
toezi cht op afstand?
Deregulatie vereist betere sturing op lokaal niveau

Na rampen en incidenten is de (maatschappelijke)

roep om meer toezicht en intensieve handhaving van

alle tijden. Echter, na enkele jaren van geintensiveerd

toezicht, als antwoord bijvoorbeeld op de grote
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rampen in Enschede en Volendam, lijkt het draagvlak

voor dat intensieve toezichtweer te verminderen.+ In

dit artikel zal worden betoogd dat bezuinigingen en

de politieke wil om te dereguleren noodzakelijk

maken dat systeemtoezicht de plaats van de traditio-

nele inspecties gaat innemen.

Remco Bosma en Arie Molenkamp

ntensief toezicht blijkt geen panacee voor alle kwalen te zijn.

Het rijkstoezicht op de adequate taakuitvoering door lagere

overheden, ook wel aangeduid als 'interbestuurlijk toezicht',
vind namelijk getrapt plaats. Men steunt daarbij op maatregelen

die de agere overheden ook zelf moeten nemen. Meer en gestapeld

toezicht blilkt toch geen ultieme oplossing te zijn om de naleving van

regelgeving te vergroten.5 Dat steunt teveel op inspecties en andere

maatregelen die de lagere overheden zelf moeten uitvoeren. Het

getrapte toezicht veroorzaaK ook nog de nodige extra toezichtlasten.

Toezichtlasten die samenhangen met activiteiten als het organiseren,

verkrijgen, analyseren, rappoderen en beschikbaar stellen van zoge-
naamde naleefinformatie en het begeleiden van inspecteurs tijdens de

controlebezoeken.

Dat enige vorm van toezicht noodzakelijk is, wordt door geen der 'par-

tijen' betwijfeld. De lagere overheden stellen daartoe al de nodige spe-
ciale verantwoordingsrapporlages op. De meerwaarde van de separaat

gecreeerde nalevinginformatie wordt echter niet altijd ingezien. Dat

gevoel wordt nog versterkt doordat, in een aantal gevallen, deze

aangeleverde informatie een grote overlap blijkt te hebben met reeds
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Het interbestuurlijke toezicht, het toezicht van

hogere overheden op lagere overheden, zal

moeten veranderen. Door bezuinigingsplan-
nen staat deze vorm van toezicht al geruime

tijd onder druk.1 Het Rijk zal dit toezicht meer

op afstand willen uitoefenen en vooral willen
vormgeven via het zogenaamde systeemtoe-
zicht, Ondanks deze maatregel van deregulatie
zal het Rijk toch over betrouwbare informatie
willen beschikken. lnformatie die door lagere

overheden moet worden geleverd. De interne
beheersing van lagere overheden komt daarmee

nadrukkelijker in beeld. Het hanteren van het

fenomeen systeemtoezicht kan immers alleen

maar plaatsvinden als het Rijk ervan overtuigd is

dat de kwaliteit van sturing, inrichting, uitvoe-
ring en informatieverstrekking bij de lokale
overheden aan de minima al daaraan te stellen
eisen voldoet. Dat de betrouwbaarheid van de

informatievoorziening verbeterd kan worden, is

reeds beschreven in het artikel 'Lokale Over-

heid in beeld'.2 Ook de kwaliteit van de interne

beheersing, in het bijzonder het horizontale
toezicht3, zal door die lagere overheden moeten

worden aangepakt.

ln dit artikel zal worden betoogd dat bezuini-
gingen en de politieke wil om te dereguleren

noodzakelijk maken dat systeemtoezicht de
plaats van de traditionele inspecties gaat inne-

men. Systeemtoezicht kan echter alleen tot haar

recht komen als decentrale overheden in staat
zijn om aan te tonen dat zowel de processen

van beleidsrealisatie als de bedrijfsvoeringsyste-
men, mede door het toepassen van horizontaal
toezicht, in hoge mate 'in control' zijn.



