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 Toezicht voor 
een veilige en 
rechtvaardige 
samenleving 
Wat gaat goed, waar en hoe kan het beter? 



Toezicht voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Missie Inspectie Veiligheid en Justitie 

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de 

politiek en bestuurlijk verantwoordelijken
 

toezicht op het terrein van veiligheid en justitie
 

om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen,
 

om risico’s te signaleren
 

en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
 

Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
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Toezicht door de Inspectie Veiligheid en Justitie 

Veel mensen en organisaties dragen hun steentje bij aan een veilig en 
rechtvaardig Nederland. Denk aan de politieagent die op straat surveilleert, 
de brandweerman die blust, de gevangenisbewaarder die een gedetineerde 
begeleidt of de marechaussee die een vreemdeling uitzet. Zij moeten 
zich bij hun werk aan afspraken en regels houden. De Inspectie kijkt of 
betrokkenen dit ook doen en of hun manier van werken inderdaad 
bijdraagt aan een veilig en rechtvaardig Nederland. De Inspectie laat dit aan 
betrokkenen zien, waaronder de verantwoordelijk minister/staatssecretaris. 
Zodat zij weten wat goed gaat en waar en hoe het beter kan. 

Figuur 1. Schematische weergave van de kern van toezicht 

Verzamelen van informatie 

Gebeurt iets volgens de 
afspraken/regels en heeft dit 

het gewenste resultaat? 

Openbaar maken/com
municeren van conclusies 

en aanbevelingen 

Analyseren en 
beoordelen 
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Regels en het toezicht op de naleving van deze regels kunnen ongelukken en 
rampen niet altijd voorkomen. Doet zich een incident voor, dan kan de 
Inspectie deze onderzoeken. Zoals de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en 
het schietincident in ‘De Ridderhof ’ in Alphen aan den Rijn. Bij incidenten 
kijkt de Inspectie hoe de professionals (meestal de hulpdiensten) het 
voorval hebben afgehandeld. Ook zoekt de Inspectie uit waar iets is 
misgegaan, opdat dit in de toekomst niet weer gebeurt. 

Toezichtsveld 

De Inspectie houdt toezicht op organisaties en processen op het terrein van: 

1. Asiel en migratie 
De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht 
op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen, waaronder het 
toezicht op het terugkeerproces. Het gaat daarbij om mensen die de 
toegang tot Nederland wordt geweigerd, die onrechtmatig in Nederland 
verblijven of waarvan wordt verwacht dat ze op korte termijn hun 
verblijfsrecht zullen verliezen. Deze toezichttaak heeft de Inspectie 
overgenomen van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer. Het 
toezicht op andere processen binnen de vreemdelingenketen (Toegang, 
Toelating en Naturalisatie) wordt gefaseerd toegevoegd aan het 
takenpakket van de Inspectie. 

2. BES-eilanden 
De bestuurscolleges van Caribisch Nederland (de BES-eilanden Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba) zijn belast met de organisatie van de rampenbe
strijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en de geneeskundige 
hulpverlening. Zij moeten een rampen- en crisisplan, rampenbestrij
dingsplannen en een beleidsplan opstellen. Het toezicht op deze 
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planvorming ligt bij de Rijksvertegenwoordiger. De Inspectie gaat na of 
de plannen in de praktijk uitvoerbaar zijn voor het lokale bestuur en de 
hulpverleningsdiensten. Het toezicht door de Rijksvertegenwoordiger 
en door de Inspectie vult elkaar aan. 
Voor het toezicht op de rechtshandhaving op de BES-eilanden is de 
verantwoordelijke Raad voor de rechtshandhaving verplicht gebruik te 
maken van de diensten van Nederlandse rijksinspecties, zoals de 
Inspectie Veiligheid en Justitie. 

3. Nationale veiligheid 
Een crisis of een ramp als een grieppandemie, een terroristische 
aanslag, een overstroming, elektriciteitsuitval of een aanval van hackers 
op belangrijke websites (cybercrime) kan de maatschappij ontwrichten 
en de nationale veiligheid in gevaar brengen. De nationale veiligheid is 
in gevaar wanneer een of meer vitale belangen van Nederland worden 
bedreigd. Om de nationale veiligheid te kunnen garanderen en zo goed 
mogelijk bestand te zijn tegen inbreuken hierop, moeten de overheid 
en de betrokken vitale organisaties goed zijn voorbereid. 

Plannen en draaiboeken moeten op orde zijn en er zijn afspraken nodig 
over hoe hieraan invulling te geven. Dit kan door te oefenen met 
scenario’s van crises en rampen, oefeningen en praktijkoptredens te 
evalueren en verbeterpunten te benoemen en te borgen. De Inspectie 
beoordeelt de invulling daarvan. 

