artikelen

35

478

Markthandel

35

479

Detailhandel, geen winkel of markt

491

Personenvervoer per spoor, geen tram

493

Personenvervoer over de weg

492

Goederenvervoer per spoor

494

Goederenvervoer over de weg

36

Personenvervoer over land

36
37

Goederenvervoer over land

37
38

Transport via pijpleidingen

495

Transport via pijpleidingen

39

Personenvervoer via water of lucht

501

Zee- en kustvaart (passagiersvaart)

39

503

Binnenvaart (passagiersvaart)

39

511

Personenvervoer door de lucht

502

Zee- en kustvaart (vrachtvaart)

40

504

Binnenvaart (vracht- en sleepvaart)

40

512

Goederenvervoer door de lucht

522

Dienstverlening voor vervoer

41

521

Opslag

41

531

Nationale post

41

532

Lokale post en koeriers

551

Hotels

42

552

Verhuur van vakantiehuisjes e.d.

42

553

Kampeerterreinen

42

559

Overige logiesverstrekking

42

561

Restaurants, andere eetgelegenheden

42

562

Kantines en catering

42

563

Cafés

581

Uitgeverijen

582

Uitgeverijen van software

40

41

42

43
43
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Goederenvervoer via water of lucht

Opslag, dienstverlening voor vervoer

Horeca

Uitgeverijen
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Nr.

Sectoren voor dit onderzoek

44

Film, radio en TV

SBI code
(derde digit)

SBI-omschrijving

591

Productie, distributie van films, tv

44

592

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

44

601

Radio-omroepen

44

602

Televisieomroepen

44

721

Natuurwetenschappelijke research

44

722

Geesteswetenschappelijke research

611

Draadgebonden telecommunicatie

45

612

Draadloze telecommunicatie

45

613

Telecommunicatie via satelliet

45

619

Overige telecommunicatie

620

IT-dienstverlening

46

631

Gegevensverwerking e.d.; webportals

46

632

Overige informatievoorziening

641

Banken

47

642

Financiële holdings

47

643

Beleggingsinstellingen

47

649

Overige kredietverstrekking e.d.

651

Verzekeringen, geen herverzekering

652

Herverzekeringen

45

46

47

48

Telecommunicatie

IT en overige informatiebeheer

Bankwezen

Verzekeringen (geen pensioenfondsen)

48
49

Pensioenfondsen

653

Pensioenfondsen

50

Overige financiële dienstverlening

661

Beurzen en financiële adviesbureaus

50

662

Diensten op gebied van verzekeringen

50

663

Vermogensbeheer

681

Handel in eigen onroerend goed

51

682

Verhuur van onroerend goed

51

683

Bemiddeling, beheer onroerend goed

691

Rechtskundige dienstverlening

692

Accountancy, administratie e.d.

52

701

Holdings en interne concerndiensten

52

702

Managementadviesbureaus

52

731

Reclamewezen

52

732

Markt- en opinieonderzoek

52

741

Industrieel design

52

742

Fotografie en foto-ontwikkeling

52

743

Vertaalbureaus en tolken

52

749

Overige adviesbureaus

52

771

Verhuur en lease van auto's

52

772

Verhuur van consumentenartikelen

52

773

Zakelijke verhuur van goederen

52

774

Exploitatie van patenten

52

781

Arbeidsbemiddeling

52

782

Uitzend- en uitleenbureaus; pools

52

783

Payrolling (personeelsbeheer)

52

791

Reisbureaus, reisorganisatiebureaus

52

799

Reisinformatie-, reserveerbureaus

51

52
52

Verhuur en handel van onroerend goed

Zakelijke dienstverlening (geen ingenieursbureaus en research)
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Nr.

Sectoren voor dit onderzoek

52

Zakelijke dienstverlening (geen ingenieursbureaus en research)
(vervolg)

SBI-omschrijving

801

Particuliere beveiligingsdiensten

803

Detectivebureaus

52

811

Facility management

52

812

Schoonmaakbedrijven

52

813

Hoveniersbedrijven

52

821

Administratieve dienstverlening

52

822

Callcenters

52

823

Organisatie van congressen, beurzen

52

829

Overige zakelijke diensten (rest)

711

Architecten- en ingenieursbureaus

53

712

Keurings- en controlediensten

53

802

Beveiliging via alarmsystemen

841

Openbaar bestuur

54

842

Overheidsdiensten

54

843

Verplichte sociale verzekeringen

852

Basisonderwijs en speciaal onderwijs

55

853

Voortgezet onderwijs

55

854

Hoger onderwijs

55

855

Overig onderwijs

55

856

Dienstverlening voor het onderwijs

52

53

54

55

Architecten-, ingenieursbureaus e.d.