eerder gegenereerde reguliere verantwoordings-

informatie. Daarom heeft de politieko de opdracht

gegeven om het toezicht op een slimmere en betere

wijze te organiseren. Het antwoord daarop vanuit de

rijksinspecties lijkt systeemtoezicht te zijn. Systeem-

toezicht is al het toezichi, waarbij de opzet, reikwijdte

en werking van (kwaliteit)systemen en bedrijfsproces-

sen bij organisaties wordt vastgesteld. Dit gebeurt

door het uitvoeren van auditachtige onderzoeken met

realitychecks.T

Wat is toezicht?

ln de 'Kaderstellende Visie op Toezicht'e wordt toezicht gedefi-

nieerd als: het verzamelen van informatie over de vraag of een

handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich

daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar

aanleiding daarvan interveni€tren. Er worden vier verschillende

sooften toezicnt onderscheiden:

' Nalevingioezicht: toezicht op de naleving van wetten en regels.

. Kwaliteitstoezicht: toezicht op het verzorgen van voldoende

kwaliteit door de ondedoezichtstaande.

. lnterbestuurlijk toezicht: toezicht door de ene overheid op de

uitvoering van taken door de andere overheid

. lvlarkttoezicht: toezicht op de goede werking van de markt.

De systeembenadering bij het houden van
toezicht
Het houden van toezicht gaat zich dus meer richten

op de kwaliteit van inrichting van het doelsysteem

dan op het bil inspectie vaststellen of de feitelijke

werking in orde is. Zoals hierboven aangegeven spre-

ken we dan over systeemtoezicht. Onder systeem

wordt verstaan: een samenhangend geheel aan

processen, procedures en producten dat dient om

een bepaald doel te bereiken.e Doel van het sys-

teemtoezicht is niet het consequent in beeld brengen

van incidentele afwijkingen (feitelijk gedrag) door de

ondedoezichtstaande, maar het waarnemen dat de

betreffende organisatie continue en toetsbaar bezig

is haar prestaties te verbeteren, overeenkomstig de

eerder afgesproken kaders, randvoorwaarden en

doelstellingen. De wijze waarop de ondedoezicht-

staande de eigen organisatie aanstuurt en ook borgt

dat men blijft opereren binnen de eerder afgesproken

bandbreedte, is dus het onderuuerp van onderzoek

bij systeemtoezicht. Om na te gaan in hoeverre het

systeem aansluiting blijft houden bij de feitelijke prak-

tijk, voerl de toezlchthouder, naast de systeemcon-

trole, periodiek ook een zogenaamde reality-check

(zie figuur 1) uit.

Van 'borging' is sprake indien de organisatie die

onder toezicht staat, de concernbesluiten heeft

doorvertaald naar effectieve regelgeving op het uitvoerend niveau. Daar

hoort ook bij dat die organisatie een zodanige informatievoorziening

en procedures heeft ontwikkeld dat men kan ingrijpen in het geval dat

de uitvoering aftvijK van de eerder afgesproken kaders. Deze kaders

omvatten dus naast de wensen en eisen van stakeholders ook die

afspraken, productspecificaties en procedures, die de doelstellings-

realisatie moeten garanderen. lmpliciet wordt daarmee verondersteld

dat de organisatie de vootlgang, ln relatie tot de daaraan gestelde

kwantitatieve en kwalitatieve vereisten, in beeld heeft. Deze aan die

lagere overheden te stellen eisen werden voorheen nadrukkelijk door

de rijksoverheid opgelegd en bij inspecties gecontroleerd.

Hethoudenudntoezicht gaat zichmeer nchten op

de hw alit eit v an innchting u dn het do el sy st e em

dan op het bg insp ectie u ast stellen of de feit elghe
r. . "t
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De teugels gevierd
Vanaf halverwege de tachtigerjaren van de vorige eeuw is de Neder-

landse rijksoverheid bezig met het overdragen van taken naar pro-

vincies en gemeenten. De wens van de lagere overheden om meer

zeggenschap te krijgen bij onderwerpen die spelen binnen hun beheer-

gebied was daarvoor het motief. Als tegenprestatie zouden de lagere

overheden zorgen voor het ontsluiten van de lokale gebiedskennis,

alsmede het creeren van het noodzakelijk draagvlak bij ruimtelijke pro-

jecten binnen hun gebied. Gezien de grote aantallen inspraakreacties

in de door de toegenomen (milieu)eisen alsmaar complexer wordende

ruimtelijke dossiers, was dat voor het Rijk een aantrekkelijke overeen-

komst. Ondanks de toegenomen rijksregier0 in ruimtelijke prolecten via

de nodige wetswijzigingen blift de inzet van de lagere overheden ech-
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Figuur t. De toezichthlher

ter gewenst, omdat zij steeds vaker optreden als medefinancier om zo

lokale en regionale belangen te kunnen integreren in de rijksprojecten.

