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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst kort de achtergrond van het onderzoek geschetst. Vervolgens 
wordt nader ingegaan op het thema van het onderzoek (het verband tussen toezicht en 
openbaarheid). Als laatste wordt het onderzoeksontwerp (respectievelijk de focus, doel & 
vraagstelling en de methodologie) beschreven 

1.1 Achtergrond 

Het actief openbaar maken van informatie van toezichthouders is sterk in beweging. Niette
min is er tot op heden nog maar weinig systematisch onderzoek naar dit specifieke onder
werp gedaan. Wel is duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan tussen de 
verschillende toezichthouders, en dat de informatie die actief openbaar gemaakt wordt vaak 
intensief door het publiek wordt geraadpleegd. Blijkbaar voorziet de informatie in een 
substantiële informatiebehoefte. Advies Overheid.nl heeft Dialogic daarom gevraagd syste
matisch in kaart te brengen welke verschillen er bestaan in de manier waarop verschillende 
toezichthouders met openbaarheid van (hun) informatie omgaan.  

Dit rapport is het eindrapport van het onderzoek dat Dialogic in het najaar van 2006 heeft 
uitgevoerd. Een verkorte versie van het rapport is opgenomen als capita selecta in de 
Overheid.nl Monitor 20061. 

1.2 Toezicht en openbaarheid: een twee-eenheid 

In beleid en regelgeving zijn allerlei normen verwoord die het maatschappelijke verkeer in 
goede banen moeten leiden. Een keur van toezichthouders gaat na of het handelen van 
burgers, bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties ook daadwerkelijk in overeenstem
ming is met deze normen. Toezicht bevordert niet alleen de naleving van deze normen, het 
schept ook vertrouwen in de overheid. Doordat er toezichtstructuren bestaan zullen burgers 
en belanghebbenden er namelijk meer vertrouwen in hebben dat overheidstaken objectief en 
deskundig worden uitgevoerd. In het verlengde daarvan heeft toezicht ook een preventieve 
functie: het draagt ertoe bij dat overheidsorganisaties functioneren naar de regels en 
normen van beleid. Tenslotte signaleert toezicht problemen in de samenleving en informeert 
het zo politiek en de samenleving over de effecten van beleid en ontwikkelingen in de 
praktijk2. 

Toezicht is niet vanzelfsprekend. Een goede toezichthouder legt daarom uit waarom hij 
toezicht houdt, hoe zijn onafhankelijkheid gewaarborgd is, welke keuzes hij maakt bij de 
uitvoering van het toezicht en wat de uiteindelijke maatschappelijke effecten van het toezicht 
zijn3. Al die informatie (zoals bevindingen, vergunningen/ontheffingen, interventies/sancties 
en publiekswaarschuwingen) maakt hij ook zoveel mogelijk actief openbaar4. 

1 Dit is een jaarlijkse publicatie van het Advies Overheid.nl waarin de voortgang wordt gemeten die 
overheidsorganisaties maken in het aanbieden van informatie via het internet. 

2 TK 2000-2001, 27831, nr.1; TK 2005-2006, 27831, nr. 15 

3 TK 2005-2006, 27831, nr. 15 

4 Dat is althans de strekking van de Kaderstellende Visie op het Toezicht (2005, nr. 15) en van de 
Commissie Alders (2005). 

3 



Het openbaar maken van toezichtgegevens werkt katalyserend: de personen of instellingen 
op wie toezicht wordt gehouden zijn zich meestal terdege bewust van het feit dat bevindin
gen over hun gedrag openbaar zijn (of worden) gemaakt en ze zullen hun gedrag daarop 
aanpassen. Het publiek bekendmaken van bevindingen en van de resultaten van de beoorde
ling is dus een beleidsinstrument op zichzelf en valt te beschouwen als een (milde) vorm van 
interventie5. 

Met het oog op het verhogen van de effectiviteit en de transparantie van toezicht heeft het 
kabinet zich op het standpunt gesteld dat toezichthouders hun bevindingen tenminste op 
geaggregeerd niveau en zoveel mogelijk actief openbaar moeten maken6. Dit sluit nauw aan 
bij het algemene streven van het kabinet om overheidsinformatie, binnen de grenzen van de 
wettelijke regels, maximaal en actief openbaar te maken.  

Het algemeen belang van openbaarheid kan echter op gespannen voet staan met de indivi
duele belangen van de personen of instellingen waarop het toezicht wordt uitgevoerd (zoals 
privacy en economische belangen), met belangen van de toezichthouder zelf (zoals opspo
ring) of zelfs met landsbelangen (zoals de veiligheid van de Staat). Bij het openbaar maken 
van informatie zal een toezichthouder terdege rekening moeten houden met deze belangen. 
Deze belangen zijn (grotendeels) neergelegd in wettelijke regels. De belangrijkste regeling 
op dit gebied is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 7. Deze wet is op veruit de meeste 
toezichthouders (althans in ieder geval aanvullend) van toepassing8. 

5 Helsloot et al. (2004) 

6 TK 2005-2006, 27831, nr. 15 

7 Overheidsinformatie is er in vele soorten en maten. Op lang niet alle soorten is een openbaarheidsre
gime van toepassing (zo ook: T. Brandsen et al., 2004). Voor één categorie – bestuurlijke informatie – 
heeft de wetgever een algemene regeling gemaakt: de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In vrijwel 
alle gevallen gaat het bij informatie van toezichthouders inderdaad om bestuurlijke informatie. Er 
kunnen echter bijzondere openbaarheidsregimes bestaan en deze hebben voorrang boven de Wob (Art.2 
Wob). Ook hier is echter weer een uitzondering: de voorrangsregel geldt alleen voor zover deze speciale 
regimes uitputtend van karakter zijn. Hierbij is de bedoeling van de wetgever doorslaggevend. Als een 
regeling niet uitputtend is, kan de Wob een aanvullende werking hebben.  

8 De Wob heeft alleen betrekking op bestuursorganen en de informatie in kwestie moet zijn neergelegd 
in documenten. Aan de laatste twee voorwoorden wordt vrijwel altijd door (informatie van) toezichthou
ders voldaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) valt niet onder het Wob-regime. In het Besluit 
bestuursorganen Wno en in de Wob zelf is opgenomen dat deze wetten niet van toepassing zijn op de 
AFM voor zover het de uitoefening van haar taken en bevoegdheden in het kader van de Wet toezicht 
financiële verslaggevingbetreft (artikel 8). Gezien het belang van vertrouwelijkheid bij de uitoefening 
van de taken en bevoegdheden door de AFM in het kader van de Wtfv en de potentieel grote gevolgen 
voor de koers van de effectenuitgevende instelling, is het wenselijk dat deze wetten niet van toepassing 
zijn. 
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Op grond van de Wob moeten toezichthouders uit eigen beweging (actief) en op verzoek 
(passief) informatie verstrekken, tenzij er sprake is van een of meer limitatief opgesomde 
weigeringsgronden9. Met andere woorden, de hoofdregel is dat bestuursorganen informatie 
openbaar maken, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. De Wob noemt in 
Artikel 10 twee soorten gronden waarop een toezichthouder zich kan beroepen bij het niet
openbaar maken van informatie: absolute (lid 1) en relatieve weigeringsgronden (lid 2). Als 
lid 1 van toepassing is, valt er niets te kiezen: de hoofdregel wordt dan opzij gezet en de 
toezichthouder moet zijn informatie geheim houden.  Dit speelt bijvoorbeeld als bedrijfsin
formatie in vertrouwen aan de toezichthouder is meegedeeld10. 

Box 1. Weigeringsgronden Art. 10 Wob 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege 
voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;  
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c.  bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen 
of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.  
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 
2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de 
volgende belangen:  

d b kki N d l d d 

Als er echter sprake is van een relatieve weigeringsgrond (lid 2) dan moet de toezichthouder 
zelf de afweging maken tussen het concrete belang in kwestie (bijvoorbeeld privacybescher
ming) en het algemene abstracte belang van openbaarheid. Nota bene: het gaat hier om het 
algemene belang dat gediend is bij de openbaarheid van de informatie, niet het belang van 
de verzoeker (als het om een informatieverzoek gaat).  

 Met betrekking tot actieve openbaarheid stelt dat Wob dat een bestuursorgaan dat het rechtstreeks 
aangaat, uit eigen beweging informatie moet verschaffen over het beleid, de voorbereiding en de 
uitvoering daaronder begrepen, zodat dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoe
ring. De informatie dient te worden verschaft in een begrijpelijke vorm en op een zodanige wijze dat 
belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, 
dat deze mensen hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen. Overigens kan 
nakoming van de verplichting tot actieve openbaarheid (in tegenstelling tot passieve openbaarheid) niet 
in rechte worden afgedwongen. Met andere woorden, op grond van de Wob kan een toezichthouder niet 
gedwongen worden om zelf zijn informatie openbaar te maken. 

10 Er is vrij veel jurisprudentie op dit  specifieke punt. Zo kunnen niet alle op grond van een wettelijke 
verplichting aan de overheid meegedeelde bedrijfsgegevens als vertrouwelijk worden beschouwd (Vz. 
ARRvS 24 september 1985, KG 1986, 85). De redelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol (ARRvS 21 
december 1982, AB 1983, 252, n. nt. PJS). 
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1.3 Focus van het onderzoek 

In dit onderzoek hebben we gekeken naar de verschillen tussen toezichthouders bij het 
openbaar maken van hun informatie. De nadruk ligt daarbij op het actief openbaar maken 
van informatie op het internet, dat wil zeggen het publiceren van bijvoorbeeld bevindingen 
door de toezichthouder op zijn website. Passieve openbaarheid – in casu de manier waarop 
met Wob-verzoeken wordt omgegaan – is geen onderdeel van deze studie11. 

