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Pudeur brengt inspecteur malheur 

Martijn P. Tummers1 

 

Het rijkstoezicht zit niet zo lekker in zijn vel. Het problematiseert wat veel en komt aan celebreren 

niet toe. Het rijkstoezicht is daarvoor op consult geweest bij de WRR. De rijkshuisdokter heeft 

empathisch zijn oor te luister gelegd en constateert ietwat cryptisch: “Je bent zover je bent 

gekomen en je zult komen zover als je gaat”. Ofwel het rijkstoezicht krijgt een spiegel 

voorgehouden en als het beeld hem niet zint, dan komt het op hemzelf aan. Fair enough. 

Wie dus al een poosje meedoet in het rijkstoezicht, laat zich door het rapport van de WRR Toezien 

op publieke belangen (augustus 2013) niet snel verrassen. Toch heeft het rapport meerdere 

verdiensten. Wie vandaag of morgen toezichtland binnentreedt, kan nu alles uitgebreid 

gedocumenteerd en beschreven bij elkaar terugvinden. Het onderzoeksteam heeft volledigheid 

nagestreefd van al wat er te lezen valt over toezicht en een beeld geschetst van alle problemen 

waarmee de toezichthouders zeggen te worstelen. Daarmee beslaat de alomvattende beschrijving 

van de recente historie van het hedendaagse toezicht twee derde deel van het rapport. 

Het rapport bevat ook een aantal adviezen aan het huidige toezicht. Bij de presentatie van het 

rapport op 9 september 2013 opende Marc Chavannes dat hij het een goed rapport vindt, omdat 

het aansluit bij zijn vooroordelen. Daar wringt het een beetje. De WRR houdt namelijk wat klinisch 

terug, beschrijft de verschijnselen en daardoor lijkt een funderende laag van analyse te ontbreken.  

Tweemaal komt de WRR zeer wel tot analyse. Beide analyses zijn behulpzaam voor het 

rijkstoezicht. De eerste analyse normaliseert het verschijnsel van ‘zelfrijzend bakmeel’ en stelt het 

toezicht voor een keuze. Leven met ‘false positives’ of leven met ‘false negatives’. De tweede 

analyse geeft een handreiking hoe het rijkstoezicht het publiek belang het meest effectief dient. 

Het toezicht vindt zijn maatschappelijke meerwaarde in het domein van legaal en toch schadelijk 

gedrag. 

Er is meer reden om het rapport niet vermoeid ter zijde te leggen. De WRR komt namelijk met niet 

zomaar een advies. Het toezicht had en heeft last van ‘spanningen’. De WRR stelt de diagnose en 

de therapie bestaat goeddeels uit zelfhulpmedicijnen. Het aanscherpen van toezicht zal vanuit het 

toezichtland zelf moeten komen, de WRR beschrijft de huidige staat en wijst de richting naar 

betekenisvol toezien. Als het toezicht zijn focus bijdraait naar het publieke belang, krijgt het meer 

scherptediepte en ontstaat er naar de aard der zaak vanzelfsprekend meer perspectief. 

 

Vertrouwen-Pech moet weg-Zelfrijzend bakmeel 

De WRR toont zich wetenschapper als de raad uitlegt waarom de vertrouwensbenadering in het 

toezicht in combinatie met de ‘pech moet weg’-houding leidt tot toezicht als ‘zelfrijzend bakmeel’. 

De WRR noemt dit de toezichtparadox. Eerst de roep om minder toezicht en meer vertrouwen en 

meteen daarna de roep om meer toezicht omdat pech weg moet. Deze toezichtparadox leidt tot 

groeiend toezicht. Het is een kwestie van Popperiaanse propedeuse-statistiek, concludeert de raad. 

Voor de juristen onder ons eerst een uitstapje naar het strafprocesrecht. Het proces is zo ingericht 

dat het minder waarschijnlijk is dat een onschuldige verdachte wordt veroordeeld, dan dat een 

schuldige verdachte wordt vrijgesproken. Het veroordelen van een onschuldige verdachte noemen 

we een ‘false positive’, een fout van de eerste soort. Het vrijspreken van een schuldige verdachte 

noemen we een ‘false negative’, een fout van de tweede soort. Toetsingsprocessen worden altijd 

zo ingericht dat de fout van de eerste soort minder wenselijk is dan de fout van de tweede soort. 