Ook het coalitieakkoord dat de regeringsfracties van het voormalige

kabinet in februari 2007 hadden gesloten ging uit van een verder ver-

volg. Dat akkoord is daarna verder uitgewerkt via bestuursakkoorden
tussen Rijk en provincies en Rijk en gemeenten. ln beide akkoorden
werden ook de nodige woorden gewijd aan de gewenste vermindering

van toezicht en verantwoording. Decentralisatie zou namelijk direct
invloed hebben op het tot dan toe uitgevoerde rijkstoezicht, mede

omdat er ook naast de overdracht van taken sprake zouz4n van de

overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het te han-

teren normenkader kvram daarmee dus onder invloed te staan van de

lagere overheid.

Dat die rolverschuiving voor het Rijk wennen was, bleek onder meer

op het jaarcongres van het lnterprovinciaal Overleg (lPO) van 1 oktober
2009, waar de voorzitter van het IPO het Rijk opriep tot het opvoe-
ren van het tempo bij de toezeggingen om aan eerdergenoemde, als

last ervaren, toezicht een einde te maken. Lagere overheden hebben

namelijk de opvatting dat door het overdragen van rijkstaken, met in
veel gevallen een te beperkte overdracht van de bijbehorende midde-
len, via het gecontinueerde interbestuurlijke toezicht er eerder sprake

is van een gewiekste bezuinigingsoperatie dan van een overdracht van

taken. Het Rijk lijkt via het uitvoeringsplan Herziening lnterbestuurlijk

Toezicht eindelijk werk te gaan maken met het verlenen van de beleids-

vrrlheid die met de decentralisatie gepaard dient te gaan. Het Rijk ziet in

de versterking van de horizontale verantwoording, de betere informa-

tievoorziening en de meer adequate kwaliteitszorg een compensatie
van het af te schaffen directe rijkstoezicht en daarmee een goede basis

om te komen tot systeemtoezicht.

Dualisme als voorwaarde voor transparantie
envelantwoording
Bij de verkiezingen van de Gemeenteraad in 2002 en

die voor de Provinciale Staten in 2003 is het 'dua-

lisme' bij het lokale en regionale bestuur ingevoerd.

Hierbrl is afscheid genomen van de 'monistische'

brestuursstructuu r, waarbij bestuurders van gemeente

en provincies een dagelijks verlengstuk waren van

respectievelijk de Gemeenteraad en de Provinciale

Staten. Met de invoering van het 'duale' stelsel werd

(horizontaal) toezicht ingevoerd door het verantwoor-
delijk maken van het College van B&W dan wel de

Gedeputeerde Staten voor de dagelijkse uitvoering.

De Gemeenteraad en de Provinciale Staten werden

als algemeen bestuur belast met de kaderstelling en

het toezicht op de uitvoering binnen die gemeente

of provincie. Daarmee werd het voor het algemene

bestuur, alsmede voor de rijkstoezichthouders, moge-
lijk om erop toe te zien of de afgesproken prestaties

door het dagelijkse bestuur ook daadwerkelijk werden

nagestreefd dan wel geleverd. Al ras bleek dat de

kwaliteit van de verantwoording van het dagelijkse

bestuur echter in hoge mate afhing van de kwaliteit

van de (ambtelijke) managementrappodages.
Politieke ambities kunnen, in combinatie met het

eigen belastinggebied, leiden tot een wisselend en

divers samengesteld werkpakket bij lagere overhe-

den. Dat leidt ertoe dat het voor (een deel van) de

overheidsorganisatie niet doelmatig is om de werk-
processen gedetailleerd vast te leggen en te opti-
maliseren. De reguliere begrotings- en verantwoor-
dingscyclus is dan het enige instrument dat inzicht
geeft in de kwantitatieve en kwalitatieve vooftgang.
Doordat aan de vorm en mate van detaillering van

de reguliere begroting- en verantwoordingscyclus
door de Comptabiliteitswet een beperkt aantal eisen

worden gesteld, geeft dit systeem maar beperkt
inzicht in de wijze waarop de opdrachten vanuit het