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Onderwijs

56

Ziekenhuizen

861

Ziekenhuizen

57

Gezondheidszorg (geen ziekenhuizen)

862

Medische praktijken

869

Overige ambulante gezondheidszorg

871

Verpleeghuizen

58

872

Huizen verstandelijk gehandicapten

58

873

Huizen lichamelijk gehandicapten

58

879

Welzijnszorg met overnachting

57
58

Verpleging en zorg met overnachting

59

Welzijnszorg zonder overnachting

881

Welzijnswerk ouderen, gehandicapten

60

Kinderopvang

889

Kinderopvang, jeugd- en welzijnswerk

61

Recreatie

900

Kunst

61

910

Bibliotheken, musea en natuurbehoud

61

920

Loterijen en kansspelen

61

931

Sport

61

932

Overige recreatie

941

Werkgevers- en beroepsorganisaties

62

942

Werknemersorganisaties

62

949

Ideële, belangen-, hobbyverenigingen

62

960

Wellness en overige dienstverlening

62

970

Huishoudens met personeel

62

981

Huishoudproductie eigen goederen

62

982

Huishoudproductie eigen diensten

62

990

Extraterritoriale organisaties

62
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V.

Gestapeld toezicht per sector: Overzichtsmatrix
Het onderzoeksgebied: 60 toezichthouders en 62 sectoren
In de tweede fase van het onderzoek is op basis van bureauonderzoek vastgesteld met welke toezichthouders bedrijven en instellingen in de 62 sectoren17 te maken kunnen krijgen. Daarvoor zijn voor elk
van de 60 toezichthouders18, de volgende gegevens in kaart gebracht aan de hand van de jaarverslagen over 2011, de jaarplannen voor 2012, de websites van de toezichthouders en de beschikbare gegevens uit eerder onderzoek19:
De taakgebieden waarop zij toezien. Het betreft hier de onderwerpen in de regelgeving die tot
het domein van de betreffende toezichthouder behoren en waarop toezicht wordt gehouden.
Deze informatie is nodig om te bepalen welke bedrijven en instellingen mogelijk met de betreffende toezichthouder te maken krijgen.
De prioritaire activiteiten. Het betreft hier de specifieke (delen van) bedrijfsprocessen waarop
de toezichthouder zich op basis van het inherente risico richt bij het houden van toezicht. Bedrijven en instellingen die deze specifieke activiteiten uitvoeren, hebben een relatief hoge
kans op toezicht dan bedrijven die deze activiteiten niet uitvoeren.
De capaciteit die wordt ingezet voor het houden van toezicht op locatie. Het betreft hier het
aantal fte dat wordt ingezet voor het daadwerkelijk uitvoeren van preventief toezicht. Capaciteit die wordt ingezet voor andere activiteiten, zoals planning, toezicht op afstand en repressief toezicht, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Nadat de taakgebieden, prioritaire activiteiten en de capaciteit van de toezichthouders zijn geïnventariseerd, is voor elk van de 62 sectoren de volgende informatie in kaart gebracht:
De bedrijfsprocessen. Op basis van een deskundige inschatting is bepaald welke typen bedrijfsprocessen in een sector worden uitgevoerd. Bedrijven of instellingen die veel verschillende
processen uitvoeren (bijvoorbeeld een zwembad met horecavoorziening) vallen vaak onder de
taakgebieden van verschillende toezichthouders. Bedrijven of instellingen die processen uitvoeren met een hoog extern of maatschappelijk risico worden binnen een taakgebied van een
toezichthouder eerder aangemerkt als prioritair en hebben daarom een hogere kans op gestapeld toezicht.
De omvang en opbouw van een sector. Op basis van de gegevens van het CBS uit 2012 is bepaald hoeveel bedrijven of instellingen actief zijn in een sector. Voor elke sector is vervolgens
de opbouw (aantal bedrijven) en omvang (verdeling van de grootte) bepaald. Voor grote bedrijven of instellingen geldt dat zij als gevolg van de schaalgrootte, grotere risico’s veroorzaken. Naarmate de omvang toeneemt, neemt de kans op toezicht ook toe.

Het combineren van de informatie over de 60 toezichthouders en de 62 sectoren heeft het mogelijk
gemaakt om per sector een inschatting te maken van de gemiddelde jaarlijkse kans die een bedrijf of
instelling heeft op een inspectiebezoek van een toezichthouder. Hiervoor zijn de volgende twee stappen doorlopen:
1.

