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Voorwoord
 
In mei 2010 had de conferentie Dag van het Risico plaats, waar het begrip risico-regelreflex werd geïntroduceerd. 
Inmiddels loopt het vervolgprogramma Risico’s  en verantwoordelijkheden. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor 
degenen die betrokken zijn bij het programma, en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in het fascinerende 
verschijnsel van de risico-regelreflex. In dit eerste nummer staan we stil bij de aanleiding en opdracht van het 
programma. Verder besteden we aandacht aan de workshops die dit najaar worden gehouden bij verschillende 
ministeries, en die vooraf gegaan zijn door een startbijeenkomst in De Witte op 21 juni. Ook doen we in deze 
nieuwsbrief een oproep om goede praktijken aan te leveren. We eindigen met een overzicht van onze activiteiten in 
de komende maanden, die culmineren in een oogst-bijeenkomst op 5 december. De nieuwsbrief zal tot 1 januari 
2013 (als het programma eindigt) om de twee of drie maanden verschijnen. Reacties zijn van harte welkom! 
Ik hoop u bij één van onze bijeenkomsten te kunnen begroeten.

Jan van Tol, programmaleider

Het programma is gericht op vermindering van de 
risico-regelreflex.
Dit is het mechanisme waarbij een risico of incident wordt 
beantwoord met onevenredige (overheids)interventies, en 
waarbij de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing of 
schadevergoeding min of meer vanzelfsprekend wordt 
opgevat als overheidstaak. 

De risico-regelreflex kan door diverse actoren op gang 
gebracht worden (media, politiek), maar ook bestuur en 
ambtelijke organisatie kunnen er onbedoeld aan bijdragen. 
De effecten komen uiteindelijk bij de samenleving terecht.
Let wel, maatschappelijke commotie rondom risico’s en 
incidenten beschouwen we als gezond en democratisch. 
Het probleem zit in de onevenredige interventies die soms 
plaatsvinden.

Deze kunnen leiden tot buitensporige kosten voor de 
overheid of de samenleving, een rem op innovatie en tot 
aantasting van (grond)rechten, waarden of vrijheden, of een 
grotere verantwoordelijkheid voor de overheid dan nodig. 
Zulke interventies leveren ook niet altijd meer veiligheid op. 
Zij kunnen bestaan uit het verbieden of verplichten van 
bepaalde zaken, strenger maken van bestaande regels of 
strenger toezicht. Soms gaat het om uitvoeringsmaatregelen, 
zoals geavanceerde veiligheidssystemen voor tunnels.

Jan van Tol
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Over dit programma
In 2009 deed de minister BZK een toezegging aan de Tweede 
Kamer om een visie te ontwikkelen op de rol van de overheid 
bij het omgaan met fysieke risico’s. Aansluitend kwam er een 
verkennend project onder Vernieuwing Rijksdienst, dat 
onder meer leidde tot de breed opgezette conferentie  
‘Dag van het Risico’. Inmiddels is er een programma Risico’s 
en verantwoordelijkheden dat loopt tot 1 januari 2013 onder 
minister Donner. 

Onze opdracht is een kabinetsvisie te ontwikkelen die 
handvatten biedt om de risico-regelreflex en de gevolgen 
ervan te verminderen. Het programma ontwikkelt ook 
aanvullende voorstellen voor een verruiming van het 
handelingsperspectief van de (rijks)overheid ten behoeve  
van een proportionele en transparante omgang met fysieke 
veiligheid, ook na incidenten. 
In ons programma gaat het daarnaast ook over verant-
woordelijkheden. Te vaak wordt er nu bij risico’s en 
incidenten alléén naar de overheid gekeken. Terwijl burgers 
en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor een 
verantwoorde omgang met risico’s. Anderzijds zouden zij  
ook vaker ruimte en bewegingsvrijheid mogen krijgen om 
activiteiten te ondernemen die de overheid als risicovol 
beschouwt. Dit punt sluit aan bij de kabinetswens om te 
komen tot een kleinere, compacte rijksdienst.

De visie die we gaan schrijven zal voortbouwen op de 
kabinetsvisie Nuchter omgaan met risico’s, uitgebracht  
door het toenmalige ministerie van VROM, en aansluiten bij 
andere relevante ontwikkelingen. De toepassing van de 
kabinetsvisie en eventuele uitwerking per domein zal een 
zaak van de vakdepartementen zijn. 