Rijk, verwoord via wet- en regelgeving, via kader-

stellende beheerplannen en via andere instructies

door de lagere overheden worden uitgevoerd.ll Dat

maakt het lastig voor het algemene bestuur, alsmede
voor die rijkstoezichthouders, die willen overgaan op
systeemtoezicht, om alleen op die informatie zich

een oordeel te vormen. Het algemene bestuur maakt

daarom in veel gevallen in een toezichtarrangement
nadere afspraken op organisatie- en projectniveau

over de wijze van inrichting, van aansturing en van

verantwoording.

Vanuit de literatuurl2 is bekend dat adequate interne

beheersing naast sturing op basis van overeenge-

komen prestaties ook plaats vindt door het formu-

leren van organisatiewaarden, door het jnstellen

van gedragscodes en door het in dialoog gaan met
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stakeholders. Dit laatste gebeurt om een lndruk te

krijgen hoe de organisatie functioneert op basis van

niet geformaliseerde standaarden (zie figuur 2). Zowel

het formuleren van organisatiewaarden als het vast-

stellen van gedragscodes behoort tot de verantwoor-

delijkheid van het algemene bestuur. Ook het onder-

houden van contacten met stakeholders behooft tot

de primaire verantwoordelijkheid van dat algemene

bestuur. Het laatste leidt er evenwel toe dat een groot

deel van aan- en bijsturing plaats vindt in de politieke

debatten tussen het algemene en dagelijks bestuur.

Vanzelfsprekend dient daanran verslaglegging plaats

te vinden en moeten er specifieke besluitenlijsten

worden opgesteld.

Voortgan gsbewaki n g op informatieverzorg i n g en het

nakomen van afspraken vindt plaats door de amb-

telijke ondersteuning van het algemene bestuur (de

griffie), waarmee de bewaking op de uitvoering lijkt

te zijn geborgd. De informatie tussen het algemene

en dagelijkse bestuur is echter vaak geabstraheerde

informatie, en er ziin de nodige vertaalslagen nodig

voordat de (bij)gestelde kaders bruikbaar zijn voor

de uitvoeringspraktijk, In hoeverre het voorgaande

adequaat plaatsvindt is voor het algemene bestuur

weinig navolgbaar en transparant. Dat is ook bij de

invoering van het dualisme erkend en tevens opge-

lost door de invoering van een onafhankelijk opere-

rende Rekenkamer als instrument om de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van het gevoerde breleid

te toetsen en tevens toe te zien op een adequate

controle op de rechtmatigheid. Met deze maatregel

wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van

de kaderstelling. Ook de externe accountant die in

opdracht van het algemene bestuur het jaarverslag

en de jaarrekening beoordeelt, vormt tevens een

oordeel over de interne beheersing.

Ondanks die waarborgen leverl dat nog niet auto-

matisch de informatie op over de mate waarin de

organisatie binnen de gestelde kaders blijft en dus

'compliant' is. Rijkstoezicht in de klassieke vorm

van inspecteren blijft dan voor het verkrijgen van

aanvullende zekerheid noodzakelijk. Daarbij doet

zich wel het dilemma voor dat door het proces van

decentralisatie de rijksnormen in aantal en omvang

verminderen. Dat levert spanning op van per definitie

onvolkomen toezicht.