Op basis van de verzamelde informatie over de (geprioriteerde) taakgebieden van toezichthouders en de bedrijfsprocessen die per sector worden uitgevoerd, is bepaald met welke toezichthouders een bedrijf of instelling in een sector te maken kan krijgen.

2.

Op basis van de ingezette capaciteit per toezichthouder en de omvang en opbouw van een
sector is bepaald hoe groot de kans is dat een bedrijf in een sector een inspectie krijgt van een
toezichthouder.

17

In bijlage IV is de verdeling van Nederlandse bedrijven in 62 sectoren uitgewerkt.
In bijlage III is het overzicht van de onderzochte toezichthouders opgenomen.
19
In bijlage VIII is een overzicht opgenomen van de gebruikte bronnen.
18
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Op basis van de resultaten van de hierboven beschreven analyse kan voor een sector de kans op gestapeld toezicht worden uitgewerkt. In de onderstaande tabel is dit geïllustreerd aan de hand van een
fictief voorbeeld. Het fictieve voorbeeldbedrijf heeft te maken met acht toezichthouders, elk met
een eigen bezoekfrequentie. De individuele toezichthouders komen geen van allen vaker dan eens per
jaar langs, maar hun gezamenlijke werkzaamheden leiden desondanks tot een situatie waarbij het
bedrijf gemiddeld drie keer per jaar wordt bezocht. Hierdoor sprake van gestapeld toezicht.
Tabel 11. Illustratie van gestapeld toezicht bij een fictief voorbeeldbedrijf.
Nr.

Toezichthouder

Inspectiefrequentie

1

RUD (milieu)

Eens per 3 jaar

1/3

2

Brandweer (brandveiligheid)

Eens per 2 jaar

1/2

3

NVWA (voedselveiligheid)

Eens per 5 jaar

1/5

4

Gemeente (APV)

Jaarlijks

5

BUMA-STEMRA (afdracht auteursrechten)

Eens per 10 jaar

1/10

6

Belastingdienst (boekhouding)

Eens per 10 jaar

1/10

7

SKAL (bereiden van biologische voeding)

Eens per 3 jaar

1/3

8

Verispect (ijken van weeg- en meetapparatuur)

Eens per 4 jaar

1/4

Totaal van alle toezichthouders

Drie per jaar

1

3

In het onderzoek is voor elke sector aan de hand van de hierboven geïllustreerde werkwijze bepaald
hoe groot de kans is op gestapeld toezicht. Voor de 20 sectoren waarbij de kans op stapeling van toezicht (op basis van het bureauonderzoek) het grootst bleek, heeft een nadere validatie plaatsgevonden waarbij de voornaamste toezichthouders zijn betrokken20.
In de praktijk blijkt dat niet alleen tussen, maar ook binnen sectoren veel verschil bestaat tussen de
bedrijfsprocessen en het nalevingsniveau van individuele bedrijven en instellingen. De mate van stapeling kan hierdoor ook binnen sectoren verschillen. Om recht te doen aan deze verschillen heeft de
begeleidingscommissie besloten geen volledig kwantitatieve, maar een semi-kwantitatieve overzichtsmatrix op te nemen in deze rapportage. Deze matrix geeft geen exact aantal inspecties per jaar
weer, maar geeft wel aan met welke toezichthouders een bedrijf of instelling (regelmatig) te maken
heeft.
De Overzichtsmatrix
De overzichtsmatrix die in deze bijlage is opgenomen, maakt de stapeling van toezicht per sector
inzichtelijk en levert de basis voor een rangschikking van de sectoren naar stapeling van toezicht. In
deze matrix zijn de 60 toezichthouders uitgezet tegen de 62 sectoren. Iedere cel geeft aan hoe groot
de kans is dat een bedrijf of instelling in sector X, een controle krijgt van toezichthouder Y, waarbij
door bolletjes een indicatie is gegeven van de inspectiefrequentie:
a.

Gesloten bolletje: vaker dan eens per vijf jaar een inspectie,

b.

Open bolletje: met één inspectie per vijf tot tien jaar, en

c.

Geen bolletje: nauwelijks of geen toezicht (minder dan eens in de 10 jaar).

Deskundige schatting als basis voor de rangschikking van de 62 sectoren
De Overzichtsmatrix is de basis voor de rangschikking van de sectoren naar stapeling van toezicht. Op
basis van deze Overzichtsmatrix heeft de begeleidingscommissie op twee momenten tijdens het onderzoek uit de 62 sectoren selecties gemaakt, waarbij vooral gekeken is naar de sectoren waar de
grootste stapeling van toezicht te verwachten is (zie bijlage VI).

