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Voorwoord 

Onze jaarberichten van de afgelopen paar jaar hebben een heldere 
boodschap; uitvoeringsorganisaties en de ketens waarin zij werken staan 
onder druk. Daarnaast blijkt de verleiding hardnekkig om nieuw beleid te 
lanceren zonder daar partijen uit de uitvoering en het toezicht voldoende bij 
te betrekken. Inmiddels zien we de jeugdbescherming, het 
gevangeniswezen, de politie, de asielopvang, de forensische zorg en de 
opvang van Oekraïners als terreinen waar de uitvoering onder ernstige druk 
staat en deels in crisis is. De crises zorgen voor steeds grotere problemen, 
incidenten en vraagstukken.  

Het jaar 2023 is halverwege de looptijd van het Meerjarenperspectief 2021-
2024 van de Inspectie. In het licht van een effectieve samenwerking in 
ketens en netwerken ronden we in 2023 een onderzoek af naar de werking 
van de jeugdstrafrechtketen. Hiermee willen we het lerend vermogen 
bevorderen van organisaties in het domein van justitie en veiligheid. 
Daarnaast wil de Inspectie organisaties scherp houden op het 
burgerperspectief, daarom is het voornemen om in 2023 het onderdeel 
Intake en Service van de politie te onderzoeken. Dit is het eerste contact 
met de politie wanneer iemand een melding doet of een vraag wil stellen.  

Via een jaarlijks werkprogramma geven we inzicht in onze keuzes en laten 
we zien hoe we onze meerjarendoelen concretiseren. De uitvoering van dit 
werkprogramma laat ik met groot vertrouwen over aan de nieuwe 
inspecteur-generaal die per 1 januari 2023 aantreedt. Toen ik in januari 
2020 aantrad, lag er een werkprogramma 2020 als concrete vertaling van 
wat al eerder in het Meerjarenplan 2018 – 2020 als kader was 
meegegeven. In die plannen lag het accent geheel op het doen van thema- 
en incidentonderzoeken met een looptijd van circa een jaar. Vanaf 2020 
zijn wij binnen de Inspectie het gesprek aangegaan wat er nodig zou zijn 
om met onze deskundigheid in verbinding te treden met de organisaties, 
waarop wij toezicht uitoefenen en met beleidsdirecties, om meer 
maatschappelijk effect te sorteren voor de betrokken organisaties en voor 

burgers. Het resultaat daarvan was het in februari 2021 uitgebrachte 
Meerjarenperspectief 2021 – 2024.  

De ontwikkeling, die daarmee in gang is gezet, vertaalt zich ook in dit 
werkprogramma in het aankondigen van voornamelijk regulier toezicht. 
Naar mijn indruk zal de Inspectie de komende jaren een juiste balans 
moeten ontwikkelen tussen de verschillende wijzen, waarop toezicht het 
meest effectief kan worden uitgeoefend. Dit betekent dat toezicht 
ondervindende organisaties snel in staat worden gesteld om hun uitvoering 
te verbeteren, dat beleidsdirecties in staat worden gesteld nog zorgvuldiger 
regels op te stellen die uitvoerbaar zijn en door de combinatie hiervan 
vertrouwen te wekken bij burgers die voor een deel afhankelijk zijn van een 
goed functionerende overheid, vooral op het terrein van justitie en 
veiligheid. 

Als ik meer concreet kijk naar de voorgenomen activiteiten dan verwacht ik 
dat de Inspectie regulier toezicht op zowel de Jeugdstrafrechtketen als op 
de volwassen strafrechtketen als geheel zal gaan uitoefenen. Daarbij zal 
onze insteek steeds gericht zijn op een verantwoorde taakuitoefening van 
de betrokken organisaties, rekening houdend met het netwerk, waarin zij 
zich bevinden.  

 

 

H.C.D. Korvinus 

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid  



Inspectie Justitie en Veiligheid  Werkprogramma 2023 

3 
 

Inleiding 

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat organisaties in het domein 
justitie en veiligheid hun werk goed doen. Omdat dat niet altijd 
vanzelfsprekend is, is toezicht nodig. De organisaties waarop wij als 
Inspectie toezicht houden spannen zich in om de samenleving zo 
rechtvaardig en veilig mogelijk te maken en te houden. Het is cruciaal dat 
dit werk zorgvuldig en transparant gebeurt, met oog voor de 
maatschappelijke effecten. Toezicht kan duidelijk maken waar risico’s 
liggen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Het toezicht van de 
Inspectie kan daarmee bijdragen aan het versterken van het publieke 
vertrouwen in organisaties in het domein justitie en veiligheid.  