4. Politie 
De Inspectie houdt toezicht op de politie op basis van de Politiewet 
2012. Dit toezicht richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteits
zorg door de politie. Het gaat hierbij niet alleen om het functioneren 
van de nationale politie als eigenstandige organisatie, maar ook om 
haar rol als ketenpartner (bijvoorbeeld binnen de strafrecht- en 
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vreemdelingenketen). De Inspectie houdt ook toezicht op de kwaliteit 
van politieopleidingen en de examinering. 

5. Sanctietoepassing en jeugd 
Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende 
organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische 
centra en de reclassering. De Inspectie houdt toezicht op dit deel van de 
justitieketen: de sanctietoepassing. 
Door de Jeugdwet 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor 
de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. 
Verschillende (samenwerkende) rijksinspecties zijn belast met het 
toezicht op dit jeugdstelsel. Voor de Inspectie Veiligheid en Justitie ligt 
het accent op toezicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen 
over jeugdigen. 

Figuur 2. Onderwerpen en organisaties waarop de Inspectie toeziet 
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Onderzoeksprogrammering 

Het is niet nodig altijd en overal met dezelfde intensiteit en diepgang 
toezicht te houden. Daarom is de Inspectie selectief in haar onderzoeks
programmering, conform de uitgangspunten in de Kaderstellende Visie 
op Toezicht. Haar keuzes baseert de Inspectie op geconstateerde of te 
verwachten risico’s. Daarom inventariseert de Inspectie per toezichtgebied 
regelmatig risico’s. Bronnen hiervoor zijn bestaand onderzoek, kennis van 
experts, belanghebbenden en medewerkers, eigen waarneming en 
ontvangen signalen. De uitkomst hiervan bepaalt de vorm van het toezicht 
dat wordt ingezet. Daarnaast kunnen incidenten en actuele ontwikkelin
gen aanleiding zijn voor een onderzoek. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
een gebeurtenis met aanmerkelijke maatschappelijke en/of politiek-
bestuurlijke impact. 

Vormen van toezicht 

De Inspectie gebruikt verschillende vormen van toezicht. Afhankelijk van 
de situatie worden één of meer toezichtsvormen gekozen. 

Doorlichting 
Dit is een gestandaardiseerde vorm van toezicht. De Inspectie geeft een 
breed oordeel over de kwaliteit van (onderdelen van) één 
uitvoeringsorganisatie. 
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Voorbeeld 

De Inspectie onderzoekt naast de interne organisatie van een 
gevangenis ook hoe de gevangenis omgaat met: 
• De (rechtspositie van) gevangenen. 
• De veiligheid in de gevangenis. 
• De maatschappelijke veiligheid (bijvoorbeeld wanneer een 

gevangene voorwaardelijk vrijkomt). 
• Reïntegratie-activiteiten die een gevangene voorbereiden op 

een terugkeer in de maatschappij. 

Thematisch onderzoek 
Onderzoek naar één of meer specifieke aspecten binnen de uitvoerings
praktijk. Het onderzoek leidt tot een oordeel over de uitvoering bij 
meerdere organisaties. 

Voorbeeld 

De Inspectie onderzoekt hoe alle veiligheidsregio’s in Nederland 
zich voorbereiden op een mogelijke ramp of crisis. 
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Figuur 3. Schematische weergave doorlichting versus thematisch onderzoek 

Organisaties 
1 2 3 n 

Aspecten 
A 
B 
C 
D 
E 
F Thematisch onderzoek 

DoorlichtingZ 

Incidentonderzoek 
Een ongeval, ramp of crisis kan aanleiding zijn voor een incidentonder
zoek. In sommige gevallen vindt dit plaats op verzoek van de minister of 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Soms zijn er meer onderzoeksin
stanties betrokken bij incidentonderzoek, bijvoorbeeld de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid en andere rijksinspecties. Met hen stemt 
de Inspectie dan af. De aard van het incident bepaalt de opzet en invals
hoek van incidentonderzoek. Kenmerkend voor incidentonderzoeken is 
dat er vaak een (maatschappelijke) noodzaak is om snel met onderzoeks
resultaten te komen. 
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Voorbeeld 

Bij een brand in een pand aan de Kelders in Leeuwarden kwam 
een bewoner om het leven. De Inspectie onderzocht in hoeverre 
de bouwkundige staat van het pand voldeed aan de wettelijke 
vereisten. Ook is het optreden van de brandweer en het functio 
neren van de crisisorganisatie onderzocht. Doel van het onder 
zoek was te leren van het incident. Niet alleen voor Leeuwarden 
en Veiligheidsregio Fryslân, maar ook voor de rest van het land. 

Samenhang tussen de verschillende toezichtvormen 
Resultaten van een incidentonderzoek kunnen aanleiding zijn voor een 
thematisch onderzoek. Aan de andere kant kan een conclusie uit een 
thematisch onderzoek reden zijn voor een doorlichting. Soms maakt 
onderzoek duidelijk dat iets veel beter kan. Een herhaling van (delen van) 
dat onderzoek kan dan laten zien of er in de tussentijd iets is veranderd en 
zo ja, wat. Deze vorm heet vervolgonderzoek. 
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Organisatie 

Het Hoofd van de Inspectie leidt de Inspectie. De aansturing van de 
onderzoeken is verdeeld over twee programmadirecteuren. Het hoofd van 
het stafbureau is verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning van 
het management en de inspecteurs. 