In het programma wordt samengewerkt met de ministeries 
van I&M, V&J, SZW, VWS, EL&I en BZK. De RiVer groep – 12 
topambtenaren met persoonlijke belangstelling voor het 
onderwerp – discussieert enkele keren per jaar over dit 
onderwerp. Verder is er input van drie adviesraden: de 
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, de Raad 
voor het openbaar bestuur en de Raad voor maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Voor meer informatie zie onze website (het bruggetje voor in 
de adresbalk is www.risicoregelreflex.nl).

Workshops bij zes ministeries 
Op 21 juni was er een startbijeenkomst om de ministeries bij 
het programma te betrekken. Hieruit is de serie workshops 
voortgekomen die we in oktober en november samen 
organiseren. Ze zijn bedoeld voor MT-leden en deskundigen 
werkzaam in beleid, uitvoering en toezicht.

In de workshops zal casuïstiek besproken worden waarbij de 
risico-regelreflex een rol heeft gespeeld. De meeste casussen 
zullen liggen op het gebied van fysieke veiligheid. Enkele 
voorbeelden van casussen die besproken zullen worden zijn: 
verkeersveiligheid, tbs, tunnelveiligheid, voetbalgeweld, 
vulkaanaswolk. In deze workshops zal het veelal gaan over 
wat niet goed is gegaan in diverse gevallen. Dat is belangrijk 
om van te leren. Er kan echter ook geleerd worden van wat 
wel goed is gegaan en waarom. Daarom zal tijdens discussies 
ook gevraagd worden naar goede praktijken die het optreden 
van de risico-regelreflex kunnen tegengaan. Het programma 
hoopt uit de workshops rode draden te destilleren van wat 
wel en niet werkt en naar de omstandigheden die daarbij een 
rol spelen.

Omdat het de bedoeling is dat het programma Risico’s en 
verantwoordelijkheden resulteert in een kabinetsvisie, die 
gedragen wordt door alle ministeries, ligt tijdens de 
workshops ook de vraag op tafel wat er in de visie zou 
moeten komen. Met behulp van bijdragen van de 
departementen hopen we na afloop van de zes workshops  
de contouren van de visie te kunnen schetsen. 

Jacques Handelé is gespreksleider bij elk van de workshops. 
Eveneens aanwezig is prof. Ira Helsloot (hoogleraar Besturen 
van veiligheid aan de RUN en verbonden aan het 
programma). Op 5 december bespreken we oogst tot dan toe 
op een bijeenkomst in De Witte. 
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Oproep voor goede praktijken

Hanteert u protocollen of ongeschreven regels die blijken te 
helpen bij een evenwichtige besluitvorming in de nasleep van 
een incident?  Of heeft u beleidsvormen die gericht zijn op 
samenwerking met risicopartners als burgers en 
ondernemers?
Wij horen er graag meer over! 

Het programma Risico’s en verantwoordelijkheden is op zoek 
naar goede praktijken, die behulpzaam zijn gebleken in het 
evenwichtig omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. 
Specifiek ter voorkoming van de risico-regelreflex. 

Per goede praktijk willen wij een viertal zaken in kaart 
brengen: 
- welke ‘werkzame bestanddelen’ zijn er aanwezig in een 

goede praktijk;
- waarop hebben deze bestanddelen een gunstig  effect  

(b.v. minder externe druk, overtuigende communicatie 
met burgers, etc.);

- welke omstandigheden versterken de werkzame 
bestanddelen van een goede praktijk; 

- en in hoeverre lijken (onderdelen van) deze goede 
praktijken breder toepasbaar binnen de rijksdienst? 

De voorbeelden mogen afkomstig zijn uit binnen- en 
buitenland, vanuit het rijk of andere overheden, en 
toegespitst zijn op beleidsvorming, uitvoering, toezicht, 
communicatie, crisisbeheersing enzovoort. Bij voorkeur 
liggen de goede praktijken op het terrein van fysieke 
veiligheid.
We zijn ook geïnteresseerd in aanzetten tot goede praktijken, 
die om welke reden ook niet of amper in de praktijk zijn 
gebracht.
Voorbeelden kunnen worden opgestuurd naar Jacqueline 
Conemans jacqueline.conemans@minbzk.nl.  
Een afspraak maken kan natuurlijk ook. Alvast hartelijk dank! 

Kalender 
Dit zijn de voornaamste activiteiten vanuit het programma 
tot eind van dit jaar.