20
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Zie bijlage III voor het overzicht van de betrokken toezichthouders.
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Inzicht in de feitelijke stapeling van toezicht in de 62 sectoren leidt naar drie categorieën
Op basis van de uitgevoerde analyse blijkt dat het totale aantal van circa 400.000 bedrijven en instellingen (in 62 sectoren) waarop het onderzoek betrekking heeft, in drie categorieën kunnen worden
onderverdeeld:
160.000 (40%) bedrijven en instellingen hebben een zeer beperkte kans op gestapeld toezicht.
Het gaat hierbij om bedrijven die beperkte risico’s veroorzaken en daardoor gemiddeld met
minder dan vier toezichthouders te maken hebben. De frequentie van controlebezoeken is
daardoor over het algemeen laag.
125.000 (31%) bedrijven en instellingen hebben te maken met stapeling van toezicht. Bij de
betreffende sectoren voeren tussen de vier en acht verschillende toezichthouders een wettelijke toezichtstaak uit. Bij elkaar opgeteld komen zij meerdere keren per jaar langs.
115.000 (29%) bedrijven en instellingen hebben te maken met een dermate grote kans op stapeling van toezicht dat, wanneer dit niet wordt afgestemd en er niet wordt samengewerkt tussen toezichthouders, problemen ontstaan. Bij de betreffende sectoren voeren acht of meer
verschillende toezichthouders een wettelijke toezichtstaak uit. Bij veel bedrijven en instellingen zijn de risico’s zodanig van aard en omvang dat een aantal van deze toezichthouders bepaalde controles meerdere keren per jaar uitvoert.

De laatste categorie bedrijven behoren voor het overgrote deel tot één van de 20 nader onderzochte
sectoren.
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Veeteelt

Dienstverlening primaire secto r

B o sbo uw

Visserij

Delfsto ffenwinning

Slachterijen en vleeswarenindustrie

Vo edingsmiddelenpro ductie (exclusief vlees)

Textiel-, kleding-, leer- en scho enenindustrie

Ho ut en papierindustrie

Grafische industrie

Chemicalienpro ducerende en verwerkende industrie

Farmaceutische industrie

B o uwmaterialenindustrie

B asismetaalindustrie

M etaalpro ductenindustrie

Elektro technische industrie

Elektrische apparatenindustrie

M achine-industrie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rijksinspec ties

Lokale inspec ties

○
○

● ●
○ ●

31 A uto handel en -reparatie

30 Gro nd-, water- en wegenbo uw

○

○

28 Sanering en o verig afvalbeheer

○

●

27 A fvalbehandeling en recycling

○

○

○

26 Inzameling van afval

○ ○

○ ○

○

25 A fvalwaterinzameling en -behandeling

○

●
○ ○ ●

●

○ ○

○

●

●

○ ○

○ ○
○ ○ ○

○

○

○

○

● ○

● ○

○ ○ ○

● ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

24 Waterleidingbedrijven

●

●

○

○ ○

○

●

●

○

○

○

○ ○

●

●

○ ○

● ○ ○

○ ○

● ○

○

● ○

● ○

●

○

●
●

○

● ○ ●

○

● ○

○

○ ○ ○

○ ●

● ○

● ○

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

●
○

○

○

●

●

●

●
○ ●
○

●

29 A lgemene bo uw en pro jecto ntwikkeling

Landelijke en overige toezic hthouders

○

○ ● ● ○

●

●

●

●

●

●
●

○

●
○

○

●

23 Energiebedrijven

●

●

○

○

●

22 Overige industrie

21 M eubelindustrie

20 Transpo rtmiddelenindustrie

A kker- en tuinbo uw

1

Nr Branc he

Ag.Tel.
Erfg. Insp.
IGZ
IJZ
ILT
IvhO
I-SZW
IVJ
NVWA
SodM
Gem. - milieu
Gem. - bouw
Gem. - APV
Provincie
Waterschap
Brandweer
GGD
Politie
BD
Douane
Commissie
Kmar
FIOD/ECD
Buma/Stemra
SENA
VIDEMA
Skal/CPE
NMA
NEa
RWS
RdW
UWV
AFM
DNB
BFT
CFV
CCMO
CBP
CSZ
Nza
CtBG
CvdM
CGB
CA
OPTA
COKZ
SKE
KCB
NAK
LID
NCT
IMG
Kanssp. aut.
Verispect
CvTA&nr
Igd
ECPF
Airport
IAEA/Euratom
(Zee)havenm.
○