Gebruik van beschikbare verantwoordings'
inforrnatie
Bij de politiek is er sinds enkele jaren veel aandacht

voor administratieve lastenverminderingl3 en in

verschillende wetsvoorstellen wordt voorgeschreven

dat er zoveel mogelijk gebruik gemaaK moet worden

van de reeds beschikbare verantwoordingsinformatiera ten behoeve van

het interbestuurlijke toezicht. Daarmee lijkt de informatiepositie van het

Rijk verder te worden verzwakt. De verantwoording van 155 specifieke

uitkeringen via het principe van Single information Single audit (SiSa)r5'

waarbij gemeenten en provincies voonaan nog maar op 66n moment

per jaar (single information) informatie aan het Rijk leveren die gecontro-

leerd is door de externe accountant van de lagere overheden, lijkt een

op afstand staande rol van het Rijk niet te belemmeren. Noodzakelijk

daarvoor is echter wel dat het Rijk vooraf aangeeft op welke prestatie-

indicatoren gerapporteerd dient te worden en welke verwachtingen

er zijn over de kwaliteit van de interne beheersing. Deze vootwaarden

zullen er dan borg voor staan dat aan het einde van het jaar door het

Centraal Bureau voor de Statistiek betrouwbare gegevens verzameld

kunnen worden ten behoeve van de specifieke departementen' Deze

aanpak vereist echter een proactieve houding van het Rtlk, een omstan-

Beperkende systemen

{

@
o
5
N

z
l

27

OIF@
B

lnteractieve
beheersingssystemen

Diagnostische

beheersingssystemen

Lever of control : Toelichting
I

Normen en waarden: : Expliciete uiting van Leidinggevend kader van de organlsatie, waarin

i de basiswaarden, doelen en r chting voor de organisaUe zijn uitge-

: zet (bv. beroepscode)

i
Beperkende systemen: i Markeren het domein van de wensellke actlviteiten van de organi-

: satie door het trekken van grenzen

i
Diagnostische iRuggengraatvantraditionelemanagementcontrol-systemen

beheersingssystemen: i gericht op doelrealisatie. Dit zrln de formele informatiesystemen die

i managers gebruiken om resu taten te monitoren en bij te sturen op

i afl,vr1kingen,

:

lnteractieve i Velzamelen en bespreken van allerlei informatle om nieuwe kansen

beheersingssystemen: i en bedreigingen te signaleren. Ze brengen de onzekerheden boven

i tafel waar managers 's nachts van wakker liggen

Figuurz. LeversofConftol:HouMandgerslJselnnoudti}eCofttrolsystemstoD.iveStrdtegickenewdl

(R. Simons, 1995)
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digheid waarop door de politiek reeds wordt aangestuurd zoals te zien

is in de laatste wetsvoorstellen voor het fysiek ruimtehlke domein.l6

Hoewel de invulling van het toezicht het vastgestelde beleid volgt, zijn

er ook buiten het bestuurlijke toezicht nog maar een beperkt aantal

sectorenlT waarbij aan de vereisten wordt voldaan om te komen tot een

volwaardig systeemtoezicht. Niet altrld kan de onder toezicht staande

organisatie namelijk aantonen dat de organisatie beschikt over een
inrichtingskader dat de gewenste 'in control status' rechtvaardigt. Vooral

maatregelen op het gebied van interne controle, verbijzonderde interne

controle, interne inspecties en vooral ook geformaliseerde inbreng en

toetsing door de diverse toezichthouders zijn slechts in uitzonderings-
gevallen met de gewenste doeltreffendheid aanwezig. De onder toezicht
staande organisatie moet kunnen aantonen dat haar organisatie op
een adequate wijze wordt beheerst, daarbij verwijzend naar de toepas-
sing van die 'universele' management control frameworks, die door de
toezichthouder worden herkend en erkend. Dan eerst is het mogehlk

dat die toezichthouder haar toezichtsregiem zal aanpassen en overgaat

tot systeemtoezicht. De reseryes bij de rijkstoezichthouders om nu al

over te gaan op toezicht op afstand lijkt daarmee geoorloofd. Binnen

de overheden kunnen zich overigens aanzienlijke verschillen voordoen
in de kwaliteit van informatievoorziening en interne beheersing. Naast
'onvolkomen' situaties zijn er ook afdelingen met goed geformali-

seerde en zelfs gecedificeerde processen (bijv vergunningverlening en

handhaving). Ook zijn er dienstonderdelen die zijn omgezet naar een
baten-lastendienst, waarbij aansturingplaats vindt via een Service Level

Agreement, terwill verantwoording via het jaarverslag plaatsvindt.