Van organisaties en medewerkers in het domein van justitie en veiligheid is 
de nodige veerkracht en weerbaarheid nodig. Belangrijke randvoorwaarden 
om taken uit te voeren, zijn lastig in te vullen door schaarste aan voldoende 
(gekwalificeerde) mensen en middelen. Daarnaast is er een opeenstapeling 
van soms moeilijk uitvoerbare opdrachten die ervoor zorgen dat 
organisaties steeds meer moeite hebben om hun taken op een 
verantwoorde wijze te realiseren. Ook problemen in de samenwerking, in 
de sturing en onvoldoende aandacht voor het burgerperspectief leiden – al 
dan niet in samenhang met elkaar – tot problemen in de uitvoering. 

Terreinen zoals de jeugdbescherming, het gevangeniswezen, de politie en 
de asielopvang stonden al onder grote spanning. Enkele van die terreinen 
verkeren inmiddels in staat van crisis, zoals de asielopvang. Deze druk leidt 
steeds vaker tot problemen en incidenten en tevens tot de vraag bij de 
Inspectie welke reacties hierbij passend zijn. 

Zoals vorig jaar al in het werkprogramma is aangekondigd ligt de focus van 
de Inspectie nu voornamelijk op de invulling van het regulier toezicht.  

Daarnaast blijft er ruimte om toezicht in te zetten op incidenten, crises en 
verdiepende onderzoeken. Ook worden verkenningen uitgevoerd naar de 
thema’s jeugdcriminaliteit, polarisatie en ondermijning.  

Dit werkprogramma is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 staan de 
activiteiten en hoofdstuk 3 gaat in op de toerusting van de Inspectie. 
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1. Toezicht in 2023 

Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de toezichtactiviteiten van de Inspectie voor 2023 
centraal. Er wordt ingegaan op de invulling van de verschillende vormen 
van toezicht. Tot slot wordt een aantal ontwikkelingen in het toezicht 
beschreven.  

Doel van toezicht 
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de Inspectie zijn 
stimulansen voor de uitvoering, het departement, parlement en publiek. De 
Inspectie spreekt niet alleen de uitvoeringsorganisaties en de keten waarin 
zij werken aan, maar in toenemende mate ook hun opdrachtgever en 
eigenaar. Die zijn verantwoordelijk voor de taken van en middelen om 
uitvoeringsorganisaties optimaal te laten functioneren. Als toezichthouder 
signaleert en stimuleert de Inspectie niet alleen, waar nodig intervenieert 

zij. Daarbij maakt zij per interventie een afweging hoe die bijdraagt aan de 
beoogde verandering en het gewenste maatschappelijke effect. In 2023 
bekijkt de Inspectie welke stappen zij hier verder kan zetten. 

Toezicht staat niet los van uitvoering en beleid, het is een samenspel. 
Vanuit het toezicht worden signalen afgegeven over de werking van 
plannen in de praktijk. Het is vervolgens aan uitvoering en beleid om 
signalen op te pakken. Het ministerie van JenV zal meer sturen op de 
uitvoering van de aanbevelingen van de Inspectie. De Inspectie houdt 
daarbij een vinger aan de pols.  

Regulier toezicht 
Met de inzet van regulier toezicht wordt doorlopend in kaart gebracht wat 
er speelt in het JenV-domein, zowel qua knelpunten als beste 
praktijkervaringen. Door (locatie)bezoeken, gesprekken en het opvragen en 
analyseren van data heeft de Inspectie voortdurend contact met 
organisaties die zelfstandig of binnen een keten opereren. Er wordt met hen 
regelmatig gereflecteerd op de inzichten van de Inspectie. Dit stelt hen in 
staat om bij te sturen als dat nodig blijkt.  

