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AF	  (zo	  noem	  ik	  voor	  het	  gemak	  het	  document)	  geeft	  een	  mooie	  beschrijving	  van	  de	  rol	  van	  
toezichthouders	  bij	  de	  uitvoering	  van	  regelgeving.	  	  Het	  stuk	  maakt	  duidelijk	  dat	  toezichthouders	  een	  
eigen	  rol	  kunnen	  nemen	  –	  en	  zouden	  moeten	  nemen	  –	  om	  de	  regeldruk	  en	  de	  “naleefbaarheid”	  voor	  
onder	  toezicht	  gestelde	  bedrijven	  te	  beperken.	  	  

Het	  stuk	  lijkt	  me	  een	  mooie	  stap	  in	  de	  beantwoording	  van	  het	  VNO-‐NCW	  manifest	  “Aan	  Tafel”	  van	  
eind	  2014,	  dat	  een	  kritische	  beschrijving	  geeft	  van	  de	  lasten	  die	  –	  volgens	  deze	  organisatie	  -‐	  de	  
toezichthouders	  veroorzaken.	  	  

Het	  lijkt	  mij	  een	  goede	  zaak	  dat	  toezichthouders	  ruime	  mogelijkheden	  hebben	  om	  te	  zorgen	  dat	  zo	  
effectief	  mogelijk	  en	  met	  zo	  min	  mogelijk	  lasten	  wettelijke	  doelen	  worden	  gerealiseerd.	  Dat	  betekent	  
in	  de	  eerste	  plaats	  dat	  toezichthouders	  geen	  starre	  uitvoerders	  zijn	  met	  het	  motto	  “regel	  is	  regel”,	  
maar	  vanuit	  het	  doel	  van	  wet-‐	  en	  regelgeving	  hun	  werk	  inrichten.	  	  

Dit	  leidt	  meteen	  tot	  een	  dilemma,	  omdat	  toezichthouders	  dus	  beleidsgevoelige	  en	  zelfdenkende	  
organisaties	  moeten	  zijn.	  Zoals	  AF	  al	  signaleert,	  zijn	  er	  in	  wetgeving	  vaak	  veel	  open	  normen.	  En	  er	  zijn	  
veel	  soorten	  bedrijven.	  De	  één	  wil	  veel	  eigen	  ruimte	  om	  aan	  een	  wettelijk	  doel	  te	  beantwoorden,	  de	  
ander	  wil	  vooral	  duidelijkheid	  en	  zekerheid.	  	  

Naar	  mijn	  mening	  en	  dat	  spreekt	  ook	  uit	  AF,	  ligt	  er	  niet	  zozeer	  in	  de	  wetgeving,	  maar	  vooral	  bij	  de	  
toezichthouders	  een	  sleutelrol	  om	  te	  zorgen	  voor	  een	  gedifferentieerde	  behandeling.	  Bedrijven	  die	  
het	  willen,	  kunnen	  en	  zich	  ook	  bewijzen,	  kun	  je	  veel	  ruimte	  geven.	  Anderen	  kiezen	  of	  krijgen	  
onvrijwillig	  een	  regime	  met	  detailinstructies.	  	  

Dit	  model	  werkt	  alleen	  als	  de	  politiek,	  en	  de	  beleidsministeries	  het	  aan	  toezichthouders	  
toevertrouwen	  om	  deze	  rol	  te	  spelen.	  De	  anti	  zbo	  sentimenten	  en	  de	  dogmatiek	  over	  
functiescheiding	  tussen	  regulering	  en	  toezicht	  geven	  reden	  tot	  scepsis.	  	  

Ook	  de	  organisaties	  vanuit	  het	  bedrijfsleven	  hebben	  naar	  mijn	  mening	  belang	  bij	  zelfdenkende	  en	  
proactieve	  toezichthouders.	  Ik	  vind	  het	  niet	  erg	  logisch	  dat	  het	  manifest	  van	  VNO-‐NCW	  nogal	  tekeer	  
gaat	  tegen	  missie	  gedreven	  toezicht.	  Dit	  heb	  je	  nodig	  als	  je	  beleids-‐	  en	  uitvoeringsgevoelig	  toezicht	  
wilt	  dat	  focust	  op	  doelen	  en	  niet	  op	  regels.	  	  	  

Een	  ander	  dilemma	  dat	  hier	  op	  de	  loer	  ligt	  is	  het	  “level	  playing	  field”	  (LPF).	  Het	  georganiseerde	  
bedrijfsleven	  legt	  vaak	  een	  harde	  claim	  op	  dit	  principe.	  Een	  pleidooi	  voor	  maatwerk,	  voor	  een	  
gedifferentieerde	  aanpak,	  kan	  er	  gemakkelijk	  toe	  leiden	  dat	  de	  kappen	  niet	  helemaal	  gelijk	  zijn.	  De	  
monniken	  zijn	  dat	  vaak	  ook	  niet.	  Grote	  bedrijven	  zijn	  niet	  gelijk	  aan	  kleine	  bedrijven,	  bedrijven	  die	  te	  
vertrouwen	  zijn,	  zijn	  anders	  dan	  bedrijven	  die	  een	  stok	  achter	  de	  deur	  nodig	  hebben.	  Het	  LPF	  is	  een	  
gemakzuchtige	  showstopper	  voor	  wie	  weinig	  opheeft	  met	  effectgericht	  toezicht	  of	  met	  
veranderingen.	  	  

AF	  wijst	  er	  terecht	  op	  dat	  de	  claim	  op	  minder	  lasten	  ook	  wat	  betekent	  aan	  acties	  door	  bedrijven	  zelf.	  
Naarmate	  er	  meer	  eigen	  verantwoordelijkheid	  wordt	  genomen	  kan	  de	  overheid	  terugtreden.	  	  

Het	  lijkt	  me	  dat	  de	  toezichthouders	  ook	  zelf	  initiatieven	  kunnen	  nemen	  en	  zich	  niet	  afhankelijk	  
maken	  van	  beleidsacties	  bij	  de	  ministeries.	  Ruimte	  creëer	  je	  ook	  door	  ruimte	  te	  nemen.	  Ik	  ben	  
geneigd	  om	  zo	  het	  AF	  verhaal	  te	  lezen:	  veel	  acties	  kunnen	  inspecties	  en	  zbo’s	  zelf	  starten.	  Dat	  heeft	  
misschien	  wel	  de	  voorkeur	  boven	  het	  afwachten	  of	  een	  (coördinerend)	  ministerie	  ermee	  aan	  de	  slag	  
gaat.	  Wat	  belet	  de	  inspecties	  om	  zelf	  een	  regulators	  code	  te	  maken?	  Het	  grote	  voordeel	  daarvan	  is	  



dat	  het	  geen	  opgelegde	  regulering	  van	  boven	  is,	  en	  dat	  het	  levende	  normen	  worden.	  Laten	  we	  hier	  
lessen	  trekken	  uit	  de	  ervaringen	  met	  regels	  van	  overheid	  aan	  bedrijven	  en	  burgers.	  