Bestuurlyhis er denodige dru'[z om ouer te stdppen

op sAsteemtoezicht zoddt defrequentie en omudng
udn de reguliere controles doorhetRyh omlaag
Iunnen

Transitie naar systeemtoezicht
Bestuurlijk is er momenteel de nodige druk om over te stappen op
systeemtoezicht zodat de frequentie en omvang van de reguliere

controles door het Rijk omlaag kunnen. Daarmee verdwijnt een deel

van de toezichtlast. De kans dat de toezichthoudende instantie dan, in
voorkomend geval, niet over de noodzakelijke detailinformatie beschikt
is echter groot omdat, zoals eerder gesteld, een geborgd en ade-
quaat beheersysteem om de geringere controlefrequentie en -omvang

te rechtvaardigen veelal ontbreekt. De toezichthouder zou dan nog

niet moeten overstappen, Bestuurlijke druk kan echter een eerdere

overstap naar systeemtoezicht noodzakelijk maken, waarbij getracht

wordt om via een aanloopperiode met intensieve steekproefsgewijze
praktijkcontroles de omissies in het beheersysteem aan te tonen en te
laten verbeteren. Deze aanpak vereist wel dat de toezichthouder zowel

kennis heeft van de interne organisatie als mede van het betreffende

toezichtdomein; maar ook dat de toezichthouder bereid en in staat is
om de kwaliteit van het toezichtarrangement te verbeteren en geloof-

waardig te kunnen beargumenteren welke eisen aan de onderloezicht-
gestelde zullen worden gesteld, zodanig dat van een verantwoorde
situatie van interne beheersing kan worden gesproken.

Het is echter wel zaak om zo'n aanloopperiode qua

doorlooptijd te begrenzen en een formele 'klaar voor
systeemtoezicht'-controle in te bouwen voordat
een daadwerkelijke transitie plaatsvindt. Bij een te
abrupte overgang bestaat een reeel risico op het

mogelijk verschuiven van de verantwoordelijkheid
voor het genereren van de gevraagde informatie

naar de toezichthouder. Er zijn namelijk onvoldoende
garanties te verkrijgen dat het leervermogen, een

van de verplichte onderdelen in het systeem via de

evaluatiefase, daadwerkelijk omarmd wordt en leidt

tot aanpassing van de bestaande organisatie van de

ondertoezichtgestelde. lndien deze zich bewust is

van de geringe detectiekans, heeft dat mogelijk zelfs
gevolgen voor de spontane naleving.ls

Openbaarbestuur toe aan meer transparantie
Systeemtoezicht veronderstelt dat de toezichthouder
op afstand kan blijven, omdat de ondertoezichtstaan-
de via de opzet, reikwijdte en werking van (kwaliteits)

systemen en bedrijfsprocessen het feitelijk gedrag

binnen de afgesproken kaders weet te houden. Dat

komt naadloos overeen met de managementop-
dracht. De mate waarin de organisatieprocessen

zijn beschreven en geborgd bij de overheid verschilt

aanzienlijk met sommige private paftijen. Dat daar
ook de nodige verbeteringen noodzakelijk waren om

echt 'in control' te zijn bleek wel na een aantal beurs-

schandalen, wat zelfs leidde tot de invoering van de

Sarbanes Oxley wetgeving.

Geringe transparantie geett in de politieke ver-

houdingen tussen het algemene en het dagelijkse
bestuur de nodige bewegingsruimte voor de
dagelijkse bestuurder. Daardoor is de politiek niet

direct geinteresseerd geweest in een te nadrukkelijk
bedrijfsvoering bij de overheid en bood dat tevens
de mogelijkheid om er een flexibel takenpakket op
na te houden. Gezien de effici6ntie operatie die

de overheid thans ondergaat en de veranderende
bestuurscultuur als gevolg van het ingevoerde
dualisme, is het maar de vraag of een gebrekkige

transparantie bij de bedrijfsvoering door het bestuur
nog wordt geaccepteerd.