•	 Op 27 oktober wordt de I&M-workshop gehouden.
•	  Op 31 oktober organiseert VWS haar workshop.
•	  Op 1 november vindt de workshop van BZK plaats.
•	  Op 7 november a.s. wordt er in samenwerking met de WRR 

een besloten bijeenkomst voor Kamerleden gehouden, 
waarin zij zullen reflecteren op de invloed van de politiek 
op het al dan niet optreden van de risico-regelreflex en op 
mogelijke alternatieven.

•	 Op 9 november is er de workshop van SZW. 
•	 Op 21 november komt de RiVer groep bijeen (12 

topambtenaren met persoonlijke belangstelling  
voor het onderwerp).

•	 Op 22 november is de beurt aan de workshop van V&J.
•	 Op 23 november organiseert EL&I de laatste workshop. 
•	 Op 25 november is er een workshop voor beleidsmakers  

en inspecteurs van EL&I en VWS.
•	 Op 28 november ontvangt minister Donner tijdens een 

persconferentie een advies over de risico-regelreflex door 
de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid  
(‘WRR reflecties Fysieke veiligheid en de kunst van 
evenwichtigheid’).

•	 Op 2 december is er een workshop voor medewerkers van 
diverse rijksinspecties.

•	 Op 5 december zal vanaf ca. 12 uur in Sociëteit De Witte  
de interdepartementale oogstbijeenkomst van de 
departementale workshops plaatshebben. Daarbij zal 
Donald Macrae aanwezig zijn, een voormalige dg bij het 
Britse Cabinet Office die als adviseur aan het programma 
verbonden is. Verder rekenen we op de aanwezigheid van 
Tjibbe Joustra, Anita Wouters (voorzitter van de RiVer-
groep) en nog enkele andere interessante gasten. 

•	 Eind 2011 hopen we een eerste aanzet voor de kabinetsvisie 
gereed te hebben; deze kan dienen voor verdere discussie 
met de betrokken ministeries.

•	 Tussen november 2011 en juni 2012 zal TNS-Nipo onderzoek 
doen naar de beleving onder burgers t.a.v. de risico-
regelreflex. Die gebeurt onder meer via een web 
community, focusgroepen en enquêtes. Ook zullen er 
flitspeilingen worden gehouden na incidenten. Die 
flitspeilingen maken het mogelijk direct te meten in 
hoeverre burgers van mening zijn of het risico dat het 
incident zich voor zou doen aanvaardbaar was en of er 
maatregelen moeten worden getroffen om dergelijke 
incidenten in de toekomst te voorkomen. Het onderzoek 
wordt mede mogelijk gemaakt door BZK-directie 
Communicatie.



Enkele tussenresultaten van het programma 
•	 Serie essays en speeches in boekvorm uitgebracht door 

Boom Lemma: Veiligheid boven alles? Essays over 
oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex 

•	 13 april: Boeiend bestuurlijk symposium in Academie 
voor Wetgeving t.g.v. aanbieding eerste exemplaar 
essayboek aan minister Donner (filmverslag en 
symposiumbundel staan op de website)

•	 21 juni: interdepartementale startbijeenkomst voor zes 
ministeries

•	 Opdrachten voor master scripties over dit fenomeen  
(3 afgerond, 2 lopen, andere volgen in 2012)

•	 Input aan OECD voor het risico-hoofdstuk in nieuwe 
Recommendation on Regulatory Policy and 
Governance. Lid van UNECE Group of Experts on Risk 
Management in Regulatory Systems

Team Risico’s en verantwoordelijkheden 

Jan van Tol (programmaleider), 
Jacqueline Conemans (projectleider Goede praktijken), 
prof. Ira Helsloot (RUN, projectleider Inzichtlijn), 
Vijco Winter (secretaris), 
Roxanne van der Berg (secretariaat en communicatie), 

en verder: 
Andries Oldenkamp (nVWA), 
Marjolijn Verschuren (I&M), 
Hadewych van Kempen (V&J), 
Anke Stapels (BZK), 
Henk Stijntjes (V&J), 
Tanja Gellweiler (BZK), 
prof. Michel van Eeten (TU Delft) en 
Freya Newton (stagiaire, master student VU).

Voor informatie of vragen: roxanne.berg@minbzk.nl 
telefoon (070) 426 70 66

Zie ook onze website www.risicoregelreflex.nl
(NB dit bruggetje invullen in adresbalk van uw browser)
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