Het vertrekpunt in het strafproces is dat iemand onschuldig is, omdat in die opzet false positive 

minder acceptabel is dan false negative. De verdachte wordt pas schuldig bevonden als het wel 

heel onwaarschijnlijk is dat ie onschuldig is. Dezelfde werkwijze vinden we terug in de 

waarschijnlijkheidsleer bij het toetsen van hypothesen. Daar leren we dat in de regel de fout van 

de eerste soort kleiner is dan de fout van de tweede soort. Een medicijn wordt pas als werkzaam 
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beoordeeld als het zeer onwaarschijnlijk is dat het resultaat is toe te schrijven aan bijvoorbeeld 

placebo-werking.  

Terug naar het toezicht. Een verzuurde, beroepsgedeformeerde, inspecteur ging wel eens op stap 

met de vooringenomenheid dat de situatie niet deugde. En na elke “Ha, zie je wel, een fout!” 

ervaarde hij een bevestiging van zijn vooringenomenheid dat niets deugde. Van die 

vooringenomenheid wilden we af. De inspecteur moet er vanuit gaan, moet erop vertrouwen dat 

de situatie deugt, totdat het tegendeel blijkt. De inspecteur gaat dus op stap met de 

nulhypothese: de situatie deugt. De vertrouwensbasis valt pas weg als ie zoveel feilen tegenkomt 

dat de waarschijnlijkheid wel heel klein is dat ie met een deugdelijke situatie van doen heeft. De 

inspecteur moet zo min mogelijk onterecht interveniëren. Hij moet het aantal false positives 

minimaliseren. Zo min mogelijk false positives brengt ook meer false negatives met zich mee. Als 

de inspecteur vanuit vertrouwen na weinig geconstateerd feilen concludeert dat de situatie deugt, 

resteert er een kleine kans dat het toch mis is. De inspecteur besluit onterecht tot non-interventie. 

We wisten al dat de kans op false positives kleiner is dan de kans op false negatives. Als zich nu 

een onverdraagzaamheid ontwikkelt jegens onterechte non-interventies vanuit een pech-moet-

weg-houding, dan moet ook de kans op false negatives geminimaliseerd worden. In de statistiek 

heet dat dat de toets meer power of een hoger onderscheidend vermogen moet hebben. De 

oplossing om tegemoet te komen aan zowel de vertrouwensbenadering als de pech-moet-weg-

houding is even eenvoudig als irreëel. Alziend toezicht. De inspecteur moet alles zien en mag zich 

niet verlaten op een beperkter aantal waarnemingen. Vertrouwenstoezicht met een hoog 

onderscheidend vermogen vergt nu eenmaal een uitgebreide inzet. Zover even voor wat betreft de 

dwingende statistiek achter het verschijnsel toezicht als zelfrijzend bakmeel. Figuur 1 vat het 

geheel samen. Nu de WRR dit verschijnsel heeft gerelativeerd en genormaliseerd, heeft de raad 

met een lancet zeer trefzeker en verdienstelijk de drie kreten Vertrouwen-Pech moet weg-

Zelfrijzend bakmeel weggesneden uit het debat over toezicht. 

 

 
 

Figuur 1: Onderscheidend vermogen van toezicht 

 

Zeker, de verklaring van het verschijnsel achter de klacht van spanningen door de toezichtparadox 

is al de helft van de oplossing. De vraag ‘Hoe kom ik eraan?’ is beantwoord, maar de vraag ‘Hoe 

kom ik er vanaf?’ ligt nog open. De toezichthouder krijgt met de verklaring nog geen reëel 

handelingsperspectief voor strategische keuzen of voor de dagelijkse praktijk van de inspecteur. 

Dat handelingsperspectief om spanningen te weerstaan zal moeten komen uit het opbouwen van 

veerkracht. Veerkracht zal de toezichthouder vinden in niet wankelbare kernwaarden. Die 

kernwaarden zal elke toezichthouder specifiek voor zichzelf moeten formuleren. En het najagen 

van die kernwaarden leidt ook nog tot maatschappelijke meerwaarde. 
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Maatschappelijke meerwaarde 

Dat toezicht een maatschappelijke waarde heeft leidt geen twijfel. Immers bijna niets gaat vanzelf 

(goed). Het toezicht kan evenwel maatschappelijke méérwaarde bereiken. Dat kan het door ook op 

te komen voor de kernwaarde of het publiek belang in het domein van legaal en toch schadelijk 

gedrag. Voor de goede orde, opkomen voor een publiek belang is vanzelfsprekend iets anders dan 

publieke belangen tegen elkaar afwegen. Dat is aan de politiek.2  

Ook nu toont de WRR zich een verdienstelijk wetenschapper. Niet als statisticus, maar als kenner 

van de verzamelingenleer. De raad zet zonneklaar neer waar de missiegedreven toezichthouder 

zijn maatschappelijke meerwaarde kan vinden. De raad tekent een Venndiagram met twee cirkels 

die elkaar deels overlappen. De ene cirkel verbeeldt illegaal gedrag en de andere cirkel verbeeldt 

maatschappelijk schadelijk gedrag (Zie figuur 2 ‘Setting the mission’, Malcolm Sparrow (2008)). 