○

●

○

○

○

●

●

●

○ ●

●

○

●

●
●

○

●

○

●

○

○

●

●

●

● ●

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●
○

○

○

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Gro o thandel en handelsbemiddeling

Detailhandel fo o d

Tankstatio ns

Detailhandel no n-fo o d

P erso nenvervo er o ver land

Go ederenvervo er o ver land

Transpo rt via pijpleidingen

P erso nenvervo er via water o f lucht

Go ederenvervo er via water o f lucht

Opslag, dienstverlening vo o r vervo er

Ho reca

Uitgeverijen

Film, radio en TV

Teleco mmunicatie

IT en o verige info rmatiebeheer

B ankwezen

Verzekeningen (geen pensio enfo ndsen)

P ensio enfo ndsen

Overige financiële dienstverlening

Verhuur en handel van o nro erend go ed

Zakelijke dienstverlening (ex. ing. bureaus/research)

A rchitecten-, ingenieursbureaus e.d.

Openbaar bestuur en o verheidsdiensten

Onderwijs

Ziekenhuizen

Gezo ndheidszo rg (geen ziekenhuizen)

Verpleging en zo rg met o vernachting

Welzijnszo rg zo nder o vernachting

Kindero pvang

Recreatie

Overige branches

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Nr Branc he

Rijksinspec ties

Lokale inspec ties

Landelijke en overige toezic hthouders

Ag.Tel.
Erfg. Insp.
IGZ
IJZ
ILT
IvhO
I-SZW
IVJ
NVWA
SodM
Gem. - milieu
Gem. - bouw
Gem. - APV
Provincie
Waterschap
Brandweer
GGD
Politie
BD
Douane
Commissie
Kmar
FIOD/ECD
Buma/Stemra
SENA
VIDEMA
Skal/CPE
NMA
NEa
RWS
RdW
UWV
AFM
DNB
BFT
CFV
CCMO
CBP
CSZ
Nza
CtBG
CvdM
CGB
CA
OPTA
COKZ
SKE
KCB
NAK
LID
NCT
IMG
Kanssp. aut.
Verispect
CvTA&nr
Igd
ECPF
Airport
IAEA/Euratom
(Zee)havenm.

○

○ ●

●

●

○

○

●

○

●
●

●

●

●
○ ○

● ● ●

○

○

●

○

○ ○ ○

●

● ● ●

○ ○ ●

● ●

○

● ●
○

○ ○

○

○ ●

○

●

○

●

●

○

●
○

○

○

○

○
●

○

○

●

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

●
●

○

●

○

○ ○

● ● ●

●

●

○

○

● ●

○

○

●

○ ○

○ ○ ● ●

○ ○ ● ● ●

○

○

○

○

○

○ ○ ● ○

● ● ●
● ● ●

○

● ● ●

○ ○ ○
○

○

○

●

○

○

○

○

● ● ●

○ ● ●

○ ○ ○ ○

○

○

●

○ ○ ○

○

○

●
○

○

○

○ ○ ○ ● ○

○

○

○

○

○
○

○
●

●

○

○ ○ ●

○ ○

●

○

○
○ ○

●

●

○

○

○ ○ ○

○ ●

○

○

○

○

○

○
○ ○

○

● ○

○
○

○ ○

●

○

●

○

○

○

○

●

●

○

●

●
○

●

●

○

●

●

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○
○

○

● ●

○

●

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

●
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VI.

