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Onder toezicht wordt doorgaans verstaan: het verzamelen van informatie om te 
beoordelen of zaken verlopen zoals bedoeld en eventueel te kunnen besluiten tot 
een interventie wanneer dit niet of onvoldoende het geval blijkt. Vaak worden 
burger en bedrijfsleven in dit verband aangeduid met ‘ondertoezichtgestelde’. 
Onder ‘handhaving’ verstaan we een keten van activiteiten die gericht is op het 
doen naleven van regels en voorschriften. Toezicht en het opleggen van sancties 
kunnen hier onderdeel van uitmaken. Deze begrippen worden niet altijd eendui-
dig gebruikt. Bovenstaande definities zullen we aanhouden in dit artikel.
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Voor toezicht en handhaving is volop belangstelling. Dagelijks wordt geroepen 
om meer toezicht. Ook wordt geroepen om nieuwe wetgeving, om sneller en 
strenger straffen en om het aanwijzen van een schuldige, als er iets mis gaat.  
Anderzijds is er minder geld, behoefte aan minder administratieve lasten en in 
toenemende mate het inzicht dat ‘meer toezicht’ niet altijd oplevert wat ervan 
wordt verwacht. 

We hebben als samenleving soms moeite om risico’s te aanvaarden. Blijkbaar is 
het idee dat, als we ons best doen, geen risico hoeft te worden gelopen. Risico’s 
zijn echter niet volledig uit te sluiten. Technologische en maatschappelijke ont-
wikkelingen bieden wel nieuwe mogelijkheden om slimmer met risico’s om te 
gaan. We beschikken over steeds meer gegevens van en over burgers, bedrijven 
en de overheid zelf. Daarnaast zijn er steeds betere methoden en hulpmiddelen 
om dergelijke gegevens te gebruiken. In beginsel kunnen deze gegevens gebruikt 
worden om bijvoorbeeld te bepalen of uitkeringen terecht worden aangevraagd, 
vergunningen kunnen worden verleend en of er mogelijk sprake is van fraude. 
Ook kan worden nagegaan of een bedrijf of persoon zich aan voorschiften houdt, 
kunnen criminele activiteiten worden opgespoord of kan worden getoetst of er 
reden is iemand de toegang tot ons land te ontzeggen. 

Als er iets misgaat, blijkt vaak  - achteraf - dat de informatie beschikbaar was om 
eerder in te grijpen. Of dat de informatie beschikbaar had kunnen zijn. Maar hoe 
deze bij elkaar te brengen? Wat is de kwaliteit en relevantie van gegevens? Vaak 
wordt verondersteld dat rekening houden met privacy en gegevensbescherming 
het effectief gebruik van gegevens onmogelijk maakt, maar is dat nu echt zo? Wij 
denken dat er binnen de bestaande wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden 
zijn.

En hoeveel eerder kan eigenlijk worden ingegrepen? Zou het helpen als we de 
aandacht verschuiven van repressieve naar preventieve maatregelen? Zijn al die 
controles dan nog wel nodig? 

In deze visie op naleving, toezicht en handhaving vindt u onze ideeën over hoe 
naleving kan worden bevorderd en op welke wijze toezicht en handhaving kan 
worden georganiseerd om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Veel van onze 
ideeën zijn niet nieuw, gedurende de laatste tien jaar heeft het denken op dit ter-
rein zich goed ontwikkeld. 

In de realisatie is echter nog heel veel te winnen. We bespreken een aantal best 
practices uit binnen- en buitenland op het vlak van naleving, toezicht en handha-
ving die in samenhang een belangrijke basis kunnen vormen. Het wordt tijd om 
van de visie werk te maken.
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Er wordt door veel betrokkenen hard gewerkt aan vernieuwing rondom het toe-
zicht. Welk beeld ontstaat als we de verschillende maatschappelijke en technolo-
gische ontwikkelingen en inzichten beschouwen en samenbrengen? Laten we de 
verschillende invalshoeken eens onder de loep nemen.