Zo gezien kan de toezichthouder zich op drie soorten gedrag richten: illegaal maar onschadelijk 

gedrag, illegaal en schadelijk gedrag en legaal en toch schadelijk gedrag.3 De regelgedreven 

nalevingstoezichthouder verliest tijd en capaciteit door naar illegaal maar onschadelijk gedrag te 

kijken. De risicogedreven handhavingstoezichthouder zal met name het illegale én schadelijke 

gedrag opzoeken. De robuuste, missiegedreven toezichthouder heeft geen monoculaire blik gericht 

op illegaal gedrag, maar zal ook oog hebben voor het legale en toch schadelijke gedrag. Want wat 

vandaag legaal en toch schadelijk is, hoeft morgen niet meer legaal te zijn. De missiegedreven 

toezichthouder rekent het tot zijn taak langetermijnbelangen te borgen los van de dagelijkse 

politieke opportuniteit. De missiegedreven toezichthouder agendeert dàt publieke belang dat de 

macht even niet aan zijn kant heeft.4 Hier wijst de WRR op een essentiële en instructieve bijdrage 

uit de verzamelingenleer van de van oorsprong wiskundige Sparrow die de toezichthouders de weg 

wijst naar maatschappelijke meerwaarde. 

 

 
 

Figuur 2: Setting the Mission, Malcolm Sparrow 
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Diagnose en recept 

Naast de twee bovenstaande behulpzame analyses komt de WRR, zij het langs klinische weg, ook 

tot een meer algemene diagnose van de staat van toezicht5. Het toezicht is verpoverd, het toezicht 

heeft zichzelf een beetje verwaarloosd, is wat losgeraakt van zichzelf en van zijn eigen aard. Het 

toezicht heeft de noodzakelijke spanning met de opdrachtgever een te hoge dilemmawaarde 

gegeven en is zich te veel gaan vereenzelvigen met de opdrachtgever door te veel focus op lasten 

en kosten, door te veel regelgedreven handhaving en door te veel dienstbaarheid aan beleid. Het 

toezicht is eenzijdig uit balans geraakt en heeft zijn veerkracht verloren. Tijd voor reflectie, zegt 

de WRR. 

Het eerste recept van de WRR voor vitaal toezicht is dan ook het herijken van de kaderstellende 

visie op toezicht ofwel het toezicht opnieuw toetsen aan te stellen eisen. De vraag is dan of er 

nieuwe eisen zijn omdat bijvoorbeeld de omstandigheden zijn veranderd. 

In de recente historie van het rijkstoezicht begonnen we in 2001 met de eerste kaderstellende 

visie op toezicht. Die visie raakte met name de effectiviteit of legitimiteit van toezicht. De te 

stellen eisen aan toezicht leidde tot het acroniem van TOP-toezicht. Toezicht is transparant, is 

onafhankelijk en is professioneel. De basis was vertrouwen in onafhankelijkheid. Meer leiderschap 

in het toezicht was geboden. Toezichthouden volgens de juiste principes was het devies, 

deontologisch toezicht, zo je wil. Toezicht is een vak met een beroepscode. 

In 2005 werd uit budgettaire overwegingen een triple S aan het acroniem TOP toegevoegd. Meer 

management in het toezicht was geboden. Toezicht moest efficiënter worden door de drie S-en 

van samenwerken, selectie en slagvaardigheid. Toezichthouden moest, utilitair, minder kosten en 

meer nut (voor beleid) opleveren. De vraag voor de WRR was nu wat een natuurlijk vervolg is op 

deze moraalfilosofische route voor toezicht. 

 

Reeds beproefde ingrediënten en nieuwe werkzame stoffen 

De aan toezicht te stellen eisen die volgens de WRR heilzaam blijven, zijn transparantie en 

onpartijdigheid6. Professionaliteit noemt de WRR niet meer zo expliciet, wel citeert de raad Ale en 

Mertens als een vanzelfsprekendheid dat toezicht zonder deskundigheid overlast is. 