Rangschikking van de 62 sectoren naar stapeling van toezicht
Deskundige schatting als basis voor de rangschikking van de 62 sectoren
In dit onderzoek is voor iedere toezichthouder voor ijkjaar 2011 in kaart gebracht op welke onderwerpen zij in welke mate toezicht houden. Deze informatie van de 60 toezichthouders is op basis van een
deskundige inschatting gerelateerd aan de bedrijfsprocessen in de 62 sectoren. De resultaten hiervan
zijn verwerkt in een Overzichtsmatrix, die in bijlage V is opgenomen. Deze matrix levert een semikwantitatieve basis op voor een rangschikking van de sectoren naar stapeling van toezicht.
Op basis van deze Overzichtsmatrix heeft de begeleidingscommissie op twee momenten tijdens het
onderzoek uit de 62 sectoren selecties gemaakt, waarbij vooral gekeken is naar de sectoren waar de
grootste stapeling van toezicht te verwachten is:
Er zijn 20 sectoren geselecteerd voor nader onderzoek in fase 3. Voor deze sectoren zijn de
resultaten van de Overzichtsmatrix in interviews met toezichthouders gevalideerd, is de mate
van stapeling in kaart gebracht en zijn de uitgevoerde pilots en projecten geïnventariseerd.
Vervolgens zijn 10 sectoren geselecteerd uit de groep van 20 voor nader onderzoek. Deze zijn
in fase 4 in interviews met brancheorganisaties, bedrijven en instellingen verder onderzocht.
Tabel 12: De selectie van respectievelijk 20 en 10 sectoren en de kleuren codering van figuur 2
De onderstaande tabel geeft de rangschikking van de 62 branches weer op basis van de gevalideerde
Overzichtsmatrix. De sectoren waar de grootste stapeling van toezicht te verwachten is, staan hierdoor bovenaan (kolom 1 van te tabel). In de twee laatste kolommen is aangegeven welke sectoren de
begeleidingscommissie geselecteerd heeft in de twee groepen van respectievelijk 20 en 10 sectoren.
In de vierde kolom zijn de sectoren met de kleuren uit Figuur 1 weergegeven:
Rood: 115.000 bedrijven met grote stapeling – 8 of meer toezichthouders per jaar
Geel: 125.000 bedrijven met beperkte stapeling – tussen de 4 en 8 toezichthouders per jaar
Groen: 160.000 bedrijven met nauwelijks stapeling – minder dan 4 toezichthouders per jaar.
Tabel 12. Rangordening van 62 sectoren op basis van stapeling van toezicht.
Rangorde op
basis van Overzichtsmatrix

Sector
Nr. in
Tabel 9

1

61

Recreatie

X

2

13

Farmaceutische industrie

X

3

56

Ziekenhuizen

X

X

4

58

Verpleging en zorg met overnachting

X

X

5

12

Chemicaliën producerende & verwerkende industrie

X

X

6

42

Horeca

X

X

7

39

Personenvervoer via water of lucht

8

7

Slachterijen en vleeswarenindustrie

X

9

8

Voedingsmiddelenproductie (exclusief vlees)

X

10

30

Grond-, water- en wegenbouw

X

11

57

Gezondheidszorg (geen ziekenhuizen)

12

1

Akker- en tuinbouw

X

13

2

Veeteelt

X

14

23

Energiebedrijven

15

37

Goederenvervoer over land

X

16

40

Goederenvervoer via water of lucht

X

17

27

Afvalbehandeling en recycling

Sector
(Namen conform tabel 9)
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Selectie Selectie
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X

X

X

X
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Rangorde op
basis van Overzichtsmatrix

Sector
Nr. in
Tabel 9

Sector
(Namen conform tabel 9)

Codering
Fig. 2

18

36

Personenvervoer over land

19

44

Film, radio en TV

20

29

Algemene bouw en projectontwikkeling

X

21

33

Detailhandel food

X

22

45

Telecommunicatie

Selectie Selectie
van 20
van 10
sectoren sectoren

23

5

Visserij

24

15

Basismetaalindustrie

X

25

16

Metaalproductenindustrie

X

26

34

Tankstations

X

27

41

Opslag, dienstverlening voor vervoer

28

47

Bankwezen

29

54

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

30

60

Kinderopvang

31

35

Detailhandel non-food

32

50

Overige financiële dienstverlening

33

59

Welzijnszorg zonder overnachting

34

14

Bouwmaterialenindustrie

35

25

Afvalwaterinzameling en -behandeling

36

46

IT en overige informatiebeheer

37

48

Verzekeringen (geen pensioenfondsen)

38

55

Onderwijs

39

62

Overige branches

40

6

Delfstoffenwinning

41

22

Overige industrie

42

24

Waterleidingbedrijven

43

26

Inzameling van afval

44

28

Sanering en overig afvalbeheer

45

31

Autohandel en -reparatie

46

38

Transport via pijpleidingen

47

9

Textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie

48

10

Hout en papierindustrie

49

18

Elektrische apparatenindustrie

50

19

Machine-industrie

51

21

Meubelindustrie

52

32

Groothandel en handelsbemiddeling

53

4

Bosbouw

54

11

Grafische industrie

55

17

Elektrotechnische industrie

56

20

Transportmiddelenindustrie

57

52

Zakelijke dienstverlening
(geen ingenieursbureaus en research)

58

49

Pensioenfondsen

59

51

Verhuur en handel van onroerend goed

60

53

Architecten-, ingenieursbureaus e.d.