Bevorderen van spontane naleving
Preventie en het bevorderen van naleving (ook wel ‘compliance’ genoemd) gaan 
vooraf aan verantwoord toezicht en effectieve handhaving. Gebrek aan naleving 
hoeft niet vanzelfsprekend vertaald te worden in repressieve maatregelen. Zie 
onder andere de ‘tafel van elf’1 voor een gebalanceerd perspectief op interventies 
om het gewenste gedrag te bevorderen. In het verkeer kennen we dit perspectief 
al wat langer: wegen worden zoveel mogelijk ontworpen om als vanzelf het 
gewenste rijgedrag te ontlokken. Als er dan toch sprake is van een overtreding is 
de kans op een ‘bewuste’ overtreding wat groter en daarmee ook het draagvlak 
voor passende maatregelen. De vooraf ingevulde belastingaangiftes zijn een ander 
goed voorbeeld: de drempel voor een afwijkende aangifte wordt groter als duide-
lijk is dat de belastingdienst over de relevante gegevens beschikt en je actief iets 
moet wijzigen om tot een andere aangifte te komen. Dit voorkomt (onbewuste) 
fouten en gaat ook bewuste fraude tegen als gevolg van de perceptie van controle.

Als er iets mis gaat dan is het vinden van een ‘menselijke fout’ en het aanwijzen 
van een ‘schuldige’ het begin van een zoektocht, niet het einde. Bij nadere bestu-
dering blijkt nooit één menselijke fout volledig verantwoordelijk te kunnen zijn 
voor bijvoorbeeld een ramp. Bovendien zou het doel moeten zijn om te leren wat 
er kan worden verbeterd om problemen in de toekomst te voorkomen, zodat het 
bedoelde gedrag door de (werk)omgeving wordt uitgelokt en een eventuele men-
selijke fout minder consequenties heeft. Ook langs deze weg wordt naleving 
bevorderd.

Evenwichtige samenwerking van overheid, bedrijfsleven en burger
Overheid, bedrijfsleven en burger hebben elk (in samenhang) verantwoordelijkhe-
den, rollen en taken. De tijd dat alleen de overheid verantwoordelijk leek voor het 
goed functioneren van de samenleving is voorbij. Anderzijds kunnen burgers en 
bedrijfsleven profiteren van een betere aansluiting met de overheid en meer eigen 
regie. Dit punt wordt regelmatig opgenomen in ambtelijke beleidsstukken en lijkt 
breed te worden gedragen. Toch is de praktijk nog weerbarstig: zowel overheid, 
bedrijven als burgers lijken vaak te denken en te werken vanuit de impliciete ver-
onderstelling dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor een goed verloop 
van zaken.  

Een duidelijk voorbeeld is het gebruik van sociale media bij crisiscommunicatie: 
voor overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid in een crisissituatie zijn 
sociale media extra kanalen om informatie te ‘zenden’. De rol van de overheid als 
veronderstelde unieke bron van actuele informatie is daarmee nog niet wezenlijk 

Op weg naar een nieuw 
perspectief

1 De Tafel van 11 is ontwikkeld door CMC/T11 Company in samenwerking met het ministerie van Justitie.
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veranderd. De kans wordt veelal nog gemist om de dynamische en interactieve 
communicatiemogelijkheden van sociale media te gebruiken om vanuit een ande-
re rolverdeling te denken en te werken. De overheid zou zich bijvoorbeeld kun-
nen beperken tot het aansluiten en aanvullen op de ‘spontane’ communicatie van 
burgers en bedrijven om in gezamenlijkheid een zo goed mogelijk beeld van de 
crisissituatie op te bouwen en informatie en adviezen te delen. 

Figuur 1 geeft weer hoe wij tegen de samenwerking van overheid, bedrijfsleven
en burgers aankijken. Alle partijen hebben een rol, zo veel als mogelijk in het ver-
lengde van hun belang en kracht. Communicatie in beide richtingen, zodat elkaars
belangen helder zijn, over en weer terugkoppeling plaats vindt en waar nodig over 
veranderingen of verbeteringen kan worden gesproken. Eerlijke communicatie en 
transparantie over doelen en handelen staan aan de basis van een effectieve 
samenwerking.