De inzet van regulier toezicht wordt in 2023 verder doorgezet en 
uitgebreid. Zo worden activiteiten van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) onderdeel van regulier toezicht. Het Administratie- en 
Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) van het CJIB is per 1 
januari 2020 verantwoordelijk voor de informatie en administratie inzake de 
tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Een hiervoor ontwikkeld 
toetsingskader vormt de basis voor het (reguliere) toezicht op deze dienst 
van het CJIB. Bovendien bekijkt de Inspectie of zij regulier toezicht inzet bij 
de uitvoering van de Nederlandse Cyberstrategie (NLCS) die vanaf eind 
2022 wordt uitgevoerd.  

In een aantal sectoren – zoals het gevangeniswezen en de reclassering – 
wordt het regulier toezicht gericht op specifieke onderwerpen als inclusie en 
non-discriminatie en veiligheid van medewerkers. Ook wordt ingezoomd op 
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specifieke doelgroepen, zoals cliënten met een licht verstandelijke 
beperking.  

Steeds meer handhavingstaken van de politie worden verschoven naar de 
(bestuurlijke) handhavers van de gemeente. Mogelijk ontstaat hierdoor het 
risico van kennisversnippering. De Inspectie beziet met regulier toezicht 
hoe de informatiedeling tussen politie en (bestuurlijke) handhavers wordt 
geregeld en is geborgd.  

Bij het regulier toezicht op de risicobeheersingstaak van veiligheidsregio’s 
worden thema’s in het regulier toezicht betrokken, zoals het functioneren 
van meldkamers, de taakuitvoering van de Geneeskundige Hulpverlening 
bij Ongevallen en Rampen (GHOR), crisiscommunicatie, bevolkingszorg en 
de diverse risico’s voor de vitale infrastructuur (zoals cyberaanval, energie-
uitval, hoogwater).  

Daarnaast wordt regulier toezicht ingezet op het thema informatieveiligheid 
in het gevangeniswezen, bij de Justitiële Informatiedienst en van C2000. 
Verder blijft de Inspectie in 2023 toezicht houden op de toepassing door de 
politie van de hackbevoegdheid conform de Wet CCIII en op de terugkeer 
(in nationaal en internationaal verband) van vreemdelingen uit Nederland. 

Zoals hiervoor aangegeven staan meerdere organisaties in het domein 
justitie en veiligheid onder grote druk of verkeren inmiddels in staat van 
crisis. De Inspectie blijft deze ontwikkelingen maar ook ontwikkelingen naar 
aanleiding van eerder gesignaleerde risico’s met regulier toezicht volgen.  

Verdiepend toezicht 
Het regulier toezicht helpt de Inspectie om scherpere keuzes te maken voor 
het uitvoeren van gerichte onderzoeken, ook wel aangeduid als verdiepend 
toezicht. Ook hier is de inzet van de Inspectie om uitvoeringsorganisaties te 
helpen met hun taakuitvoering en – indien nodig – bij eigenaar of 
opdrachtgever aandacht te kunnen vragen voor wat uitvoeringsorganisaties 
nodig hebben. 

De afhankelijkheid van digitale 
technologie is groter geworden. 
De snelle ontwikkeling van nieuwe 
digitale middelen zorgt er ook 
voor dat de mogelijkheden voor 
cyber- en gedigitaliseerde 
criminaliteit – zoals ransomware – 
fors zijn toegenomen. Dit leidt tot 
grote maatschappelijke schade. 
Het is van belang dat de politie 
effectief is in de aanpak van deze 
vorm van cybercrime. Daarom 
onderzoekt de Inspectie in 2023 de aanpak van ransomware door de politie.  
 
Het voornemen is om in 2023 de intake en serviceverlening door de politie 
verdiepend te onderzoeken. Indien een burger een melding doet of vraag 
heeft dan heeft zij altijd eerst contact met het onderdeel Intake en Service. 
Een juiste en correcte afhandeling is hier cruciaal en kan het vertrouwen 
dat de burger in de politie heeft mede bepalen.  

Daarnaast lopen de vervolgonderzoeken naar de aanpak stalking 
(vervolgonderzoek Aanpak van stalking en bedreiging door Bekir E.) en 
naar de bejegening van zedenslachtoffers (Verschillende perspectieven) 
door. Ook het onderzoek of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire 
doorwerkte in de jeugdbescherming wordt in 2023 afgerond. De Inspectie 
gaat na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn 
gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen. 