61

3

Dienstverlening primaire sector

62

43

Uitgeverijen

X

X

X

X

SIRA Consulting

VII.

Betrokken brancheorganisaties
In het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met 12 brancheorganisaties. Tijdens deze interviews is
voor de sectoren waarin zij actief zijn nagegaan:
Of, en in welke mate, binnen de sector sprake is van gestapeld toezicht.
Of er op het gebied van gestapeld toezicht verschillen bestaan binnen de sector.
Wat de concrete gevolgen zijn van gestapeld toezicht binnen (delen van) de sector.
Of de brancheorganisatie zelf projecten of pilots uitvoert die gericht zijn op het verminderen
van stapeling van toezicht, en zo ja, op welke wijze deze zijn vormgegeven.
De brancheorganisaties zijn ook betrokken geweest bij de organisatie van de (groeps-) interviews met
bedrijven en instellingen.
Tabel 13. Overzicht van betrokken brancheorganisaties.
Nr.

Brancheorganisatie

Sector

1

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Goederenvervoer over land

2

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Ziekenhuizen

3

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Chemische industrie

4

Bouwend Nederland

Bouw en projectontwikkeling

5

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Akker en tuinbouw

6

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Horeca

7

ActiZ (cluster Verpleging en Verzorging)

Zorg met overnachting

8

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

Levensmiddelenproductie, m.u.v. vlees

9

Koninklijke Metaalunie

Metaalproductenindustrie

10

FME-CWM

Metaalproductenindustrie

11

RECRON

Recreatie

12

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kinderopvang*

*

Bij deze sector hebben geen interviews met bedrijven plaatsgevonden.
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VIII.

Bronnenlijst
Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van informatie beschikbaar uit publicaties van toezichthouders, eerder uitgevoerde onderzoeken en een aantal overige bronnen. In deze bijlage is het overzicht
van de gebruikte bronnen opgenomen.
Publicatie toezichthouders
‘Jaarplan 2012’ (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
‘Activiteitenplan 2012-2013’ (Kansspelautoriteit)
‘Ctgb werkplan 2012’ (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
‘Jaarverslag 2011’ (AFM, 2012).
‘Staat van de Ether 2011’ (Agentschap Telecom, 2012).
‘Beheerverslag 2011’ (Belastingdienst, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Bureau Financieel Toezicht, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Buma/Stemra, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (College Bescherming Persoonsgegevens, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Commissie Gelijke Behandeling, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel, 2012).
‘Terugblik 2011’ (Consumentenautoriteit, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (College sanering zorginstellingen, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Commissariaat voor de Media, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Ministerie van Defensie, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (De Nederlandsche Bank, 2012).
‘Verslag van het toezicht in 2011’ (Erfgoedinspectie, 2012).
‘Annual report 2011’ (EURATOM Supply Agency, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Hondenbescherming, 2012).
‘Jaarbeeld 2011’ (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2012).
‘Jaarbericht 2011’ (Inspectie Jeugdzorg, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2012).
‘Meerjarenplan 2012-2016’ (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Inspectie Militaire Gezondheidszorg, 2012).
‘Inspectiejaarbericht 2011’ (Inspectie voor de sanctietoepassing, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Inspectie van het onderwijs, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Kwaliteitscontrolebureau, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Nederlandse Algemene Keuringsdienst, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Nederlandse Emissieautoriteit, 2012).
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‘Financieel jaarverslag 2011’ (Nederlandse Mededingingsautoriteit, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, 2012).
‘Blik op 2011’ (Rijksdienst voor het Wegverkeer, 2012).
‘Verslag van de werkzaamheden 2011’ (Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s, 2012).
‘2011 Annual Report’ (The Netherlands Competition Authority, 2012).
‘Jaarbericht 2011’ (Rijkswaterstaat, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Schiphol Group, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Skal, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Staatstoezicht op de Mijnen, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, 2012).
‘Jaarverslag UWV 2011’ (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 2012).
‘Jaarverslag 2011’ (Videma, 2012).
‘Toezichtplan Vervoer over Water 2011’ (Inspectie Verkeer en Waterstaat namens alle betrokken inspectiediensten, 2011).
‘21st General Report’ (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, 2011).
‘Handhaving; De invulling van het handhavingsbeleid van de NZa’ (Nederlands Zorgautoriteit,
2012).
‘Ctgb strategie 2010-2015’ (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden).
‘Jaarverslag 2010’ (College van Toezicht collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige
rechten, 2011).
‘Jaarverslag 2010’ (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, 2011).
‘Jaarverslag 2010’ (Nederlands Zorgautoriteit, 2011).
‘Jaarverslag 2009’ (College van Toezicht collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige
rechten, 2010).
‘Visie op toezicht en handhaving’ (Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, 2008).
‘EURATOM experience and future planning in the area of surveillance’ (EURATOM Safeguards,
2003).
Eerder door SIRA Consulting uitgevoerde onderzoeken
‘Effectonderzoek AL-T prestatie-indicatoren’ (IGZ, 2011).
‘Meting toezichtlasten VWA in de Vleesketen’ (VWA, 2010).
‘Lastenmeting Regeling dierlijke bijproducten 2008 en 2011’ (ministerie van EL&I, 2010).
‘Kwantificering Maatregelen Inspectie Verkeer en Waterstaat voor Reductie Toezichtlasten’
(IVW, 2010).
‘Scenarioberekeningen BRZO-toezicht en VT-Chemie’ (ministerie van IenM, 2010).
‘Administratieve, nalevings- en toezichtlasten van de nota van wijziging en het uitvoeringsbesluit bij de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz)’ (ministerie van VWS, 2010).
‘Nulmeting interbestuurlijke toezichtlasten’ (Berenschot, 2010).
‘De evaluatie van de pilot vereenvoudiging toezichtlasten bij hercontroles’ (Handhavingssamenwerking Noord-Brabant, 2010).
‘Best Guesses reductie toezichtlasten’ (BIR, 2009).
74/75