Figuur 1: Schematische weergave van een evenwichtige samenwerking van 
overheid, bedrijfsleven en burger. 
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Risicogestuurd toezicht
Risico is onderdeel van het leven. Het is een illusie om veiligheid of naleving te 
‘garanderen’. Wel kan risicobeheersing worden nagestreefd en bevorderd, in 
samenhang met andere doelstellingen en randvoorwaarden. Capgemini vindt dat 
handhavingsbeleid moet worden vastgesteld op basis van een risicoanalyse. Op 
basis van een beeld van de kans en impact van risico’s kan worden besloten welke 
maatregelen worden genomen en wordt duidelijk welke restrisico’s overblijven en 
in hoeverre deze acceptabel zijn. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn - 
naast fysiek toezicht en het opleggen van sancties en strafrechtelijke vervolging - 
ook voorlichting, administratieve controles en vooral ook het inrichten van orga-
nisatie, processen en informatievoorziening op een manier die het beoogde gedrag 
maximaal uitlokt en bevordert.

Sturing op risico’s is een voorwaarde om efficiënt en effectief met middelen om te 
kunnen gaan: als aandacht gelijkmatig wordt verdeeld, wordt onnodig aandacht 
gegeven waar het niet nodig is en juist onvoldoende aan situaties met veel risico. 
Vaak loont het om hierbij onderscheid te maken tussen verschillende doelgroe-
pen, die als groep een verschillend risicoprofiel met zich meebrengen. 
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Transparantie over de gemaakte keuzes en overleg met direct betrokkenen kan 
hierbij belangrijk zijn.

Er wordt in meer of mindere mate wel met sturing op risico’s gewerkt. Vaak ont-
breekt een integrale risicobenadering, waarin wordt onderkend dat goede organi-
satie, inrichting, communicatie, dienstverlening en administratieve controles ook 
een belangrijke rol kunnen spelen. Er zijn goede voorbeelden op het vlak van bij-
voorbeeld grensbewaking, uitkeringsfraude en vreemdelingentoezicht. In het vei-
ligheidsdomein is deze manier van denken al wat langer verankerd.

Wetten, regels, processen en procedures zijn ondersteunend         
Wetten, regels, organisatie, processen en procedures zijn middelen, geen doel op 
zich. Toezicht en handhaving dient selectief plaats te vinden: alleen als het nodig 
is, kort en vlot waar het kan, gedegen, inventief en intensief waar het moet. 
Nieuwe mogelijkheden om processen te automatiseren brengen het risico mee dat 
bestaande processen rondom bijvoorbeeld vergunningverlening of controles wor-
den overgenomen zonder dat kritisch wordt gekeken naar de vraag of de bestaan-
de processen wel op deze wijze georganiseerd moeten blijven. Er zijn echter ook 
goede mogelijkheden om, nu er informatiegestuurd kan worden gewerkt, proces-
sen heel anders in te richten. Het kan hierbij helpen het perspectief van het 
bedrijf of de burger centraal te stellen, zowel in ondersteunende zin (hoe kan de 
burger maximaal worden bediend?) als wanneer het gaat om bewuste overtredin-
gen (vanuit welk belang wordt de overtreding gemaakt?). Bijvoorbeeld bij het toe-
zicht op immigratie zou het verlenen van visa aan goedwillende bezoekers vlot en 
soepel moeten verlopen terwijl misbruik tijdig wordt herkend. Op basis van een 
analyse hoe misbruik kan lonen, kunnen passende maatregelen worden genomen. 
Vergunningen kunnen per ommegaande worden verleend, tenzij er reden is om 
nader onderzoek te verrichten. De belastingdienst heeft een aantal van dergelijke 
processen al succesvol geïmplementeerd. Het blijft wel van belang ook het per-
spectief van de bewuste overtreder of fraudeur goed in beeld te houden.

Wetgeving is geen oplossing om handhaving meer kracht bij te zetten, meer een 
noodzakelijk aspect van een gedragen praktijk. Met het aanpassen van wetgeving 
alleen worden zelden verbeteringen bereikt. 