Verder beperkt het onderzoek zich tot drie soorten toezicht: (a) toezicht op bestuursorganen 
(interbestuurlijk toezicht), (b) toezicht op uitvoeringsorganisaties met een publieke taak 
(uitvoeringstoezicht) en (c) toezicht op bedrijven (nalevingtoezicht). Toezicht op 
burgers (bijvoorbeeld door de politie, de FIOD en de SIOD) is niet in dit onderzoek opgeno
men vanwege het grote verschil in de afweging tussen het algemene belang van openbaar
heid en het individuele belang van de burger in kwestie12. Over het algemeen is bij de 
afweging informatie over toezicht op burgers openbaar te maken het belang van privacy van 
de burger in kwestie dusdanig groot dat de balans bijna altijd naar het individuele belang van 
de burger zal doorslaan. Het heeft dan weinig zin om de verschillen tussen de mate van 
openbaarheid van deze toezichthouders in dit onderzoek te betrekken. 

Bij de selectie van de te bestuderen toezichthouders is vooral gekeken naar de mate waarin 
het respectievelijke toezicht raakt aan de belevingswereld van de burger. Met andere 
woorden, we hebben in ieder geval die toezichthouders geselecteerd die het meest zichtbaar 
zijn voor burgers. Dat betekent bijvoorbeeld dat instanties die uitvoeringstoezicht houden op 
één enkel zelfstandig bestuursorgaan niet in het onderzoek zijn meegenomen (zie ook 
paragraaf 1.5). 

Wat betreft de informatie die door toezichthouders openbaar worden gemaakt is er gekeken 
naar drie soorten informatie: informatie over de inrichting van het toezicht, informatie over 
de uitkomsten van het toezicht (bevindingen) en informatie over de uitkomsten van 
handhaving (interventies). De eerste soort informatie wordt in hoofdstuk 2 besproken, de 
andere twee soorten in hoofdstuk 3. De nadruk ligt daarbij op de informatie over de uitvoe
ring van het toezicht, dat wil zeggen op de laatste twee soorten. 

1.4 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het onderzoek is om systematisch in kaart te brengen welke verschillen er 
bestaan tussen de drie soorten toezichthouders bij het actief openbaar maken van de 
verschillende soorten informatie.  

Deze doelstelling is vertaald in een viertal onderzoeksvragen : 

1.	 Welke soorten toezichthouders zijn er? 

2.	 Welke soorten informatie van toezichthouders zijn er? 

3.	 Welke soorten informatie worden door welke (soorten) toezichthouders openbaar 
gemaakt (en welke soorten niet?) 

4.	 Welke conclusies kunnen op grond van (3) worden getrokken? 

11 Op twee punten is er echter wel naar passieve openbaarheid doorgevraagd, namelijk of Wob
verzoeken op de website van de toezichthouder worden gepubliceerd en of er informatie is die niet actief 
maar wel passief openbaar wordt gemaakt.  

12 De bijzondere positie van deze toezichthouders blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de FIOD en SIOD 
niet over een eigen website beschikken. 
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1.5 Methodologie 

1.5.1 Reikwijdte van het onderzoek 
De beperkte opzet van het onderzoek heeft ertoe geleid dat we enkele keuzes hebben 
moeten maken die de reikwijdte van het onderzoek hebben beperkt. Ten eerste hebben we 
bij het beschouwen van het al dan niet openbaar zijn van informatie alleen gekeken naar de 
teksten op de website van de toezichthouder in kwestie – inclusief de elektronische docu
menten waar vanuit die website naar verwezen werd (zoals jaarverslagen of toezichtrappor
ten). Informatie kan natuurlijk ook langs andere kanalen dan het internet naar buiten 
worden gebracht. Die informatie wordt dus niet gedekt door dit onderzoek. In de praktijk 
heeft deze restrictie weinig effect omdat er nauwelijks nog instanties zullen zijn die bij 
actieve openbaarheid geen gebruik zullen maken van het internet. 

Een andere belangrijkere restrictie betreft het aantal toezichthouders dat in beschouwing is 
genomen. Er zijn in Nederland meer dan honderd toezichthouders13. Daarvan hebben wij er 
ruim twintig bekeken. De selectie is zo samengesteld dat de belangrijkste toezichthouders 
zijn vertegenwoordigd en dat er voldoende spreiding is over de verschillende soorten van 
toezicht (zie hierna). Dit zijn de meest zichtbare toezichthouders. Er kan redelijkerwijs 
worden verondersteld dat deze toezichthouders zich het meeste gelegen zullen laten liggen 
aan openbaarheid van informatie.   

Toezichthouders zien soms toe op de naleving van meerdere wetten. De juridische context, 
en daarmee dus de discretionaire ruimte van een toezichthouder om informatie openbaar te 
maken, kan van wet tot wet verschillen. Om recht te doen aan deze variëteit hebben we in 
deze gevallen per toezichthouder de openbaarheid van informatie voor meerdere wetten 
bekeken. Een overzicht van alle bestudeerde toezichthouders en wetten is opgenomen in 
bijlage 0. 

1.5.2 Soorten toezichthouders 
Er zijn heel veel soorten toezicht en toezichthouders en daarmee ook heel veel manieren om 
toezichthouders in te delen. Al naar gelang het perspectief is er een andere indeling moge
lijk. Bij de indeling in dit rapport is uitgegaan van de gangbare classificatie die is gebaseerd 
op het object waarop het toezicht betrekking heeft14. Deze classificatie onderscheidt vijf 
hoofdvormen van toezicht die op hun beurt zijn onder te brengen in drie hoofdtypen : 

Box 2. Classificatie van toezichthouders 

1 Interbestuurlijk toezicht 
1.1 interbestuurlijk toezicht (op lagere overheden) 
2 Uitvoeringstoezicht 
2.1 toezicht op publieke- of beleidssectoren. 
2.2 toezicht op individuele zelfstandige uitvoeringsorganisa

ties met een publieke taak 

13 Zie onder andere Baarsma et al. (2005) en van Nederpelt (2006). 

14 Zie onder andere de twee kaderstellende visies (2001, 2005) over toezicht en de onderliggende 
rapporten. 
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Voor dit rapport is uitgegaan van de drie hoofdtypen die hierboven zijn genoemd: 

(1) Interbestuurlijk toezicht betreft het toezicht op de uitvoering van publieke taken door 
lagere overheden. Een voorbeeld is de toetsing door provincies van bestemmingsplannen die 
door gemeenten zijn opgesteld;  

(2) Uitvoeringstoezicht is het toezicht op de uitvoering van publieke taken door zelfstandige 
organisaties zoals scholen of ziekenhuizen. Hoofdsoort 2.2, het toezicht op individuele 
uitvoeringsorganisaties, is, vanwege de beperkte publieke reikwijdte van de toezichthouders 
in kwestie, buiten beschouwing gelaten (zie paragraaf 1.3);  

(3) Nalevingstoezicht is het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door burgers en 
bedrijven. In dit rapport wordt zoals gezegd alleen ingegaan op het toezicht op bedrijven. Dit 
soort toezicht wordt met name uitgevoerd door rijksinspecties zoals de Algemene Inspectie
dienst (AID) en markttoezichthouders zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 

1.5.3 Soorten controle 
Bij de informatie over de resultaten van toezicht hebben we het onderscheid gemaakt tussen 
informatie over bevindingen (wordt er wel of niet aan de norm voldaan) en informatie over 
interventies (hoe vaak en op welke manier is er ingegrepen wanneer de norm is overtre
den)15. 

Vervolgens hebben we daarbinnen drie manieren onderscheiden waarop het toezicht kan 
worden uitgevoerd. Dat onderscheid is van belang omdat verondersteld kan worden dat voor 
iedere soort controle de afweging tussen het algemene en individuele belang anders ligt (zie 
Tabel 1). De controle kan betrekking hebben op alle objecten die onder het toezicht vallen 
(dekkende controle) of op een deel van de populatie (niet-dekkende controle). Binnen die 
laatste soort kan vervolgens het onderscheid worden gemaakt tussen ad hoc controle van 
individuele objecten (incidentele controle) of van systematische controle van een groep 
objecten (steekproefsgewijze controle). Steekproefsgewijze controle wordt vooral om 
efficiencyoverwegingen in plaats van dekkende controle gebruikt. Bij niet-dekkende controle 
speelt het praktische probleem dat er een verschil is tussen de objecten die wel en die niet 
zijn gecontroleerd. Er ontstaat een rechtsongelijkheid als de gegevens van de controle naar 
buiten worden gebracht. Bij incidentele controle wordt het privacybelang van het individuele 
object over het algemeen echter overvleugeld door het algemene maatschappelijke belang. 
Er is immers meestal een directe aanleiding voor de controle, zoals problemen rond voedsel
veiligheid of productveiligheid. Bij steekproefsgewijze controle is dat vaak niet het geval. De 
controle heeft meestal vooral een signalerende functie zoals het globaal beschrijven van het 
gedrag van een bepaalde specifieke doelgroep. 