Intensief toezicht 
Het instrument intensief toezicht zet de Inspectie in om partijen te bewegen 
tot absoluut noodzakelijke verbeteringen. Bij deze vorm van toezicht 
verschuift de focus van het toezicht van stimuleren naar interveniëren. 
Intensief toezicht kan bijvoorbeeld op basis van regulier toezicht worden 
ingezet als ketenpartners zijn vastgelopen in de samenwerking en een 
interventie nodig is om dit vlot te trekken. Maar ook als afhankelijke 
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burgers grote risico’s (dreigen te) lopen doordat het stelsel niet goed 
functioneert. 

De afgelopen jaren is er in samenwerking met de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd vooral veel ingezet op de 
jeugdbeschermingsketen en op het functioneren van de justitiële 
jeugdinrichtingen omdat de inspecties zich daar ernstige zorgen over 
maakten. Het onderzoek naar de veiligheid van kinderen op de wachtlijst bij 
de Raad voor de Kinderbescherming loopt door in 2023.  

Overkoepelende thema’s 
Organisaties binnen het domein van justitie en veiligheid moeten kunnen 
reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. De Inspectie heeft in het 
werkprogramma van 2022 al aangegeven een aantal ontwikkelingen of 
thema’s te zien, die nader en vanuit verschillende invalshoeken worden 
verkend. Het betreft de thema’s ondermijning en jeugdcriminaliteit. Aan 
deze thema’s is het thema polarisatie toegevoegd.  

Naar aanleiding van een verkenning naar het thema jeugdcriminaliteit start 
in 2023 een onderzoek naar de werking van de jeugdstrafrechtketen. 
Daarbij richt de Inspectie zich vooral op hoe ketenpartners het pedagogisch 
uitgangspunt in het jeugdstrafrecht vormgeven. De interventies zijn erop 
gericht de ontwikkeling van jongeren te stimuleren en om jongeren te 
resocialiseren en te weerhouden van een (verdere) criminele carrière. 
Vanuit het perspectief van de jongere beziet de Inspectie welke aspecten 
ondersteunend zijn aan het belang van de jongere en welke obstakels er 
mogelijk zijn.  

Ontwikkelingen in het toezicht 
Toezicht op algoritmische systemen 
Algoritmes spelen in toenemende mate een rol in de taakuitvoering van 
JenV-organisaties. Onder andere door aanhoudende tekorten aan personeel 
bezien organisaties steeds meer hoe zij met de inzet van algoritmische 
systemen efficiëntie en effectiviteit kunnen aanbrengen in hun werkwijzen. 
De Inspectie richt zich daarom op de bijdrage van algoritmes op de 

kwaliteit van de taakuitvoering. In 2023 wordt de toepassing van minimaal 
één algoritme geïnspecteerd op basis van een risico-analyse.  

Handhavingstoezicht 
Met ingang van 2023 krijgt de Inspectie toezichts- en 
handhavingsbevoegdheden op grond van de Wet kwaliteit 
incassodienstverlening (Wki). Daarnaast is het daadwerkelijke toezicht op 
de keten ‘teelt-verkoop’ van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen 
gestart. De ervaringen die zijn en worden opgedaan met toezicht en 
handhaving van beide wetten ondersteunen de continue ontwikkeling van 
het gehele toezicht van de Inspectie. 

Wet kwaliteit incassodienstverlening 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Wet kwaliteit 
incassodienstverlening (Wki) in werking. Vanaf dat moment gelden er voor 
aanbieders van incassodienstverlening wettelijke kwaliteitseisen. Ook 
dienen zij zich binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet te 
registreren in het incassoregister. Het doel hiervan is niet alleen om de 
consument te beschermen tegen niet geregistreerde dienstverleners, maar 
ook om een gelijk speelveld tussen incassobureaus te bewaken. De 
Inspectie gaat toezicht houden op de naleving van deze kwaliteitseisen. Om 
de nalevingsbereidheid te stimuleren zet de Inspectie in 2023 in op 
voorlichting over het toezicht op de Wki. De Inspectie gaat daarnaast 
controleren of al geregistreerde en gecertificeerde incassobureaus werken 
conform de wettelijke (kwaliteits)eisen van de Wki. Incassobureaus moeten 
zich gedurende 2023 registreren. Ook zal de Inspectie daarom in 2023 alert 
zijn op bureaus die ongeregistreerd incassowerkzaamheden uitvoeren en 
(nog) niet voornemens zijn zich te registreren.  