Eenvoud is een belangrijk ontwerpprincipe. Hoewel technologie beschikbaar is 
voor complexe oplossingen, neemt het risico op misverstanden, traagheid, 
beperkte effectiviteit, organisatorische problemen, onnodige investeringen en 
bureaucratie toe met toenemende complexiteit. Dit betreft alle aspecten: wet- en 
regelgeving, organisatie, procedures, uitvoering. Het loont op elk niveau en bij 
elke stap om kritisch te zijn op veranderingen die leiden tot meer complexiteit. 
Eenvoudig waar het kan, complex als het moet én helpt.

Privacy zou niet primair als een beperking moeten worden gezien, maar een rand-
voorwaarde en ontwerpcriterium. Wij zijn nog geen praktijksituatie tegengeko-
men waar rekening houden met privacy-aspecten bij nadere beschouwing het 
beoogde doel echt in de weg stond. Wij zien echter dat veel projecten nog vanuit 
een technische invalshoek worden ingestoken en privacy pas in een laat stadium 
wordt meegenomen. Hierdoor ontstaat een vermijdbare tegenstelling tussen priva-
cy en toezicht, handhaving of opsporing. In een samenleving waar de behoefte 
aan privacy sterk situatiegebonden is - zie onder andere de manier waarop men-
sen informatie delen via sociale media - is het in onze ogen cruciaal dat het bor-
gen van privacy vanaf de eerste ontwerpfase wordt meegenomen. Daarnaast is het 
van belang dat zo veel mogelijk transparant met de doelgroep wordt gecommuni-
ceerd over de gemaakte afwegingen. Veel overheidsorganisaties doen dit nog 
onvoldoende, waardoor onnodig het gevoel wordt gewekt dat de overheid iets te 
verbergen heeft, terwijl dit doorgaans niet zo is.
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1. Toezicht dient op systeemniveau te worden beschouwd
Toezicht kijkt in samenhang naar bedrijfsinterne processen, toezichtrelaties tus-
sen bedrijf en overheid en overheid-interne processen. Een incident is een kans 
om het systeem te verbeteren, een ‘menselijke fout’ is geen oorzaak maar een 
symptoom en biedt een kans om het systeem te versterken.

2. Burger en bedrijfsleven staan centraal
Bij het bevorderen van naleving en het ontwerpen van toezicht en handhaving 
staan burger en bedrijfsleven centraal, zo veel mogelijk in relatie tot één over-
heid. Zaken en processen die binnen een bedrijf al goed geregeld zijn moeten 
een rol kunnen spelen in het beperken van de toezichtslast. Zo veel als moge-
lijk kan hierbij worden uitgegaan van onderbouwd en gevalideerd vertrouwen 
in burger of bedrijf. Horizontaal toezicht waar het kan, verticaal waar het moet.

3. Het operationele niveau wordt maximaal gefaciliteerd
In de uitvoering wordt het operationele niveau - de inspecteur, de agent op 
straat - maximaal gefaciliteerd om op basis van deskundigheid en ervaring, 
gebruik te maken van alle relevante beschikbare gegevens en, voorzien van de 
juiste hulpmiddelen, beslissingen te kunnen nemen en toezicht te houden.  

4. Permanente verbetercyclus tegen fraude
Fraude, in de zin van het bewust overtreden van wet- en regelgeving met als 
doel het behalen van voordeel, vraagt om een risicogestuurde en doelgroep-
specifieke aanpak. Vanuit de aard der zaak zijn fraudepatronen veranderlijk, 
het is dus zaak niet alleen fraudepatronen te vinden op basis van verzamelde 
informatie en geautomatiseerd te detecteren, maar vooral om een permanente 
verbetercyclus in te richten waarmee ook nieuwe fraudepatronen kunnen wor-
den ontdekt, ook als niet vooraf duidelijk is hoe deze eruit zien. Hierbij hoort 
ook een gedegen toets vooraf, bij invoering van nieuwe wet- en regelgeving. 
Daarnaast is ook het behandelen van fraudezaken van belang. Niet elke organi-
satie heeft het vermogen gevonden fraudezaken effectief af te handelen.

De kern van onze visie
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5. Informatiegestuurd toezicht en handhaving
Als informatie die nu al beschikbaar is beter wordt gebruikt om selectief aan-
dacht te geven aan de grootste risico’s en de risico’s met de grootste impact, 
kan meer worden bereikt met minder middelen, minder toezichtlast en meer 
draagvlak. Het kernpunt hierbij is het effectief delen van informatie die ver-
snipperd beschikbaar is, het koppelen van gegevensbestanden om relevante 
verbanden te leggen.