 Niet elke toezichthouder heeft ook een handhavingstaak – die kan ook door een andere instantie 
worden uitgevoerd. In dat geval is er voor deze toezichthouder uiteraard geen informatie over interven
ties voorhanden. 
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Tabel 1. Factoren bij afweging voor openbaarheid per soort sontrole 

Factoren bij de afweging om informatie al dan niet openbaar te maken 

Algemeen belang Individueel belang 

Soort controle 
Publiek belang (o.b.v. 
WOB art.2, lid 1) 

Inspectie, toezicht, 
controle (o.b.v. WOB, 
art.10, lid d) 

Privacy (o.b.v. 
WOB, art.10, lid e) 

Onevenredig voordeel 
(concurrentie) (o.b.v. 
WOB, art.10, lid g) 

Incidenteel ++ o + o 
Systematisch niet-dekkend + + + + 
Systematisch dekkend + o + o 

o neutraal / niet van belang 
+ van belang 


++ van groot belang


Tenslotte is de mate van openbaarheid van informatie over bevindingen en toezicht per soort 
controle beoordeeld door te kijken naar de mate van detail van de informatie die op de 
website van de toezichthouder is gepubliceerd. Het laagste niveau is uiteraard wanneer er 
helemaal geen informatie ter beschikking wordt gesteld. Het volgende niveau is wanneer er 
weliswaar informatie voorhanden is maar wanneer deze alleen algemeen van aard is. Er 
worden dan alleen totalen of gemiddeldes gegeven. Dit is in feite het basisniveau want dit 
soort algemene informatie op geaggregeerd niveau zou sowieso openbaar kunnen worden 
gemaakt omdat daar geen van de weigeringsgronden uit Art.10 Wob  spelen (zoals privacy
overwegingen of zakelijke belangen). Het officiële kabinetsstandpunt is dan ook dat toezicht
houders hun bevindingen tenminste op dit niveau en zoveel mogelijk actief openbaar moeten 
maken. Op het volgende niveau wordt er een onderscheid gemaakt naar individuele cases 
maar is de informatie geanonimiseerd. Op het hoogste detailniveau tenslotte worden 
individuele cases met naam en toenaam genoemd. 

1.5.4 Uitvoering van het onderzoek 
De mate van openbaarheid van toezicht- en handhavingsinformatie is door ons zelf beoor
deeld op basis van de informatie die we aantroffen op de websites van de geselecteerde 
toezichthouders16. Hiervoor hebben we een standaard protocol gebruikt. Dit protocol is 
opgenomen is Bijlage 2. Vervolgens zijn de ingevulde protocols ter verificatie per email aan 
een contactpersoon binnen de betreffende toezichthouder toegestuurd. In dat bericht, en in 
de herinnering die een week erna is verstuurd, is expliciet vermeld dat we zonder nader 
tegenbericht uit zouden gaan van de scores die we op basis van ons eigen onderzoek hadden 
toegekend. In totaal hebben de toezichthouders een maand gekregen om te reageren op de 
initiële waarnemingen en scores. Het merendeel heeft binnen dit termijn een antwoord aan 
ons teruggestuurd. Slechts in enkele gevallen moesten hierdoor de scores worden bijge
steld17. 

16 Overigens laat de toegankelijkheid van de websites soms sterk te wensen over. Informatie is bijvoor
beeld weggestopt in een document dat nauwelijks te vinden is of in een archief dat slecht toegankelijk 
is.  

17 De uiteindelijke scores van de toezichthouders en de eventuele reacties van de respondenten zijn 
opgenomen in een aparte bijlage van het rapport.  
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Tabel 2. Hiërarchisch overzicht van de gebruikte dimensies en scores 
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2 Informatie over de inrichting van 
toezicht 

In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de informatie die toezichthouders 
openbaar maken met betrekking tot de inrichting van het toezicht. 

2.1 Informatie over de inrichting van toezicht 

De keuzes die toezichthouders maken voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van het 
toezicht, geven richting aan de wijze waarop de toezichthouder informatie gaat verzamelen 
en beoordelen en eventueel gaat interveniëren. Deze keuzes kunnen worden vastgelegd in 
een toezichtplan. Bij de beoordeling van de openbaarheid van informatie over de inrichting 
van het toezicht hebben we gekeken naar een drietal aspecten: het soort van informatie dat 
op het internet in het openbare toezichtplan wordt gegeven, de mate van detail van die 
informatie, en de wijze waarop de informatie op de website is gepubliceerd. 

Ten aanzien van het eerste aspect wordt in de recent verschenen kaderstellende toezichtvisie 
‘Minder last, meer effect’18 onder andere gepleit voor een solide onderbouwing van de keuzes 
die worden gemaakt met betrekking tot de toezichtobjecten, de doelen, de methoden en de 
inzet van capaciteit. Door de toenemende nadruk op doelmatigheid zullen toezichthouders 
hun keuzes steeds vaker gaan maken op basis van een afweging van risico’s en kosten en 
baten. Dat wil zeggen dat de intensiteit van het toezicht zal worden toegesneden op de 
kenmerken van een bepaalde specifieke doelgroep. In de meest basale vorm van een 
toezichtplan zal er alleen worden aangekondigd hoe het beoogde toezicht zal worden 
uitgevoerd. In een uitgebreidere vorm worden de keuzes ook onderbouwd, bijvoorbeeld op 
basis van een risico- en kosten/baten-analyse. 

Wat betreft het tweede aspect gaat het om de vraag of er ook operationele details in het 
openbare toezichtplan worden gegeven, zoals een inspectieprotocol In principe zullen dit 
soort gegevens niet openbaar worden gemaakt tenzij daarmee het toezichtdoel wordt 
gediend. Uit ervaring van verschillende toezichthouders is echter gebleken dat objecten die 
vooraf duidelijk worden geïnformeerd over de wijze van toezicht en handhaving zich beter 
houden aan de gestelde normen. Dat kan ook inhouden dat operationele gegevens naar 
buiten worden gebracht (zie ook 1.2) 

Tenslotte is er gekeken  naar de manier waarop de informatie  op de  website van de toe
zichthouder werd aangeboden. Dat kan direct als tekst op de website of indirect via een 
hyperlink naar een apart elektronisch document zoals een jaarverslag. De eerste optie geniet 
de voorkeur vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en vindbaarheid, de laatste optie biedt 
meer ruimte voor uitleg. 

18 TK II, 2005-2006, 27 831, nr. 15. 
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2.2 Resultaten 

Tabel 3. Informatie over de inrichting van het toezicht 

Informatie over de inrichting van toezicht 
Toezichtplan Operationele details Beschikbaarheid op 

website 
INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (op lagere overheden) 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid    

Inspectie Werk en Inkomen    

Provincie Groningen    

Provincie Noord-Brabant    

Provincie Utrecht    

Provincie Zuid-Holland    

VROM-Inspectie    

UITVOERINGSTOEZICHT (op de uitvoering van een publieke taak door zelfstandige organisaties) 
Dienst Wegverkeer    

Inspectie Jeugdzorg    
Inspectie voor de Gezondheidszorg    

Onderwijsinspectie    

NALEVINGSTOEZICHT (op bedrijven) 
Agentschap Telecom  

Algemene Inspectiedienst    

Arbeidsinspectie    
Autoriteit Financiële Markten    

College Bescherming Persoonsgegevens    
College Toezicht op de Kansspelen    
Commissariaat voor de Media    
Directie Toezicht Energie    

Inspectie Verkeer en Waterstaat    
Nederlandse Emissieautoriteit    
Nederlandse Mededingingsautoriteit    

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit    

Staatstoezicht op de Mijnen    

Voedsel en Warenautoriteit    

: niet aanwezig niet van toepassing niet van toepassing 
: zonder onderbouwing : niet aanwezig : indirect (via link) 

: met onderbouwing : wel aanwezig : direct op website 

Uit Tabel 3 komt het beeld naar voren dat de aanbevelingen uit de tweede Kaderstellende 
visie ruim ingang hebben gevonden. De meerderheid van de toezichthouders geeft een 
uitgebreide onderbouwing voor de keuzes die worden gemaakt in de inrichting van hun 
toezicht. Dat gebeurt dan meestal in het jaarverslag dat als apart elektronisch document via 
de website is te bereiken. Uitzondering zijn de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Arbeidsinspectie. Deze drie organisaties 
plaatsen de afweging direct in een tekst op hun websites. Het aantal toezichthouders dat 
vooraf operationele gegevens bekend maakt is beperkt tot de Inspectie voor de Gezond
heidszorg (IGZ), de Onderwijsinspectie, de Nederlandse Emmissieautoriteit (NEa) en – 
wederom – de Arbeidsinspectie. 
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Het inspectieprotocol van de NEa is op de website te downloaden, zodat bedrijven zich 
optimaal kunnen voorbereiden voor inspecties. Dit vergemakkelijkt volgens de NEa niet 
alleen de uitvoering van inspecties, maar heeft ook invloed op het uiteindelijke presteren van 
de organisaties. De Arbeidsinspectie volgt een soortgelijke redenering. Op haar website stelt 
de inspectie, bij monde van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat 
het beter is bedrijven juist te informeren zodat ze zich aan duidelijke regels kunnen houden 
dan ze volop te beboeten. 
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3 Informatie over de resultaten van het 
toezicht 

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de onderzoekspopulatie en van de 
geaggregeerde resultaten. Vervolgens wordt voor ieder van de drie soorten toezichthouders 
(interbestuurlijk, uitvoering, naleving) ingegaan op de individuele resultaten. Tenslotte wordt 
in de laatste paragraaf een totaaloverzicht gegeven van alle individuele resultaten. 

3.1 Overzichten 

3.1.1 Overzicht van de onderzoekspopulatie 
Er zijn in totaal 25 toezichthouders bestudeerd19. Het totaal voor interbestuurlijk toezicht is 
enigszins geflatteerd omdat er slechts vijf verschillende soorten toezichthouders zijn be
schouwd: voor het interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening 
(Wro) op gemeenten zijn de websites van vier verschillende provincies gekeken20. 