SIRA Consulting

‘Effectmeting toezichtlasten Schiphol’ (BIR, 2009).
‘Opstellen overzichten Toezichtlasten’ (BIR, 2009).
‘Administratieve, nalevings- en toezichtlasten Modern Migratiebeleid’ (ministerie van Justitie,
2009).
‘Administratieve, nalevings- en toezichtlasten van natuurwetten’ (ministerie van LNV, 2009).
‘Administratieve, nalevings- en toezichtlasten van de Wet cliëntenrecht’ (ministerie van VWS,
2009).
‘Meting toezichtlasten in het domein Levensmiddelenhandel’ (BIR, 2008).
Meerjarenprogramma ‘Effecten van Toezicht’ (BIR, Werkgroep Effectmeting, 2008).
‘Nulmeting toezichtlasten caresector’ (Capgemini, 2008).
‘Nulmeting toezichtlasten domein overige chemie’ (Capgemini, 2008).
‘Toezichtlastenmeting Ziekenhuizen Internationaal’ (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2007).
‘Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water’ (Inspectie Verkeer en Waterstaat,
2007).
‘Business Case ICT Pilot projecten toezicht’ (Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2007).
‘Meting toezichtlasten in het domein Horeca’ (VWA, 2007).
Eindhoven; VROM-inspectie regio Zuid (Aanvulling op de toezichtlastenmeting uit 2007).
‘Meting toezichtlasten in de recreatiebranche’ (ministerie van VROM, 2007).
‘Meting toezichtlast bij domein Afval’ (VROM-inspectie, 2007).
‘Eindrapportage nulmeting toezichtlasten Primaire Sector en Vleesketen’ (Capgemini, 2007)21.
‘Toezichtlasten bij Justitiële inrichtingen en Reclassering’ (EIM, 2007).
‘Toezichthouders in beeld’ (SIRA Consulting en Universiteit van Tilburg, 2006).
‘Meting toezicht in het domein Nucleaire industrie’ (ministerie van VROM, 2006).
‘Meting toezichtlast kinderopvang’ (ministerie van VROM, 2006).
‘Uitvoering meetmethodiek voor meting toezichtlasten in het domein Wegvervoer’ (ministerie
van V&W, 2006).
Samen Werkt; Gezamenlijke bedrijfsbezoeken door rijksinspecties, (mei 2005).
‘Ontwikkelen meetmethodiek voor toezichtlasten (MTL)’ (ministerie van Financiën, 2005).
Overige bronnen
Kamerbrief ‘Aantal werknemers met zorgachtergrond bij NMa en NZa’ (Min VWS, 2011)
‘Leidraad koudemiddelregistratie op basis van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en
gereguleerde stoffen koelinstallaties milieubeheer’ (ministerie van IenM, 2011).
‘STEK info juli 2010’ (STEK, 2010).
‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’ (Stcrt 2009, Nr.
14412).
‘Handreiking vereenvoudiging hercontroles’ (Provincie Overijssel, 2008).

21

Dit onderzoek is mogelijk minder relevant door een later onderzoek van SIRA Consulting waarmee deze meting is
achterhaald.
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