Een nieuw vereiste is dat de WRR vindt dat de toezichthouder zich in het debat van publiek belang 

moet mengen en meer initiatief moet tonen door ook een agenderende rol op zich te nemen (zie 

weer Figuur 2, de binoculaire blik van Sparrow). Ook relatief nieuw is de toezichthouder als 

regisseur in het krachtenveld van zijn toezichtdomein. De omstandigheden veranderen bij 

voortduring. Ook wat een publiek belang is, blijft onderhevig aan debat en dynamiek, waarin de 

toezichthouder zich niet afzijdig kan houden. De toezichthouder moet aan zijn houding gaan 

werken. Nieuw leiderschap, niet uit principes, maar uit deugdelijkheid. Daarbij is moed met name 

een kenmerkende en relevante karaktertrek. Niet toekijken maar daadwerkelijk toezien op 

publieke belangen. “Een toezichthouder deinst er niet voor terug om publiekelijk stelling te nemen, 

als het moet ook tegenover bestuur en politiek.” Als sprekend voorbeeld haalt de WRR het 

optreden aan van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de aardbevingen in 

de provincie Groningen. Het SodM staat voor het eendimensionale publieke belang van veiligheid 

en het is aan de politiek om alle publieke belangen tegen elkaar af te wegen. Ieder zijn eigen rol.  

Hier wijst de WRR in een niet mis te verstane richting. Is deze richting praktisch in een generieke 

kaderstellende visie op toezicht te formuleren of moet het juist zo zijn dat de toezichthouders zelf 

hun karakter dienen te bewaken en vanuit gekozen kernwaarden en eigen kracht een visie op 

toezien op publieke belangen behoren te formuleren? En hoe kan zo’n visie er dan uitzien? 

Hieronder volgt een eerste proeve van zo’n visie. 
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Visie op toezien in de ‘Hop-on-society’ met een compacte rijksdienst 

Als er huidige omstandigheden zijn die nopen tot een bijdetijdse visie van de toezichthouder zelf, 

dan zijn dat de ontwikkeling van “Nanny-State” naar “Hop-on-society” zoals geobserveerd door 

Plasterk en de vorming van een compacte rijksdienst als bittere noodzaak van Blok. Door burger 

en bedrijf zo veel als mogelijk te laten participeren in de borging van publieke belangen kan de 

toezichthouder bijdragen aan een compacte rijksdienst en toch zijn eigen karakter voor het 

publieke belang behouden. Een praktische en vlotte visie op toezien op publieke belangen kan dan 

kort en goed luiden: 

 

 

We willen allemaal, burger, bedrijf en bestuur, een veilig en gezond 

Nederland. Nu en in de toekomst. Wetten en regels herinneren ons aan 

die wens. 

Soms verliezen we die wens uit het oog. Uit onwetendheid, gemak of snel 

economisch gewin. 

De toezichthouder biedt alert bescherming, zonder al teveel 

belemmeringen. Bij herhaalde nalatigheid, bij opzettelijke overtreding, 

treedt hij hard op. Gezamenlijk met bestuur, bedrijf en burger regisseert 

de toezichthouder dat iedereen kan weten, waar het goed gaat en waar 

het beter moet. Dat stimuleert bedrijven en besturen die achterblijven. En 

zo nodig kunnen burgers bewuste keuzes maken. 

 

 

Naar betekenisvol toezien 

Toezien of toekijken is keuze waar rijkstoezicht voor staat in zijn positionering op het continuüm 

van alziend toezicht tot kokerkijken. De WRR wijst als een moraalfilosoof het toezicht in de richting 

van betekenisvol, missiegedreven toezicht. Vanuit toezicht op basis van principes perverteerde7 

het toezicht utilitair door zich teveel te richten naar zijn opdrachtgevers. De WRR wijst de weg 

naar met deugden begenadigd toezicht dat maatschappelijke meerwaarde biedt door het publieke 

belang te dienen. Dat vergt een verandering van inborst, een verandering van attitude. Het komt 

nu op het toezicht zelf aan om te excelleren in de zelfverwerkelijking van zijn aard. Van de 

deugden moed, gematigdheid, verstandigheid en rechtvaardigheid hield moed teveel terug. Of de 

rijkstoezichthouders8 hun pudeur herkennen en erkennen zal uiteindelijk de bruikbaarheid bepalen 

van het WRR-advies. De WRR heeft de toezichthouders in elk geval een duidelijk 

handelingsperspectief aangereikt. Daadwerkelijk gaan toezien of blijven toekijken. 
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