De groep van nalevingstoezichthouders is verreweg de grootste en is daarom, volgens de 
indeling van Box 2, verder opgesplitst in twee subgroepen: ‘klassieke’ toezichthouders 
(rijksinspecties zoals de Voedsel en Warenautoriteit en de Algemene Inspectiedienst) en 
toezichthouders ‘nieuwe stijl’ (markttoezichthouders zoals de OPTA en de NMa). 

Omdat bij verschillende toezichthouders de openbaarheid van informatie voor meerdere 
wetten in kaart is gebracht, ligt het totaal van het aantal wetten (39) hoger dan dat van het 
aantal toezichthouders. Een overzicht van alle toezichthouders en wetten is opgenomen in 
Bijlage 0. 

In tweederde van de gevallen (69%) van de wetten die zijn bekeken, omvatte de taak van 
de toezichthouder ook handhaving. In die gevallen is informatie over interventies apart 
meegenomen in het onderzoek. Bij interbestuurlijk toezicht zijn over het algemeen de 
wettelijke taken voor toezicht en handhaving gescheiden21. Het percentage wetten met 
handhaving ligt daar dan ook laag (10%). Bij nalevingstoezicht daarentegen hebben vrijwel 
alle toezichthouders ook een handhavingstaak (96%). 

19 Twee toezichthouders komen in twee categorieën voor. Het totaal aantal toezichthouders in Tabel 4 
komt daardoor op 27 uit in plaats van 25. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) is in de 
categorie Interbestuurlijk toezicht opgenomen met de Brandweerwet en in de categorie Uitvoeringstoe
zicht met de Politiewet. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) komt in de categorie Interbestuurlijk 
toezicht voor met de Drank en Horecawet en in de categorie (klassiek) Nalevingstoezicht met de 
Warenwet, Wet Algemene Productveiligheid en de Tabakswet. 

20 De provincies Groningen, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Bij de keuze voor deze vier 
provincies is zowel rekening gehouden met spreiding naar grootte als naar ligging. 

21 Zie ook de aanbevelingen van de Commissie Alders (2005). 
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Tabel 4. Overzicht van bestudeerde toezichthouders en wetten en van het aantal 
waarnemingen 

Soort toezicht 
aantal 

toezichthouders aantal wetten 
waarvan ook 
handhaving 

aantal 
waarnemingen 

INTERBESTUURLIJK 8 10 2 (20%) 23 

UITVOERING 5 5 3 (60%) 17 

NALEVING 

klassiek 9 19 18 (95%) 84 

markt 5 5 5 (100%) 24 

27 39 28 (72%) 148 

Vanwege het feit dat niet alle toezichthouders ook handhavingstaken hebben – en er dus 
geen handhavingsinformatie op de website voorhanden is – en omdat niet alle soorten 
controle in bepaalde gevallen relevant zijn, ligt het totaal aantal waarnemingen (148) bijna 
37% lager dan het theoretische maximum (234)22. 

3.1.2 Globale resultaten per soort informatie 
In Tabel 5 is het overzicht gegeven van de scores voor alle 148 waarnemingen volgens de 
indeling naar soorten informatie (bevindingen en interventies) en soorten controle. Er is een 
groot verschil tussen de vier soorten scores. Informatie wordt of geaggregeerd (49%) of op 
het hoogste detailniveau (‘naam & toenaam’) openbaar gemaakt (42%). De andere twee 
scores (respectievelijk 5% voor ‘afwezig’ en 5% voor ‘individueel, geanonimiseerd’) komen 
veel minder vaak voor23. Met andere woorden, in 95% van de gevallen wordt het minimale 
niveau van openbaarheid gehaald (geaggregeerde informatie) en in 47% van de gevallen 
wordt dan minimale niveau overstegen. 

De verdeling is nagenoeg gelijk voor informatie over bevindingen en informatie over inter
venties. Bij de laatste soort is de balans tussen geaggregeerde en gedetailleerde informatie 
licht verschoven naar het minimale niveau van openbaarheid. 

22 Het maximum aantal mogelijke waarnemingen is af te leiden uit Tabel 2. Dat aantal is gelijk aan het 
aantal wetten (39) x het aantal soorten informatie (2 – bevindingen en interventies) x het aantal soorten 
controle (3) = 234. 

 Incidentele controle volgt een bepaalde overtreding of signaal. Het gaat dan hoofdzakelijk om een 
gerichte controle waar maatschappelijk belang aan de orde is (denk aan productveiligheid van VWA). De 
systematisch niet-dekkende controle heeft veelal een signalerende functie: wat is de gang van zaken? 
Zijn er bepaalde trends aan de orde? Een geaggregeerde vorm van datapresentatie biedt dan de beste 
fit. Een overweging van praktische aard is dat het verwijderen van persoonsgegevens technisch vaak 
(nog) niet mogelijk is en te arbeidsintensief (cq. te duur) is om handmatig uit  te voeren. In het geval 
van de dekkende controle gaat het meestal om routinematige onderzoek. Net als bij niet-dekkende 
controle ligt het voor de hand om informatie alleen op geaggregeerd niveau aan te bieden – zeker ook 
gezien het mogelijke grote aantal cases. Er spelen bij dekkende controle echter minder technische, 
praktische of juridische belemmeringen (in termen van rechtsongelijkheid tussen cases, of inbreuk op de 
uitoefening van het toezicht) om toch individuele gegevens met naam en toenaam te publiceren. 
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Figuur 1. Percentage van de toezichtsituaties naar niveau van openbaarheid, voor informatie 
over bevindingen en interventies  (%) 
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BEVINDINGEN INTERVENTIES 

De verdeling over de drie soorten van controle (incidenteel, steekproef en dekkend) is 
conform het patroon dat is geschetst in Tabel 1. Bij incidentele controle is de mate van 
openbaarheid het hoogst en bij steekproefsgewijze controle het laagst24. Dekkende controle 
neemt een tussenpositie in. Ook hier is er weinig verschil tussen informatie over bevindingen 
en informatie over interventies. Informatie over interventies scoort op alle drie soorten 
controles lager dan informatie over bevindingen maar de onderlinge verdeling is nagenoeg 
gelijk – met een kleine bias contra steekproefsgewijze controle. 

Figuur 2. Percentage van de toezichtsituaties waarin bevindingen en interventies met naam 
en toenaam openbaar worden gemaakt voor verschillende soorten controles (%) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

incidenteel steekproef dekkend 

Soort controle 

A
an

de
el

 n
aa

m
 &

 to
en

aa
m

(%
) 

BEVINDINGEN INTERVENTIES 

24 Als benadering voor de mate van openbaarheid is hier het aandeel van de maximale score (‘naam & 

toenaam’) genomen. Deze percentages staan in de op een na laatste kolom in


Tabel 5. 
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Tabel 5. Aantal toezichtsituaties naar soort controle en niveau van openbaarheid 

individueel, individueel, naam 
afwezig geaggregeerd anoniem & toenaam 

    

BEVINDINGEN 82 (55%) 4 (5%) 37 (45%) 3 (4%) 38 (46%) 

29incidenteel 2 (7%) 9 (31%) 0 (0%) 18 (62%) 

steekproef 1 (4%) 19 (70%) 1 (4%) 6 (22%) 27 

dekkend 1 (4%) 9 (35%) 2 (8%) 14 (54%) 26 

INTERVENTIES 66 (45%) 3 (5%) 35 (53%) 4 (6%) 24 (36%) 

24incidenteel 1 (4%) 8 (33%) 1 (4%) 14 (58%) 

steekproef 1 (5%) 17 (81%) 1 (5%) 2 (10%) 21 

dekkend 1 (5%) 10 (48%) 2 (10%) 8 (38%) 21 

148 (100%) 7 (5%) 72 (49%) 7 (5%) 62 (42%) 

3.1.3 Globale resultaten per soort toezichthouder 
In Tabel 6 is hetzelfde overzicht gegeven als in Tabel 5 maar nu volgens de indeling naar 
soorten toezichthouders (interbestuurlijk, uitvoering, naleving klassiek en naleving markt). 
Hoewel het algemene beeld ten aanzien van de verdeling naar de mate van openbaarheid 
min of meer herkenbaar blijft (‘geaggregeerd’ en ‘naam & toenaam’ komen veel meer voor 
dan de andere twee soorten) blijken er – anders dan bij de indeling naar soorten informatie 
– aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de vier soorten toezichthouders. Zelfs binnen 
één soort zijn de verschillen groot. Nalevingstoezichthouders ‘nieuwe stijl’ scoren verreweg 
het hoogst (in termen van het percentage maximale scores) maar ‘klassieke toezichthouders’ 
scoren juist relatief het laagst. 

Figuur 3. Percentage van de toezichtsituaties naar niveau van openbaarheid, per soort 
toezichthouder (%) 
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Bij de verdeling van de mate van openbaarheid naar soort controle treffen we een vergelijk
baar beeld aan. Voor alle toezichthouders afzonderlijk blijft het algemene patroon uit Figuur 
2 in stand (incidentele controle scoort het hoogst en steekproefsgewijze controle het laagst) 
maar ook hier zijn er grote verschillen tussen de vier soorten toezichthouders. Met name 
klassieke nalevingstoezichthouders vallen uit de toon. 