Figuur 4. Organisatiestructuur Inspectie Veiligheid en Justitie 

Hoofd van de Inspectie 

Hoofd Stafbureau 

Programmadirecteur Programmadirecteur 
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Werkwijze 

Om te kunnen voldoen aan kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen van 
onderzoeken, werkt de Inspectie Veiligheid en Justitie volgens een vaste, 
afgesproken werkwijze: het ‘Protocol voor de werkwijze’. Daarmee weten 
organisaties waar zij aan toe zijn; het maakt duidelijk wat van hen wordt 
verwacht en wat hun rol is in het onderzoek. Wanneer de Inspectie voor 
een onderzoek langs komt, hebben inspecteurs wettelijke bevoegdheden. 
Dit betekent dat de wet inspecteurs zoveel mogelijk in staat stelt om de 
voor hen relevante informatie te verzamelen. 

In de regel kondigt de Inspectie haar onderzoeken aan. Als de aard van het 
onderzoek daar aanleiding toe geeft, voert de Inspectie onaangekondigd 
onderzoek uit. 

Inspecteurs halen informatie uit documenten en doen ter plaatse 
waarnemingen. Verder zijn betrokkenen een belangrijke bron van 
informatie. Daarom zijn interviews een manier om (achterliggende) 
factoren in beeld te brengen. Bij een interview zijn altijd twee medewer
kers van de Inspectie aanwezig. Soms is het wenselijk om het interview 
met geluidsapparatuur op te nemen. Dat gebeurt enkel met medeweten 
en toestemming van de geïnterviewde. 

Om te zorgen dat wordt geoordeeld op basis van de juiste informatie, 
krijgt de geïnterviewde het gespreksverslag altijd te lezen. Ook de 
bevindingen in een concept rapport worden altijd aan de onderzochte 
organisatie voorgelegd. Het gaat daarbij om controle van de feiten. Dit 
heet wederhoor. De Inspectie laat altijd weten wat ze doet met 
wederhoorreacties. 
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De Inspectie toetst haar bevindingen aan de hand van een toetsingskader. 
Dit kader is afgestemd met betrokken organisaties en door de Inspectie 
vastgesteld. 

Bevoegdheden 
Inspecteurs hebben wettelijke bevoegdheden. Dit betekent dat de wet 
inspecteurs zoveel mogelijk in staat stelt om de voor hen relevante 
informatie te verzamelen. Zij mogen daartoe gebouwen betreden, 
bijvoorbeeld om dossiers in te zien of betrokkenen te interviewen en te 
observeren. Iedereen is verplicht alle medewerking te verlenen aan de 
inspecteurs bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Inspecteurs 
kunnen zich altijd legitimeren. 

Figuur 5. Legitimatiepas inspecteurs Inspectie Veiligheid en Justitie 
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Samenwerking 

Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de grenzen van 
organisaties. Daarom is het soms nodig om kennis, ervaring en bevoegd
heden te bundelen. Om effectief te werken, zoekt de Inspectie actief de 
samenwerking met andere rijksinspecties. Zo voert ze regelmatig 
onderzoeken uit in samenwerking met één of meerdere rijksinspecties. 
Daarnaast zijn er structurele samenwerkingsverbanden waarin de 
Inspectie participeert. 

Inspectieraad 
De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de verschillende 
rijksinspecties. De Inspectieraad bevordert dat de inspecties werken 
volgens de zes principes van goed toezicht: onafhankelijk, professioneel, 
transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Deze principes zijn 
opgenomen in de Kaderstellende visie op toezicht. 

Samenwerkend Toezicht Jeugd 
De Inspectie Veiligheid en Justitie werkt samen met de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs 
en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Samenwerkend 
Toezicht Jeugd. Deze samenwerking richt zich op het toezicht op (de zorg 
voor) jongeren. 

Nationaal Preventiemechanisme (NPM) 
Elk land dat het ‘Optional Protocol to the United Nations-Convention 
Against Torture’ (OPCAT) heeft geratificeerd, moet een onafhankelijk 
nationaal preventiemechanisme aanwijzen of oprichten dat foltering 
binnen de landsgrenzen moet voorkomen. De Inspectie Veiligheid en 
Justitie is door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangewezen als 
coördinator van het Nederlandse nationaal preventiemechanisme. Andere 
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deelnemers zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie 
Jeugdzorg en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 
Daarnaast zijn bij het NPM-overleg de volgende toehoorders aangewezen: 
de Commissies van Toezicht voor justitiële inrichtingen, de Commissies 
van Toezicht Arrestantenzorg en de Commissie van Toezicht 
Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee. 
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