Bij het toezicht op de incassomarkt werkt de Inspectie nauw samen met 
andere betrokken toezichthouders en andere stakeholders, zoals de 
screeningsautoriteit Justis en het Bureau Financieel toezicht, en met de 
Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde Incassobureaus (NVI). 
Daarnaast is er, waar nodig, afstemming met de toezichthouders vanuit het 



Inspectie Justitie en Veiligheid  Werkprogramma 2023 

7 
 

consumentenbeleid, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM).  

Experiment Gesloten Coffeeshopketen 
In 2022 is de Inspectie gestart met het toezicht op het Experiment Gesloten 
Coffeeshopketen. Het toezicht is gericht op de geslotenheid van de keten bij 
de telers die reeds zijn gestart. De verwachting is dat in 2023 alle telers 
zijn gestart met productie. In de eerste helft van 2023 start de verkoop in 
de coffeeshops van deze binnen het Experiment geteelde wiet en 
aanverwante producten. De Inspectie kijkt onder meer of telers zich aan de 
regels houden als het gaat om de naleving van de eisen rondom 
bijvoorbeeld de registratie, opslag en vervoer van hennep(producten). Naar 
verwachting verkopen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten vanaf 
het tweede kwartaal 2023 alleen nog de legaal geteelde cannabis vanuit de 
aangewezen telers. Bij de coffeeshops bekijkt de Inspectie, samen met 
gemeenten, of daar uitsluitend geregistreerde producten worden verkocht 
zodat de keten gesloten blijft. In het toezicht op de coffeeshops wordt nauw 
samengewerkt met onder meer de deelnemende gemeenten en met de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (kwaliteitseisen geteelde 
cannabis).   
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2. Organisatie  

Inleiding 
De Inspectie vergaart en analyseert informatie, oordeelt en zet organisaties 
binnen het JenV-domein aan tot verbetering. Een onafhankelijke blik is 
hierbij cruciaal. Iedere schijn van beïnvloeding ondermijnt het publieke 
vertrouwen in toezichthouders. Daarnaast is de positie van de Inspectie 
eind 2021 versterkt door het vastleggen van werkafspraken1 over de rollen 
van de plaatsvervangend secretaris-generaal (als eigenaar), de Inspectie 
(als toezichthouder), de uitvoeringsorganisaties en de beleidsdirecties 
binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet heeft in 2022 
aangekondigd2 te willen zorgen voor een nog betere borging van de 
onafhankelijkheid van de rijksinspecties. Een wettelijke verankering van de 
positie en de toezegging van extra middelen om als inspecties taken beter 
uit te kunnen voeren. De ontwikkeling van een Wet op de rijksinspecties zal 
ook gevolgen hebben op het werken aan de verdere wettelijke verankering 
van de toezichttaken van de Inspectie.  

Een onafhankelijke blik, oog voor kwaliteit en verantwoording zijn voor de 
Inspectie cruciaal. De stappen die wij nemen in onderzoeken en hoe wij tot 
een oordeel komen dienen herleidbaar te zijn. Zo worden eventuele 
aanpassingen en suggesties die voortkomen uit wederhoor bij organisaties 
altijd transparant in de rapporten verwerkt. Het werken aan kwaliteit heeft 
de voortdurende aandacht. In samenwerking met een aantal rijksinspecties 
is een handreiking opgesteld voor inspecties en markttoezichthouders om 
de kwaliteit te laten beoordelen door ‘peers’. Dat wil zeggen door 
medewerkers die werkzaam zijn bij andere toezichthouders. Een peer 
review kan bijdragen aan het reflectieve gesprek van de Inspectie met de 
‘eigenaar’ en de bewindspersonen over het functioneren en de toerusting. 
In 2023 neemt de Inspectie JenV hier ook aan deel.  

