Programma
Bijeenkomst Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid over kansen en kanttekeningen bij
actieve openbaarheid van toezicht - en handhavingsinformatie
Donderdag 22 september 2016 [ 13.15] 13.45-17.30 uur
Hotel des Indes , Lange Voorhout 54 -56 Den Haag
Op donderdagmiddag 22 september organiseert het Nationaal Archief samen met Waterschap
Brabantse Delta een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid. Tijdens deze
sessie staan de kansen en kanttekeningen bij actieve openbaarheid van toezicht- en
handhavingsinformatie centraal.
Toezichthouders en handhavers werken vaak op het scherpst van de snede. Hun ingrijpen heeft
impact op alle betrokkenen. In het geval van incidenten leidt dit vaak tot de roep om meer
transparantie. Komt dit de kwaliteit van het toezicht en handhaving ten goede en op welke manier
draagt actieve openbaarheid bij aan het vertrouwen dat de burger heeft in toezichthouders? Deze
en vele andere vragen komen op 22 september aan de orde.
Prof. mr. Femke de Vries, als bijzonder hoogleraar Toezicht verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen, trapt de bijeenkomst af met een lezing. In haar onderzoek richt zij zich op de grenzen
van openheid en de dilemma’s die dit voor toezichthouders met zich meebrengt. De Vries is tevens
bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten.
Hierna volgt een ‘pressure cooker’. De deelnemers in de zaal en een panel bestaande uit
gerenommeerde experts worden uitgedaagd om dilemma’s over actieve openbaarheid met elkaar
op te lossen. Aan het panel nemen o.m. deel:
Bert Bulder, Inspectie van het Onderwijs
Hans ter Steege, Inspectie voor de Gezondheidszorg
Atze Dijkstra, Staatstoezicht op de Mijnen
Tijdens het tweede deel van het programma komt in interactieve deelsessies de praktijk van
actieve openbaarheid aan de orde.
Organisatie
DCMR Milieudienst Rijnmond

Sprekers
Marinus Jordaan en Willy
Lameijer

Waterschap Brabantse Delta

Tineke Rouschop en Rien
Verstallen

Holla Advocaten

Bart de Haan en Marleen
Vermeulen

Thema
Opzet van en ervaring met
publicatie van
handhavingsbeschikkingen
Actieve openbaarheid in de
informatievoorziening by
design
Juridische (on)mogelijkheden
en aandachtspunten van
actieve openbaarheid

Wouter Kurpershoek, journalist media-adviseur en politicus verzorgt het dagvoorzitterschap
Tijd, locatie en aanmelden
Datum en tijd: Donderdag 22 september 2016, [13.15] 13.45-17.30 uur
Locatie: Hotel des Indes, Lange Voorhout 54-56 Den Haag.
Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen aan Jeroen Padmos:
jeroen.padmos@nationaalarchief.nl.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