Percentage van de toezichtsituaties waarin bevindingen en interventies met naam en 
toenaam openbaar worden gemaakt voor verschillende soorten controles 

Figuur 4. Percentage van de toezichtsituaties waarin bevindingen en interventies met naam 
en toenaam openbaar worden gemaakt per soort controle  en per soort toezichthouder (%) 
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Tabel 6. Aantal toezichtsituaties naar soort controle en niveau van openbaarheid, per soort 
toezichthouder 

individueel, individueel, naam 
afwezig geaggregeerd anoniem & toenaam 

    

INTERBESTUURLIJK 23 (16%) 0 (0%) 12 (52%) 1 (4%) 10 (43%) 

7incidenteel 0 (0%) 2 (29%) 1 (14%) 4 (57%) 

steekproef 0 (0%) 5 (71%) 0 (0%) 2 (29%) 7 

dekkend 0 (0%) 5 (56%) 0 (0%) 4 (44%) 9 

UITVOERING 17 (11%) 0 (0%) 7 (41%) 0 (0%) 10 (59%) 

3incidenteel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

steekproef 0 (0%) 5 (63%) 0 (0%) 3 (38%) 8 

dekkend 0 (0%) 2 (33%) 0 (0%) 4 (67%) 6 

NALEVING (klassiek) 84 (57%) 7 (8%) 47 (56%) 6 (7%) 24 (29%) 

33incidenteel 3 (9%) 15 (45%) 0 (0%) 15 (45%) 

steekproef 2 (7%) 24 (83%) 2 (7%) 1 (3%) 29 
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dekkend 2 (9%) 8 (36%) 4 (18%) 8 (36%) 22 

NALEVING (markt) 24 (16%) 0 (0%) 6 (25%) 0 (0%) 18 (75%) 

10incidenteel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%) 

steekproef 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 4 

dekkend 0 (0%) 4 (40%) 0 (0%) 6 (60%) 10 

148 (100%) 7 (5%) 72 (49%) 7 (5%) 62 (42%) 
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3.2 Interbestuurlijk toezicht (op lagere overheden) 

De categorie interbestuurlijk toezicht omvat een aantal zeer verschillende soorten toezicht
houders. De sector is ook sterk in beweging. Het is daarom moeilijk om een algemeen beeld 
te schetsen van deze categorie. 

In principe is de kans dat er bij interbestuurlijk toezicht een wettelijke uitzonderingsgrond 
van toepassing is minder groot dan bij andere soorten toezicht: binnen deze categorie zal 
openbaarmaking eerder op het meest gedetailleerde niveau kunnen plaatsvinden. Het gaat 
immers om toezicht op overheden en de meeste relatieve weigeringsgronden (onder andere 
privacy en onevenredig nadeel) gelden dan niet of in mindere mate25. Tegelijkertijd kan 
worden verondersteld dat het maatschappelijk belang bij het toezicht op overheden voorop 
staat. De Commissie Alders, die zich onlangs heeft gebogen over de hervorming van het 
interbestuurlijk toezicht, stelt dan ook in een van haar aanbevelingen dat toezichthouders 
volledige openheid van zaken zouden moeten geven26. 

In de praktijk gebeurt dit nog lang niet altijd. Zo stelt de Inspectie voor Werk en Inkomen 
(IWI) alleen op verzoek (dus passief) rapporten op het niveau van individuele gemeenten ter 
beschikking. Slechts bij uitzondering wordt van die regel afgeweken, bijvoorbeeld als er 
sprake is van maatschappelijke druk27. 

Bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) is het opvallend dat er bij steekproefs
gewijze controle in het kader van de brandweerzorg wel cases met naam en toenaam 
worden genoemd maar bij dekkende controle niet. Dit staat haaks op het algemene beeld 
(zie 3.1.2)28. 

De reden dat de provincies zo hoog scoren in dit overzicht is omdat hun scores gebaseerd 
zijn op de uitvoering van toezicht op gemeenten in het kader van de Wet ruimtelijke orde
ning (Wro). Vanaf 1 januari 2007 zijn provincies verplicht om toezichtinformatie op het 
meest gedetailleerde niveau openbaar te maken29. Alle provincies die wij hebben bekeken 
voldoen op dit moment reeds aan deze wettelijke verplichting. 

25 Vergeleken met toezicht op bedrijven en burgers zal toezichtinformatie met betrekking tot het 
presteren van overheidsorganisaties in principe immers het meest veraf staan van burgers (en daarmee 
van persoonsgegevens – art. 10 lid 2 e Wob). Het is echter geen wet van Meden en Perzen. Dit geldt 
mutadis mutandis ook voor het principe van onevenredig nadeel (art 10 lid 2 g Wob). Naarmate een 
organisatie meer in het private domein opereert zal het individuele belang zwaarder wegen – er moet 
dan dus een stevig openbaar belang tegenover staan wil de afweging tot openbaarheid leiden. Overhe
den opereren per definitie in het publieke domein. Voor zover hun individuele belangen in het spel zijn 
zullen deze over het algemeen worden afgedekt door de overige (specifieke) uitzonderingsgronden 
(bijvoorbeeld art. 10 lid 2 d Wob). 

26 Bestuurlijke Werkgroep Alders (2005), pagina 32. 

27 In concreto ging het om een onderzoek naar buitenspeelplaatsen in Utrecht. Daar speelde de omstan
digheid dat er in de pers reeds veel ruchtbaarheid was gegeven aan de case. 

28 Hier zou een verschil in aantal cases aan ten grondslag kunnen liggen (respectievelijk enkele dozijnen 
versus honderden). Daarnaast zou ook de verschillende aard van de onderzoeken een verklarende factor 
kunnen zijn.  

 Het digitaal op het internet zetten van bestemmingsplannen wordt in 2007 verplicht voor alle 
gemeenten, zodat burgers en bedrijven dan via enkele muisklikken kunnen zien wat een gemeente van 
plan is in een bepaald gebied of locatie. In verband hiermee en in het kader van het programma Andere 
Overheid werkt de provincie Zuid-Holland op dit moment aan een proef (in het project Primeur) om 
bestemmingsplannen die door de gemeenten zijn vastgesteld, via een gedigitaliseerd werkproces te 
beoordelen. Gemeenten die aan de proef meedoen, kunnen hun vastgestelde bestemmingsplannen 
online indienen en (delen van) de betreffende dossiers openbaar maken. 
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De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) scoort opvallend laag in deze categorie. De meeste 
wetten waarop de VWA toeziet vallen onder de categorie klassieke naleving. In die categorie 
scoort de autoriteit juist relatief hoog (zie hierna, 3.4.1). 

Tabel 7. Resultaten per individuele toezichthouder voor interbestuurlijk toezicht  
(lagere overheden) 

Toezichtinformatie Handhavingsinformatie 
Incidenteel steekproef dekkend Incidenteel steekproef dekkend 

Inspectie Werk en Inkomen 
Wet Werk en Bijstand & Wet Sociale 
Werkvoorziening  

Wet op de kinderopvang   

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
Brandweerwet m.b.t. rampen en zware 
ongevallen  

Brandweerwet m.b.t. brandweerzorg    

Provincie Groningen 
Wet Regionale Ordening m.b.t. toetsing 
gemeentelijke bestemmingsplannen  

Provincie Noord-Brabant 
Idem  

Provincie Utrecht 
Idem  

Provincie Zuidholland 
Idem  

VROM-inspectie 
Wet milieubeheer       

Voedsel- en Warenautoriteit 
Drank- en horecawetgeving       

 

niet van toepassing 
 niet aanwezig 
 geaggregeerd 
 individueel (geanonimiseerd) 

individueel (naam en toenaam) 
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3.3	 Uitvoeringstoezicht (op uitvoeringsorganisaties met een 
publieke taak) 

Bij uitvoeringstoezicht zien we dat de meeste toezichthouders ruimhartig openbaar maken. 
Blijkbaar geldt hier dezelfde redenatie als bij interbestuurlijk toezicht – namelijk dat bij 
toezicht op organisaties die een publieke taak vervullen het individuele belang een onderge
schikte rol speelt aan het algemene belang – maar dan in sterkere mate. 

In het licht van het voorafgaande vallen de scores van de RDW enigszins uit de toon. Dit is 
gezien de status van de RDW als Europese best practice op het terrein van eGovernment30 

en hergebruik van publieke informatie31een opvallende uitkomst. Volgens eigen opgaaf 
speelt hier met name de relatieve weigeringsgrond van onevenredig nadeel van garagehou
ders32. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Onderwijsinspectie geven op het meest 
gedetailleerde niveau informatie over de instellingen die ze controleren. Beide inspecties zijn 
zelfs over alle categorieën heen te beschouwen als best practices. IGZ heeft bijvoorbeeld, in 
samenwerking met onder andere de Vereniging van Ziekenhuizen, de website 
www.ziekenhuizentransparant.nl opgezet die de actuele stand van zaken weergeeft wat 
betreft de kwaliteit van ziekenhuiszorg, de patiëntveiligheid, de patiëntvriendelijkheid, de 
personele organisatie, de financiële positie en de kwaliteitssystemen van de instellingen33. 

Met het oog op het belang van ouders en leerlingen publiceert de Onderwijsinspectie op een 
toegankelijke wijze zeer gedetailleerde gegevens over de beoordeling van individuele 
scholen. De inspectie gaat nog een stap verder dan de meeste andere inspecties door op 
haar website een lijst van zeer zwakke scholen te presenteren (‘naming & shaming’)34. 

30 Millard, J. et al. (2004). 

31 Dekkers, M. et al. (2006). 

32 De RDW is gestart met een proef met inzet van zogenoemde ‘mystery cars’ om de kwaliteit van de 
APK-keuringen  te controleren. Mystery cars zijn anonieme auto’s waarmee de RDW test of de wettelijk 
verplichte keuring goed verloopt en of er niet onnodige reparaties worden uitgevoerd of extra kosten in 
rekening worden gebracht. Nadat de keuring is afgerond maakt de eigenaar van het voertuig zich 
bekend als een medewerker van de RDW. Dan wordt met de garagehouder het verloop van de keuring 
doorgenomen. Op de website worden over de uitkomsten van de proeven alleen geaggregeerde cijfers 
gegeven (percentages), geen details. 