Gebrek aan transparantie geeft wel zeker de moge-
lijkheid om te verhullen, maar levert nooit voldoende
vertrouwen op. Hooguit is er sprake van tijdelijk
gedogen, omdat het tegendeel nog niet bewezen

is. Gezien het grote aantal afgetreden wethouders
sinds de invoering van het dualismels, lijkt een andere

benadering met meer transparantie op de langere

termijn misschien wel meer effectief. Daardoor ont-
staat er immers ook inzicht in de achtergronden van

de gevoerde koers en als gevolg daarvan begrip voor



de soms moellijke opdrachten waaryoor het dage-

lijkse bestuur gesteld staat.

ln dat verband is het noemenswaardig dat in het

verhogen van het horizontaal toezicht en bij het

verbeteren van de transparantie van zowel beleids-

realisatie als bedrijfsvoering het fenomeen college-

onderzoek een rol kan spelen. Het collegeonderzoek
(conform arlikel 213a van de Gemeentewel en 217a

van de Provinciewet) beoogt het dagelijks bestuur

aanvullende zekerheid te verstrekken over de

kwaliteit van interne beheersing. Voor het algemene

bestuur is de collegeonderzoeker (met de internal

auditor als equivalent in het bedrijfsleven) nog een

onbekende entiteit, mede gezien het gegeven dat

deze in dienst is van het dagelijkse bestuur. De

rapportages van de collegeonderzoeker kunnen

evenwel ook de raad en de staten bereiken, De

vraag is of die systeemgrens niet te beperkt is dan

wel belemmerend werkt gezien de veranderende

bestuurscultuur2o in het openbaar bestuur.

Positie van rijksinspecties
Het zal duideltlk zijn dat decentralisatie tezamen

met de wens om de informatielasten te verminderen

leidt tot een wijziging in de positie en de rolopvat-

ting van de rijksinspecties. Dat blijkt ook in het door

de minister van BZK aangeboden uitvoeringsplan

Herziening lnterbestuurlijk Toezicht. Om toezicht

slimmer en effectiever te maken moeten duidelijke

afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van het

interne beheersysteem bij de ondertoezichtstaande.

Het is de verantwoordelijkheid van het management

om vervolgens de overeengekomen maatregelen van

structuur, inrichting, uitvoering, horizontaal toezicht

en verantwoording ook daadwerkelijk te gaan door-

voeren. Eerst dan is het verantwoord om systeem-

toezicht door te voeren. ln de praKijk blijken de

ondedoezichtgestelden nog niet altijd zover te zijn.

Omdat inspecties per definitie nooit alles omvattend

zi1n, kan daardoor systeemtoezicht niet even een-

zijdig worden opgelegd in het toezichtarrangement

door het Rijk. Systeemtoezicht vereist van beide

panijen een meerjarig ontwikkeltraject.

Mogelijk kan de internal auditor (ex GW 213a en PW

217a) daar een aanjagende rol in spelen. Ook bij

systeemtoezicht geldt dat vertrouwen verdiend moet

worden ondanks de huidige bestuurlijke druk om het

toezicht goedkoper te maken. lndien het veftrouwen

wordt beschaamd, zal de landelijke politiek terug-

grijpen naar klassiek geintensiveerd toezicht bij de

eerstvolgende ramp. Vanuit de lagere overheden

bezien een tweede reden om systeemtoezicht vorm

te geven en via dat proces het eigen beheerkader

verder vorm te geven.

O o'h by sA st e emt o ezicht geldt dat u ertr ouu) en

u er diend mo et w or den ondanhs de huidige lo e stuur'
lghe druh omhettoezicht goed'koper temahen

De provincies lijken in de discussie over het middenbestuur de rol van

de rijksinspecties over te gaan nemen ten aanzien het toezicht op
gemeenten en waterschappen. Het zou efficient zijn indien er gebruik

wordt gemaakt van de leerervaringen van de rijkstoezichthouders bij

het vormgeven van dat toezicht.
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