6. Direct afhandelen: zo snel als mogelijk
Veel organisaties werken nog altijd met een ‘pijplijn’ om bijvoorbeeld vergun-
ningen te verlenen. In veel gevallen zijn processtappen overbodig of kunnen 
veel vlotter worden afgehandeld, met minder middelen en doorlooptijd. Als de 
(fysieke) controle wordt beperkt tot zaken met verhoogd risico, worden minder 
vergunningen onterecht verleend en verbetert de algemene klantbeleving.

7. Verbeteren blijft altijd nodig
Toenemende complexiteit van de samenleving, samenhang en informatievoor-
ziening maken het steeds lastiger effecten van maatregelen te voorspellen en 
afwijkend gedrag tijdig te signaleren. Elke aanpak of oplossing dient te kunnen 
worden aangepast aan nieuwe bevindingen of inzichten en actief open te staan 
voor gegevens die dergelijke nieuwe inzichten kunnen voeden. De haarlemmer-
olie, als vaste en duurzame oplossing voor elke situatie, bestaat niet.

8. Grote ideeën, kleine stappen
Op basis van een idee over een ‘ideale wereld’ kan het beste met kleine, over-
zichtelijke stappen naar deze wereld worden toegewerkt. Dit geeft tevens de 
ruimte om het idee over de wenselijke doelsituatie af en toe bij te stellen.
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Als we de samenleving langs deze uitgangspunten inrichten, hoe ziet zo’n wereld 
er dan uit? In een ideale wereld zijn repressieve maatregelen en controle achteraf, 
zoals we deze nu veelal kennen, de sluitposten in een op zichzelf gezond functio-
nerende samenleving. De overheid denkt en werkt vanuit het perspectief van bur-
ger en bedrijfsleven. De hoeveelheid regels is beperkt tot wat nodig en effectief is. 
Organisatie, processen en informatievoorziening zijn maximaal gericht op het be-
vorderen van een ordentelijk verloop van processen zoals ze bedoeld zijn en op 
een vanzelfsprekende naleving van regels en richtlijnen. 

Horizontaal toezicht waar het kan en verticaal waar het moet, is het uitgangspunt: 
waar het kan worden bedrijf en burger vertrouwd in hun naleving. Waar het moet 
vindt gericht toezicht plaats, op basis van geconstateerde afwijkingen, overtredin-
gen en misdrijven wordt snel, passend en transparant gehandhaafd. Deze afwij-
kingen of overtredingen worden gebruikt om te leren wat er kan worden verbe-
terd en, voor zover mogelijk, op welke wijze naleving en veiligheid in de toe-
komst kunnen worden bevorderd. De mens staat hierbij centraal, zodat op basis 
van het gewenste gedrag de meest passende interventie wordt gekozen.

Beschikbare gegevens worden, op een privacy-waardige manier, benut om zo 
selectief mogelijk te controleren. Contactmomenten met burger en bedrijfsleven 
worden gecoördineerd en informatie wordt, binnen maatschappelijk gedragen 
kaders, overheidsbreed gedeeld. Vergunningen worden per ommegaande verleend 
tenzij er reden is dit niet te doen. Bedrijfsleven en burgers hebben inzicht in de 
voortgang van zaken die hen aangaan en in informatie die door de overheid over 
hen is vastgelegd. De roep om meer toezicht en strenger straffen is verstomd. 

Overheid, bedrijfsleven en burgers werken samen aan het permanent onderhoud 
van het beschreven systeem en bouwen aan een cultuur van samenwerking. 
Overheid, bedrijfsleven en burgers blijven in communicatie over een gezamenlijk 
beeld van een dergelijke ‘ideale wereld’ en stellen het beeld indien nodig regelma-
tig bij.