33 De zorginhoudelijke indicatoren zijn primair bedoeld voor de uitoefening van het toezicht door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en mogelijk ander gebruik door de overheid. Momenteel wordt 
een selectie van deze gegevens ook gebruikt om verantwoording af te leggen aan het brede publiek. Dat 
gebeurt onder meer door vermelding op de voor consumentenvoorliching over de zorg bedoelde website 
http://www.kiesBeter.nl . Nu deze informatie breed beschikbaar komt, kunnen ziekenhuizen beter gaan 
sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. In de toekomst kunnen ziekenhuizen de indicatoren 
als marketinginstrument gebruiken, waarmee ze hun onderlinge verschillen duidelijk aan de consument 
kunnen aangeven. Daarvoor is het nodig dat de meetmethoden van de indicatoren identiek zijn en dat 
de indicatoren de actuele ontwikkelingen op de voet volgen. 

34 Dit zijn scholen die op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laten 
zien. De lijst wordt elke maand ververst zodat scholen die hun kwaliteit inmiddels verbeterd hebben snel 
van de lijst kunnen verdwijnen. Zie http://www.onderwijsinspectie.nl/watdoenwij/zzsvo 
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Samenvattend, naarmate het toezicht gericht is op het bewaken van een onderwerp dat van 
groot maatschappelijk belang is – zoals volksgezondheid, voedselveiligheid (zie hierna, 
3.4.1) en onderwijs – zal het algemeen belang prevaleren boven het individuele belang35. Als 
er dan ook geen ander belang is om de informatie (althans tijdelijk) achter te houden (zoals 
opsporingsbelang of openbare veiligheid – art. 10 lid 2 c) zijn er geen redenen om de 
informatie niet maximaal te ontsluiten. 

Tabel 8. Resultaten per individuele toezichthouder voor uitvoeringstoezicht  
(op uitvoeringsorganisaties met een publieke taak) 

Toezichtinformatie Handhavingsinformatie 
Incidenteel steekproef dekkend Incidenteel steekproef dekkend 

Inspectie voor de Volksgezondheid 
Gezondheidswet       

Inspectie Jeugdzorg 
Wet op de Jeugdzorg   

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
Politiewet m.b.t. politiezorg  

Onderwijsinspectie 
Wet op het Onderwijstoezicht     

RDW   
Wegenverkeerswet m.b.t. erkenningsregeling 
APK en toezicht op de uitvoering van APK, 
LPG, SB en TA     

niet van toepassing 
	 niet aanwezig 

geaggregeerd 
individueel (geanonimiseerd) 
individueel (naam en toenaam) 

 

 

 

3.4 Nalevingstoezicht (op bedrijven) 

3.4.1 Klassiek nalevingstoezicht (bedrijven) 
Deze categorie laat een wisselend beeld zien. Een van de meest opvallende gegevens is dat 
de mate van openbaarheid voor een en dezelfde toezichthouder (Arbeidsinspectie, Inspectie 
Verkeer en Waterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen, VWA) tussen verschillende wetten sterk 
kan verschillen. 

Over het algemeen lijkt er sprake te zijn van een zekere verschuiving van zowel incidentele 
als systematische controle naar steekproefsgewijze semi-systematische controle (zie 2.1). 
Uit oogpunt van efficiëntie, kiezen (nalevings)toezichthouders in toenemende mate voor een 
vorm van toezicht waarbij ieder jaar het toezicht wordt geconcentreerd op een bepaald 
specifiek thema en/of doelgroep. Hoewel handhavingscommunicatie onder andere door 
Algemene Inspectiedienst (AID) als strategisch beleidsinstrument wordt ingezet, geven 
thematische onderzoeken meestal alleen algemene informatie over de stand van zaken met 
betrekking tot dat specifieke thema. De geconstateerde verschuiving betekent dus grosso 
modo een achteruitgang in de mate van openbaarheid van informatie.  

Het toezicht van VWA in het kader van voedselveiligheid laat echter een verschuiving in 
omgekeerde richting zien, dus juist naar meer openbaarheid. In een tweetal pilots naar 
specifieke thema’s (gebruik van vloeibaar frituurvet en residuen van bestrijdingsmiddelen op 

35 Uitzonderingen daargelaten zoals individuele patiëntgegevens. 

23 



groente en fruit) worden individuele bedrijven met naam en toenaam genoemd36. De VWA 
heeft het voornemen om alle resultaten van haar inspecties – op jaarbasis 150.000 controles 
bij bedrijven en instellingen – volledig openbaar te maken. Het doel van het aanbieden van 
de informatie is tweeledig: ten eerste om consumenten te informeren en ten tweede om – 
via die beter geïnformeerde consumenten en gebruikers – de kwaliteit van voedsel en 
producten te garanderen en te verbeteren. Bij het toezicht op productveiligheid volgt de 
autoriteit dezelfde redenering. Op een aparte webpagina staan met met naam en toenaam 
fabrikanten en leveranciers vermeld van producten die tekort schieten in kwaliteit. Op 
diezelfde pagina staat expliciet vermeld dat bij het openbaar maken van gedetailleerde 
informatie het informeren van consumenten centraal staat (maatschappelijk belang) en niet 
het straffen van organisaties. 

Ook het Commissariaat voor de Media scoort maximaal op zowel toezicht- als handhavingsin
formatie. Op de website van het Commissariaat is een zoekfunctie voor omroepen (op 
plaatsnaam). Vervolgens zijn alle besluiten per zender te zien (financieel toezicht, program
matoezicht, zendtijd en kabelzaken, vaste boekenprijs en overige besluiten). Per besluit zijn 
alle details van overtreding (bevindingen) en de hoogte van de eventuele bestuurlijke boete 
(interventies) vermeld. 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat openbaarmaking in alle 
gevallen voorop staat indien het maatschappelijk belang gediend wordt. Ze volgt daarbij een 
originele argumentatie om bepaalde informatie op het niveau van private organisaties (toch) 
openbaar te maken37. Persoonsgegevens worden openbaar gemaakt indien (i) bij derden 
bekend is dat er een zaak is voorgelegd; (ii) er sprake is van een groot aantal klachten of 
belanghebbenden bij de onderzochte verwerking van persoonsgegevens; en (iii) de betrok
ken organisatie zelf de publiciteit heeft gezocht over de (voorgenomen) verwerking van de 
persoonsgegevens. 

36 Hoewel er nog lang geen sprake is van volledige dekking worden minimaal de volgende gegevens op 
de website vermeld:  
- Naam en het adres van het bedrijf;  
- Datum van de controle;  
- Onderwerp van de controle;  
- Resultaat van de controle (wordt er wel of niet voldaan aan de norm); 
- Eventueel een reactie van het gecontroleerde bedrijf. 

 Het CPB staat hier – als waakhond van de privacy van persoonsgegevens – voor het dilemma dat 
diegene die de privacy van veel mensen heeft geschonden zich zelf kan beroepen op het belang van zijn 
eigen privacybescherming. De redenatie dient om dit argument te ontkrachten. Het College kan hier 
over haar eigen regels stappen omdat het algemene belang om de identiteit van de overtreder openbaar 
te maken zwaarden weegt dan het individuele belang van de overtreder zelf. 
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Tabel 9. Resultaten per individuele toezichthouder voor klassiek nalevingstoezicht (bedrijven) 

Toezichtinformatie Handhavingsinformatie 
Incidenteel steekproef dekkend Incidenteel steekproef dekkend 

Arbeidsinspectie 
Arbowet & arbeidstijdenwet       

Besluit Risico's Zware Ongevallen   

Vreemdelingen WAV     

AID 
Wet milieubeheer     

Landbouwwet     

Kaderwet LNV-subsidies     

Agentschap Telecom 
Telecommunicatiewet     

College Bescherming Persoonsgegevens 
Wet Bescherming Persoonsgegevens       

College Toezicht op de Kansspelen 
Wet op de Kansspelen   

Commissariaat voor de Media 
Mediawet       

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen       

Wet Luchtvaart/Luchtvaartwet     

Spoorwegnet       

Wegenverkeerswet     

Staatstoezicht op de Mijnen 
Mijnbouwwet       
Waterleidingwet & Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren   

Voedsel en Warenautoriteit 
Warenwet & Hygiënewetgeving m.b.t. 
voedselveiligheid       

Wetgeving algemene Productveiligheid     
Tabakswet     

niet van toepassing 
 niet aanwezig 

geaggregeerd 
individueel (geanonimiseerd) 
individueel (naam en toenaam) 
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3.4.2 Nalevingstoezicht nieuwe stijl (markten) 
In deze categorie scoren toezichthouders zonder uitzondering hoog op openbaarheid van 
informatie. Alle toezichthouders geven – veelal in persberichten – volledige openheid van 
zaken met betrekking tot incidentele controle38. Dit geldt ook voor de AFM hoewel deze niet 
onder het Wob-regime valt. Dit wekt op het eerste gezicht enige verwondering omdat juist 
bij de toezicht op markten in theorie de weigeringsgronden voor bedrijfsgegevens en met 
name onevenredig nadeel een belangrijke rol zouden kunnen spelen39. 