                                           
1 Relatiestatuut JenV 

Ook de inrichting van de organisatie moet zo goed mogelijk aansluiten bij 
de toezichttaken en randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Door de 
ontwikkeling die de Inspectie vanuit het Meerjarenprogramma 2021-2024 
heeft ingezet, heeft geleid tot een andere invulling. De Inspectie bevindt 
zich daarom momenteel in een reorganisatie. De structuur van de 
organisatie wordt aangepast om het doen-vermogen en de span of care 
voor de medewerkers te verbeteren.  

Samenwerking 
Bij de uitoefening van toezicht werkt de Inspectie intensief samen met 
andere toezichthouders en kennisinstellingen. Deze samenwerking is van 
belang omdat op sommige terreinen meerdere toezichthouders actief zijn. 
Er is een structureel samenwerkingsverband, het Toezicht Sociaal Domein, 
waar gezamenlijk onderzoek wordt gedaan. Daarnaast werkt de Inspectie 
regelmatig samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het 
Agentschap Telecom.  

Professionalisering 
Voor de inrichting van risicogestuurd toezicht is een belangrijke 
randvoorwaarde te kunnen beschikken over data van 
uitvoeringsorganisaties, ketens en netwerken. Het ministerie van JenV heeft 
in zijn beleidsagenda 2023 aangekondigd sterk in te zetten op 
datagedreven werken en het op orde brengen van de informatiehuishouding 
van de Inspectie, om zo haar dienstverlening aan burgers en bedrijven te 
optimaliseren. En om de samenwerking tussen politiek, beleid, uitvoering 
en toezicht te verbeteren. De Inspectie zal de data die zij in dit kader 
ontvangt benutten voor haar toezicht. 

De ontwikkeling van datagestuurd werken en de inzet op risicogericht 
toezicht maken dat de focus van het toezicht steeds meer komt te liggen op 
het analyseren van gegevens. Daarom is de analysecapaciteit van de 
Inspectie versterkt.  

2Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, 15 december 2021. 
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Daarnaast investeert de Inspectie in het onderhouden van kennis over de 
praktijk, relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en het vak van 
toezicht houden. Dit gebeurt door werkbezoeken aan 
uitvoeringsorganisaties, opleidingen, contacten met de wetenschap en bij 
de werving van nieuwe inspecteurs. 

Voor het handhavingstoezicht heeft de Inspectie inmiddels een team 
opgebouwd3. In 2023 wil de Inspectie verkennen of zij haar inzet en 
ervaring op het gebied van handhavingstoezicht ook kan inzetten voor de 
controle op de naleving van andere wetten en of aandachtsgebieden binnen 
het justitie domein. 

De Inspectie vraagt niet alleen van uitvoeringsorganisaties om lerende 
organisaties te zijn, maar ook van haarzelf. Sociale veiligheid, inclusie en 
diversiteit binnen de Inspectie zijn thema’s waar de Inspectie zich in 2023 
op richt. Zo streeft de Inspectie ernaar om zich te ontwikkelen tot een 
betere afspiegeling van de maatschappij. Hier zijn al stappen voor gezet, 
maar in 2023 en volgende jaren zal de Inspectie hier aandacht voor 
houden.  

Formatie en financiën 
De Inspectie houdt toezicht op organisaties in het werkveld van justitie en 
veiligheid. Voor 2023 was er reeds binnen de begroting van JenV € 11,9 
miljoen voor de Inspectie JenV beschikbaar, met 106 formatieplaatsen. 
Momenteel worden er afspraken gemaakt in het kader van toezicht 
Experiment Gesloten Coffeeshopketen, Wet kwaliteit incassodienstverlening 
en cyber. Tegelijkertijd is de Inspectie gestart met een O&F traject met als 
doel om in de jaren 2023 en 2024 gefaseerd te groeien naar een 
organisatie van 139 fte. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van het toezicht 
op de taakuitvoering binnen het domein JenV te kunnen waarborgen. 

 

                                           
3 Voor het handhavingstoezicht op het Experiment Gesloten Coffeeshopketen en de Wet 
kwaliteit incassodienstverlening. 

Dit werkprogramma geeft inzicht in de keuzes die de Inspectie maakt voor 
2023. In het jaarbericht wordt verantwoord, onder andere aan het 
parlement, hoe de Inspectie haar toezicht in verbinding, deskundig en 
onafhankelijk heeft uitgeoefend.  
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