In een ideale wereld
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Best practices

Over welke hulpmiddelen en oplossingen beschikken we om naar een ‘ideale 
wereld’ toe te werken? Over de volle breedte van de publieke sector zijn voorbeel-
den te vinden van ‘best practices’, projecten, veranderingen, verbeteringen die tot 
voorbeeld kunnen dienen. Hoewel Capgemini bij een groot deel van deze voorbeel-
den direct of indirect is betrokken, kiezen we bij deze voorbeelden het perspectief 
van de initiërende organisatie. Hieronder een greep. 

Horizontaal toezicht
n De belastingdienst zet zowel voor burgers als bedrijven stevig in op horizontaal 

toezicht en loopt op dit vlak voorop. De ervaringen met het anders en beter 
aansluiten op de werkwijze van particulieren en bedrijven biedt andere organi-
saties de mogelijkheid te leren wat in de praktijk goed of minder goed heeft 
gewerkt.

n ‘Authorized Economic Operators’. De douane biedt, op basis van Europese 
richtlijnen, bedrijven de kans om zich in een vertrouwensrelatie te kwalificeren 
voor minder intensief en minder belastend toezicht. Steeds meer bedrijven laten 
zich certificeren. Hoewel Europa achter loopt op het beoogde schema, loopt 
Nederland hiermee Europees voorop.

Informatiegestuurd toezicht en handhaving
n Kentekenherkenning

Op basis van automatische kentekenherkenning worden, in het kader van 
mobiel toezicht vreemdelingen, alleen auto’s staande gehouden waarbij aanlei-
ding is te verwachten dat een controle nuttig is.

n Grenscontrole
Gegevens van passagiers op inkomende vluchten worden, in lijn met Europese 
richtlijnen en Nederlandse wet- en regelgeving, door de Koninklijke 
Marechaussee en de Douane gebruikt om selectiever te controleren.

n Voedselveiligheid
De Voedsel en Warenautoriteit onderzoekt op welke wijze, samen met haar 
ketenpartners, informatie kan worden gebruikt om sneller problemen met voed-
selveiligheid in de varkensvleesketen te kunnen detecteren en aanpakken. Dat 
zou voor alle betrokkenen veel dieren- en mensenleed, schade en administratie 
kunnen schelen.

n Bijstandsuitkeringen
Gemeentelijke sociale diensten controleren, in het kader van bijstandsuitkerin-
gen, op basis van informatiegestuurde handhaving alleen nog de risicogevallen, 
met behulp van risicoprofielen. Goedwillende uitkeringsgerechtigden worden 
minder lastiggevallen en naar werk toegeleid.

n Toeslagen
Het nieuwe toeslagensysteem van de belastingdienst biedt mogelijkheden om al 
bij de aanvraag relevante controles uit te voeren, zonder dat het toekennen van 
de toeslag vertraging hoeft op te lopen.

n Polite Amsterdam-Amstelland 
De Politie Amsterdam-Amstelland heeft onderzocht wat het effect is van de Wet 
Politiegegevens (WPG) op de mogelijkheden en onmogelijkheden om gegevens 
te gebruiken, binnen dit wettelijk kader. Gebleken is dat als zaken op de juiste 
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wijze worden ingericht, de WPG het politiewerk ondersteunt en geen beperking 
hoeft te vormen.

n ICTU
ICTU heeft de Inspectieview bedrijven ontwikkeld, zodat inspecties onderling 
gegevens kunnen delen. Goed presterende bedrijven ervaren minder last van 
het toezicht wanneer de inspectiediensten zich meer richten op bedrijven die 
deze aandacht wel nodig hebben. Inspectieview bedrijven is daarmee een 
instrument dat kan helpen bij het kabinetsbeleid om het aantal inspectiebezoe-
ken te verminderen. 

n Private sector
In de private sector wordt systematisch gebruik gemaakt van social media voor 
de communicatie met consumenten. In toezicht en openbare orde en veiligheid 
is hiermee inmiddels een begin gemaakt, al kan nog veel worden geleerd van de 
private sector als het gaat om het effectief en efficiënt verzamelen, selecteren en 
benutten van informatie uit deze bron.