Een voorbeeld van de relatief hoge mate van openbaarheid (en transparantie) is dat van 
verschillende markttoezichthouders (zoals de OPTA) vanaf de website databases met 
informatie over bevindingen en interventies zijn te doorzoeken. De OPTA en de NMa streven 
naar maximale openbaarheid across the board. Dat wil zeggen dat ze voor beide soorten 
informatie en voor alle soorten controle die ze gebruiken cases met naam en toenaam 
publiceren. 

Tabel 10. Resultaten per individuele toezichthouder voor nalevingstoezicht nieuwe stijl 
(markten) 

Toezichtinformatie Handhavingsinformatie 
Incidenteel steekproef dekkend Incidenteel steekproef dekkend 

Autoriteit Financiële Markten 
Wet op het financieel toezicht 2007     

Directie Toezicht Energie 
Electriciteitswet & Gaswet       

Nederlandse Emissieautoriteit 
Wet milieubeheer m.b.t. handel in NOx en CO2 
emissierechten     

Nederlandse Mededingingsautoriteit 
Mededingingswet       

OPTA 
Telecommunicatiewet     

niet van toepassing 
 niet aanwezig 

geaggregeerd 
individueel (geanonimiseerd) 
individueel (naam en toenaam) 

Voor de Nederlandse Emmissieautoriteit (NEa) geldt een verscherpte openbaarheidsregime ten 
aanzien van milieuinformatie (Århus Directive). Dat regime (in Artikel 16, lid 2, van de richtlijn en artikel 
18.16p van de Wm) schrijft zelfs voor dat overtreders van emissienormen met naam en toenaam 
worden genoemd (‘naming & shaming’). 

39 Een mogelijke verklaring is dat dit soort toezichthouders – bijna per definitie – toezien op oligopolisti
sche markten, of in ieder geval op markten waar mededinging op de tocht staat. De machtsverhoudin
gen liggen in dit geval heel anders dan bij klassieke nalevingstoezichthouders. Hier heeft de toezicht
houder niet te maken met vele kleine maar enkele zeer grote ondernemingen. Deze grote ondernemin
gen vallen niet bepaald direct om wanneer ze negatief in het nieuws komen. Ze zoeken soms ook zelf 
doelbewust met behulp van topadvocaten de randen van het mededingingsrecht op. Kortom, door 
maximale openbaarheid van informatie te geven bestrijdt de toezichthouder deze partijen met gelijke 
middelen – er is sprake van equality of arms. 
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3.5  Totaaloverzicht 
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4 Conclusies 

4.1 Belangrijkste conclusies 

Het beeld dat naar voren komt uit de openbaarheid van de bevindingen en interventies is verre 
van consistent. Vooraf werd verwacht dat het soort controle40 voor een groot deel de mate van 
detail zou verklaren41. Op globaal niveau kloppen de bevindingen met het veronderstelde beeld (uit 
Tabel 1): de mate van openbaarheid is voor incidentele controles het hoogst en voor steekproefs
gewijze controles het laagst. 

Bij nader beschouwing blijkt er echter veel variatie binnen de categorieën te zijn. Er zijn in alle  
categorieën toezichthouders te vinden die maximaal scoren, óók in de categorieën (zoals 
steekproefsgewijze controle) waarin mag worden verwacht dat er geen gedetailleerde bevindingen 
worden gepubliceerd. Een tweede indicatie is dat de resultaten van de meeste toezichthouders 
consistent zijn over alle categorieën en over meerdere wetten. Zo zijn de verschillen tussen 
informatie over bevindingen en over interventies verwaarloosbaar. Blijkbaar is het interne 
(publicatie)beleid van een toezichthouder van groter belang dan het soort toezicht dat wordt 
uitgevoerd of de manier waarop de controle wordt uitgevoerd.  

De best practices binnen de verschillende categorieën illustreren het feit dat er meer mogelijkhe
den zijn voor (maximale) openbaarheid dan soms wordt gedacht. De voorbeelden van 
interbestuurlijke toezichthouders zoals de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de provincies, 
van uitvoeringstoezichthouders zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Onderwijsin
specties, van klassieke nalevingstoezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media en de 
Voedsel en Warenautoriteit, en van markttoezichthouders zoals de Opta en de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, laten zien dat openbaarheid van informatie – binnen het raamwerk van de 
Wob – als een krachtig beleidsinstrument kan worden ingezet. 

4.2 Aanvullingen en nuanceringen 

De zojuist gepresenteerde conclusies geven de hoofdlijnen weer: er is veel spreiding binnen de 
diverse categorieën en binnen alle categorieën zijn er toezichthouders die nadrukkelijk de grenzen 
van de openbaarheid opzoeken. 

Deze bevindingen kunnen op een aantal punten worden aangevuld en genuanceerd. Deze punten 
zijn hieronder verder uitgewerkt. Tussen [accolades] staat het paragraafnummer vermeldt waar 
naar wordt verwezen. 

1	 Het beeld dat naar voren komt uit de openbaarheid van informatie over de inrichting van het 
toezicht is redelijk consistent. De meerderheid van de toezichthouders geeft een uitgebreide 
onderbouwing voor de keuzes die worden gemaakt in de inrichting van hun toezicht. Dat 
gebeurt dan meestal in het jaarverslag dat als apart elektronisch document via de website is te 
bereiken. Het aantal toezichthouders dat vooraf operationele gegevens bekend maakt is (nog) 
zeer beperkt [H.2]. 

40 Respectievelijk incidenteel, systematisch niet-dekkend (steekproef) en systematisch dekkend. 

41 Van hoog naar laag: individuele gegevens met naam en toenaam, geanonimiseerde individuele 
gegevens, geaggregeerde gegevens, geen gegevens. 
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2	 Op globaal niveau is de manier waarop de controle wordt uitgevoerd een verklarende factor 
voor de mate van detail die wordt aangetroffen. Deze is zoals verwacht. Dekkende controle 
neemt een middenpositie in. Ook hier is er weinig verschil tussen informatie over bevindingen 
en informatie over interventies. De laatste soort informatie scoort op alle drie soorten controles 
lager dan toezichtinformatie maar de onderlinge verdeling is nagenoeg hetzelfde [3.1.2]. 

3	 Informatie wordt (nog) nauwelijks geanonimiseerd actief openbaar gemaakt (5%). Daarmee is 
de keuze de facto beperkt tot geaggregeerde of gedetailleerde (cases met naam en toenaam 
noemen) informatie [3.1.2]. 

4	 In vrijwel alle gevallen (95%) is er informatie op het voorgeschreven minimale niveau van 
openbaarheid – geaggregeerde informatie – aangetroffen. In iets minder dan de helft van de 
gevallen (47%) werd dat minimale niveau overstegen. De verdeling tussen geaggregeerde en 
gedetailleerde informatie is nagenoeg gelijk voor informatie over bevindingen en informatie 
over interventies [3.1.2]. 

5	 Er bestaan aanzienlijke verschillen in de mate van openbaarheid tussen de onderscheiden vier 
soorten toezichthouders. Markttoezichthouders scoren verreweg het hoogst, klassieke 
toezichthouders het laagst. De gemiddelde score voor interbestuurlijk toezicht is echter 
geflatteerd door de hoge scores van de (vier) provincies die in het onderzoek zijn opgenomen 
[3.1.3] 

6	 Hoewel er in principe bij interbestuurlijk toezicht weinig bezwaren in de weg liggen om toezicht 
en handhavingsinformatie op het meest gedetailleerde niveau openbaar te maken gebeurt dat 
nog lang niet in alle gevallen. Bij uitvoeringstoezicht gebeurt dat al wel. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en de Onderwijsinspectie zijn over alle categorieën heen zelfs te beschouwen 
als best practices [3.2; 3.3]. 

7	 Klassiek nalevingstoezicht laat een wisselend beeld zien. Een van de meest opvallende 
gegevens is dat de mate van openbaarheid voor een en dezelfde toezichthouder tussen 
verschillende wetten sterk kan verschillen [3.4.1]. 

8	 Bij het toezicht op markten spelen in theorie de weigeringsgronden voor bedrijfsgegevens en 
met name onevenredig nadeel een belangrijke rol. Juist in deze categorie scoren toezichthou
ders echter zonder uitzondering hoog op openbaarheid van informatie. Dit geldt ook voor de 
AFM hoewel deze niet onder het Wob-regime valt [3.4.2]. 