Zo snel als mogelijk
n Zo snel als mogelijk

Het Openbaar Ministerie werkt onder de titel ‘zo snel als mogelijk (ZSM)’ aan 
het direct afhandelen van strafbare feiten. In toenemende mate wordt het moge-
lijk om zaken ‘af te doen’ zonder dat er een rechter aan te pas komt. Alle 
betrokkenen weten steeds sneller waar ze aan toe zijn.

n Vergunningen
Sommige gemeenten werken aan een nieuwe manier van vergunning verlenen: 
vergunningen worden direct toegekend, tenzij er aanleiding is de zaak nader te 
onderzoeken. 

Fraude
n Fraudescan

De SVB onderzoekt welke indicatoren het beste gebruikt kunnen worden om 
fraude te detecteren. Gebleken is, dat de al beschikbare gegevens veel mogelijk-
heden bieden om fraude systematisch en geautomatiseerd te detecteren op basis 
van risicoprofielen. 

n Uitkeringsfraude
Ook steeds meer gemeenten gebruiken digitale, geautomatiseerde alertering om 
bekende fraude patronen tijdig waar te nemen. Sociale Diensten maken bij 
informatiegestuurde handhaving bij bijstandsuitkeringen gebruik van de oplos-
sing Alert!. Hiermee wordt vroegtijdig frauderisico gesignaleerd en worden cli-
enten tijdens de uitkeringsperiode selectief gevolgd en juist minder onnodig las-
tiggevallen. 

n Financiële fraude
Nederlandse banken werken samen met het KLPD om georganiseerde fraude in 
de financiële sector te bestrijden. Het KLPD werkt samen met banken om infor-
matie uit te wisselen over financiële fraude en specifieke gegevens over gecon-
stateerde fraudegevallen aan elkaar beschikbaar te stellen om herhaling te voor-
komen en systeemverbeteringen mogelijk te maken. 

n Illegale immigratie
De Engelse UKBA, die onder andere verantwoordelijk is voor het bestrijden van 
illegale immigratie, heeft met behulp van nieuwe technologie beschikbare gege-
vens gebruikt om grootschalige mensensmokkel op basis van schijnhuwelijken 
op te sporen.
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Mobility
n In verschillende Europese landen werken toezichthouders en politieorganisaties 

met volledige gekoppelde mobiele toepassingen, waardoor inspecteurs of poli-
tiemensen op straat toegang hebben tot een aantal back-officesystemen, hetgeen 
heeft geleid tot concrete besparingen en meer tijd ‘op straat’. 

n In Nederland is door het ‘Virtueel Politiekantoor’ een voorbeeld ontwikkeld van 
hoe mobiele toepassingen voor politiemensen kunnen werken, in dit geval op 
basis van een ‘politie apps store’.

Deze best practices laten zien dat elementen van onze visie op naleving, toezicht 
en handhaving zijn of worden gerealiseerd. Op basis van verbinding over organi-
satiegrenzen heen kunnen ervaringen worden gedeeld, profiteren we van elkaars 
geleerde lessen en kunnen succesvolle oplossingen worden hergebruikt.

Ons is opgevallen dat het denken op het vlak van naleving, toezicht en handha-
ving zich is blijven ontwikkelen, vooral onder impuls van de overheid zelf. 
Daarnaast wordt duidelijk dat het realiseren van de visie goed mogelijk is, zoals 
ook blijkt uit verschillende best practices. Echter, de meeste organisaties met een 
rol in naleving, toezicht of handhaving realiseren nog maar een beperkt deel van 
hun visie. De actuele budgetdruk, en de maatschappelijke roep om naleving beter 
te bevorderen, mogen in onze ogen aanleiding zijn om visie en realisatie samen 
dichter bij elkaar te brengen.

Hoe nu verder? Elke organisatie kan zelf bepalen welke van de genoemde aspec-
ten van naleving, toezicht en handhaving van belang zijn. In veel gevallen bestaat 
al een aardig beeld van de gewenste toekomst. Op basis van een analyse van de 
huidige situatie kan een ‘roadmap’ worden gemaakt waarmee stapsgewijs naar het 
wensbeeld kan worden toegewerkt. In veel gevallen zal blijken dat dit niet een 
kwestie is van alleen technologie – maar ook over mensen, organisatie en proces 
gaat. Het goede nieuws dat veel valt te leren van wat andere organisaties al doen, 
in binnen en buitenland.
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