9	 In het algemeen en in het bijzonder in de categorie klassieke nalevingstoezicht lijkt er sprake 
te zijn van een zekere verschuiving van zowel incidentele als dekkende naar steekproefsgewij
ze controle. Dat betekent grosso modo een achteruitgang in de mate van openbaarheid van 
informatie omdat steekproefsgewijze controle gemiddeld (veel) lager scoort dan de andere 
twee soorten controle [2.1; 3.4.2] 

10 Op het punt van vindbaarheid en transparantie valt er nog het nodige te verbeteren. In 
bepaalde gevallen werd er uiteindelijk wel informatie aangetroffen – en soms op gedetailleerd 
niveau – maar pas na het nodige speurwerk [1.5.4].  
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1 

Bijlagen 

Overzicht van toezichthouders en wetten 

Toezichthouder Wet 
Autoriteit Financiële Markten Wet op het Financieel Toezicht42 

Agentschap Telecom Telecommunicatiewet 
Algemene Inspectiedienst _1. Wet Milieubeheer 

_2. Landbouwwet 
_3. Kaderwet LNV-subsidies 

Arbeidsinspectie _1. Arbowet & Arbeidstijdenwet 
_2. Besluit Risico's Zware Ongevallen 
_3. Vreemdelingen WAV 

College Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens 
College Toezicht op de Kansspelen Wet op de Kansspelen 
Commissariaat voor de Media Mediawet m.b.t. financieel toezicht en programmatoezicht 
Directie Toezicht Energie Elektriciteitswet & Gaswet 
Inspectie voor de Gezondheidszorg Gezondheidswet 
Inspectie Jeugdzorg Wet op de Jeugdzorg 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid  _1. Politiewet m.b.t. politiezorg 

_2. Brandweerwet m.b.t. brandweerzorg 
_3. Brandweerwet m.b.t. rampen en zware ongevallen 

Inspectie Verkeer en Waterstaat _1. Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
_2. Wet Luchtvaart/Luchtvaartwet 
_3. Spoorwegwet 
_4. Wegenverkeerswet 

Inspectie Werk en Inkomen _1. Wet Werk en Bijstand & Wet Sociale Werkvoorziening 
_2. Wet op de Kinderopvang 

Nederlandse Emissieautoriteit Wet Milieubeheer m.b.t. handel in NOx- en CO2-emissierechten 
Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet 
Onderwijsinspectie Wet op het Onderwijstoezicht 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

Telecommunicatiewet 
Provincie Groningen Wet Regionale Ordening m.b.t. toetsing gemeentelijke bestem

mingsplannen 
Provincie Noord-Brabant Wet Regionale Ordening m.b.t. toetsing gemeentelijke bestem

mingsplannen 
Provincie Utrecht Wet Regionale Ordening m.b.t. toetsing gemeentelijke bestem

mingsplannen 
Provincie Zuid-Holland Wet Regionale Ordening m.b.t. toetsing gemeentelijke bestem

mingsplannen 
Dienst Wegverkeer Wegenverkeerswet m.b.t. erkenningsregeling APK en toezicht op 

de uitvoering van APK, LPG, SB en TA 
Staatstoezicht op de Mijnen _1. Mijnbouwwet 

_2. Waterleidingwet & Wet verontreiniging oppervlaktewateren  
VROM Inspectie Wet Milieubeheer 

 

42 Vanaf 1 januari 2007. Vooralsnog Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet 
toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, Wet 
melding zeggenschap, Wet op het consumentenkrediet, Wet assurantiebemiddelingsbedrijf en de Wet financiële 
dienstverlening. 
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Voedsel en Warenautoriteit _1. Warenwet & Hygiënewetgeving m.b.t. voedselveiligheid 

_2. Wetgeving algemene Productveiligheid 

_3. Tabakswet 

_4. Drank- en Horecawetgeving 
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2 Onderzoeksprotocol 

Motivatie gevraagd als (in deze 
0. Achtergrondinformatie over de juridische context Score Codering kolom invullen): 
Naam toezichthouder : <naam toezichthouder> 
Inzake wet : <naam wet> 
Speciaal regime: 0 = nee;  

1 = ja 
1 

Type object: 1 = private entiteit;  
2 = bestuursorgaan 

Soort controle: 
1 = incidentele controle (Op case niveau, interventie- en calamiteiten 
georiënteerd. Heeft vaak een maatschappelijk belang.) 
2 = steekproefsgewijze controle (op meta-niveau, maar niet dekkend. Ook 
thematische onderzoeken. Heeft vaak een signalerende functie.) 
3 = systematische controle (Op meta-niveau en dekkend. Heeft doorgaans een 
maatschappelijk belang of belang van vergelijkbaarheid.) 

Jaarverslag op internet: 0 = nee;  
1 = ja 

1. Informatie over inrichting van het toezicht ('input') 
a. Inrichting toezicht 

b. Passieve openbaarheid

Worden goedgekeurde WOB-verzoeken gepubliceerd?


Is er informatie die wel passief openbaar wordt gemaakt maar 
niet actief? 

2. Informatie over toezicht ('output') 
a. Bevindingen (toezicht in enge zin) 

Is er informatie over de waarborg van de onafhankelijkheid van 
het toezicht? 

Is er informatie over de manier waarop handhaving wordt 
uitgeoefend?  
(ofwel: is er een handhavingsplan beschikbaar?) 

Zijn er concrete voornemens om openbaarheid te vergroten? 

0 = niet aanwezig; 
1 = indirect aanwezig (via document/jaarverslag op website); 
2 = direct aanwezig (als tekst op website) 

0 = niet aanwezig; 
1 = indirect aanwezig (via document/jaarverslag op website); 
2 = direct aanwezig (als tekst op website) 

0 = nee; 
1 = ja, maar nog niet officieel (wel al in stukken openbaar gemaakt)

  >> altijd referentie opnemen!); 
2 = ja, openbaar gemaakt 

<2 

<2 

1 

0 = niet aanwezig; 
1 = indirect (doorverwijzing naar andere site); 
2 = direct aanwezig (als tekst op website) 

0 = nee;  
1 = ja 

1 

Worden de tussenresultaten van toetsing openbaar gemaakt? 
(deelcijfers Schoolinspectie, aantal hangende bezwaarschriften 
enzovoort) 

Worden de eindresultaten van de toetsing openbaar gemaakt? 
(eindcijfers, wel/niet overtreding enzovoort) 

0 = nee; 1 = geaggregeerd; 2 = individueel, geanonimiseerd; 3 = individueel, 
met naam en toenaam 

0 = nee;  
1 = geaggregeerd; 
2 = individueel, geanonimiseerd; 
3 = individueel, met naam en toenaam 

<3 

<3 

0 = nee;  
1 = ja (naam toezichthouder vermelden) 

1 

0 = niet aanwezig; 
1 = indirect aanwezig (via document/jaarverslag op website); 
2 = direct aanwezig (als tekst op website) 

<2 

b. Interventies (handhaving)

Is de handhavende instantie anders dan de toezichthouder?


Wordt informatie over het aantal interventies openbaar

gemaakt? 
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3 Resultaten voor passieve openbaarheid 
Passieve openbaarheid is het verstrekken van informatie op verzoek. Voor informatie van 
bestuursorganen valt elk verzoek om informatie formeel als Wob-verzoek te beschouwen 
(dus ook bijvoorbeeld de aanvraag van een informatiebrochure). In de praktijk hanteren de 
meeste toezichthouders een veel restrictievere definitie. Die definitie wordt meestal praktisch 
ingevuld (“elk verzoek waarbij niet zondermeer duidelijk is of de informatie openbaar mag 
worden gemaakt” of “elk verzoek met een verwijzing naar de Wob”) en verschilt van toe
zichthouder tot toezichthouder. Het verschil in definitie zou voor een deel de verschillen in de 
uitkomsten in Tabel 11 kunnen verklaren.  

Tabel 11. Wob-verzoeken op website en verschil tussen actieve en passieve openbaarheid 

Wob-verzoeken 
op website 

Wel passief, niet 
actief openbaar 

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (op lagere overheden) 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid   

Inspectie Werk en Inkomen   

Provincie Groningen   

Provincie Noord-Brabant   

Provincie Utrecht   

Provincie Zuid-Holland   

VROM-Inspectie   

UITVOERINGSTOEZICHT uitvoeringsorganisaties met publieke taak) 
Inspectie Jeugdzorg   

Inspectie voor de Gezondheidszorg   

Onderwijsinspectie   

Dienst Wegverkeer (RDW)   

NALEVINGSTOEZICHT (op bedrijven) 
Agentschap Telecom  

Algemene Inspectiedienst   

Arbeidsinspectie   

Autoriteit Financiële Markten 

College Bescherming Persoonsgegevens   

College Toezicht op de Kansspelen   

Commissariaat voor de Media   

Directie Toezicht Energie   

Inspectie Verkeer en Waterstaat   

Nederlandse Emissieautoriteit   

Nederlandse Mededingingsautoriteit   

OPTA   

Staatstoezicht op de Mijnen   

Voedsel en Warenautoriteit   

niet van toepassing niet van toepassing 
: niet aanwezig (54%) : ja (13%) 

: via doorverwijzing naar 
andere site (29%) 

: nee (88%) 

: direct op eigen 
website (17%) 
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Wanneer toezichthouders agentschappen of diensten zijn van Ministeries, worden hun Wob
verzoeken afgehandeld door het Ministerie waar ze formeel deel van uitmaken. Elk Ministerie 
heeft een eigen Wob-pagina op haar website. De vraag is in dat geval dan ook niet of Wob
verzoeken op het internet openbaar worden gemaakt – dat is per definitie het geval – maar 
of de toezichthouder een verwijzing naar de website van het Ministerie op zijn eigen site 
heeft opgenomen. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Andersom zijn er diensten en/of 
agentschappen die niet alleen doorverwijzen maar de Wob-verzoeken ook op hun eigen 
website openbaar maken. 

Hoewel bestuursorganen geen wettelijke verplichting hebben om informatie actief openbaar 
te maken, bestaat die verplichting er wel met betrekking tot passieve openbaarheid. Dit laat 
onverlet dat het vreemd zou zijn als er bepaalde informatie zou zijn die alleen op aanvraag 
openbaar wordt gemaakt, met andere woorden als er een verschil zou bestaan tussen de 
mate van actieve en passieve openbaarheid. De Wob is immers een zogenaamde binaire 
wet: als informatie eenmaal aan één verzoeker openbaar zou worden gemaakt, is die 
informatie op dat moment in principe voor iedereen openbaar – en staat dus ook niets  
actieve openbaarheid meer in de weg. De zaken liggen natuurlijk wel anders als de verzoe
ker zelf het meeste belang heeft bij geheimhouding van de informatie. Bij een vervolgver
zoek van een derde partij kan de afweging tussen het algemene belang van openbaarheid en 
het individuele belang van de aanvrager op deze manier anders uitvallen dan in het eerste 
geval. 
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