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 1.Samenvatting 
 

 

De Commissie van Toezicht RIVM heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van 

het RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over 

het niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem 
van het RIVM. Op basis van haar bevindingen stelt de Commissie jaarlijks een 

verklaring op over het kwaliteitsniveau van het onderzoek en het kwaliteitssysteem 

van het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij vervolgens aan de eigenaar van het 

RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS. 

 

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het starten van een nieuwe Strategisch 
Onderzoek RIVM (SOR)-ronde 2015-2018 met nieuwe speerpunten en nieuwe 

projecten. Gegeven de ontwikkeling van de taken van het RIVM en de 

maatschappelijke ontwikkelingen werden met ingang van 2013 de doelen van het 

SOR verruimd. Naast onderzoek komt er ruimte voor innovatie en maatschappelijke 

exploratie. Vanwege deze nieuwe structuur zal het onderzoeksprogramma voortaan 
Strategisch Programma RIVM (SPR) gaan heten. 

Tevens is de Commissie in de gelegenheid gesteld om een inhoudelijke inbreng te 

leveren op de call voor preproposals die later in 2013 is uitgezet. De Commissie kan 

zich geheel vinden in de door het RIVM uitstekend gekozen speerpunten. 

 
Nadat de Commissie eerder in 2013 werd geïnformeerd over verruiming van de 

SOR- respectievelijk SPR-doelen werd de Commissie eind september 2013 

geïnformeerd over het voornemen om stevige bezuinigingen door te voeren op de 

kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS. 

De Commissie is er van overtuigd dat het Strategisch onderzoekprogramma een 

essentiële bouwsteen vormt voor de kwaliteit van het werk van het RIVM. De 
aangekondigde bezuinigingen zullen deze kennisbasis schaden. Bezuinigen op de 

kennisinfrastructuur zal onherroepelijk leiden tot duurzaam verlies aan diepte en 

breedte van het SOR respectievelijk SPR en zal ook breder neerslaan binnen het 

RIVM. 

De Commissie heeft op 27 september 2013 de eigenaar van het RIVM, de pSG van 
het Ministerie van VWS, schriftelijk haar grote zorg overgebracht over deze 

voorgenomen bezuinigingen en gewaarschuwd dat deze voorgenomen bezuinigingen 

ten koste zullen gaan van de diepte en breedte van het SOR- respectievelijk SPR. 

 

De Commissie is in 2013 terstond geïnformeerd over de onmiddellijke schorsing van 
de CCKL-accreditatie van het centrum IDS door de Raad van Accreditatie. 

Vervolgens is de Commissie ingelicht over de hierop genomen acties. De 

Commissie spreekt haar grote bezorgdheid uit. De Commissie is van mening dat de 

DG RIVM tegen het besluit van de Raad van Accreditatie beroep zou moeten 

aantekenen. De Commissie zal de vervolgacties op de voet en zeer nauwlettend 
volgen. 

 

In 2013 hebben twee audits plaatsgevonden: een wetenschappelijke audit op het 

gebied van ‘Voedselveiligheid en Voeding en Gezondheid’ en een regie audit bij het 

‘Centrum voor Bevolkingsonderzoek’. De Commissie spreekt haar waardering uit 
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 over de grondigheid waarmee beide audits ter hand zijn genomen, vooral ook omdat 
een regie audit een geheel nieuwe activiteit is. 

De Commissie heeft het RIVM uitgenodigd om in 2014 een wetenschappelijke audit 

‘Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen en producten’  uit te laten voeren. 

Tevens heeft de Commissie het RIVM uitgenodigd om in 2014 een 

wetenschappelijke audit ‘Drinkwater’ uit te laten voeren.  
 

Commissielid prof.dr. G.J. Mulder (toxicologie) heeft in 2013 afscheid genomen van 

de Commissie van Toezicht. 

Met ingang van 1 juli 2013 zijn toegetreden tot de Commissie van Toezicht 

prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens (toxicologie en voedselveiligheid) en prof.dr. J.P. 

Mackenbach (maatschappelijke gezondheidszorg). 
De Commissie heeft in 2013 afscheid genomen van de directeur van het Centrum 

voor Infectieziektebestrijding,  prof.dr. R.A. Coutinho en van de directeur 

Volksgezondheid en Zorg, mevrouw dr.ir. M.N Pieters en heeft de respectievelijke 

opvolgers, prof.dr. J.T. van Dissel en mevrouw drs. A.M.P. van Bolhuis MBA van 

harte welkom geheten. 
 

De Commissie verklaart op grond van de verschafte informatie, de positieve 

resultaten van de gevoerde audits en de gevoerde discussies met de instituutsleiding 

dat het RIVM, ondanks het voornemen ingrijpende bezuinigingen door te voeren op 

de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS, er vooralsnog in is geslaagd 
om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek binnen het RIVM te 

waarborgen.  
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 2 Inleiding 
 

 

In dit Jaarverslag doet de Commissie van Toezicht van het RIVM verslag van de 

bevindingen van haar werkzaamheden in 2013. Op basis van deze bevindingen stelt 

de Commissie een verklaring op over het kwaliteitsniveau (Hoofdstuk 8) van het 
onderzoek van het RIVM. Haar oordeel rapporteert zij vervolgens aan de eigenaar 

van het RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS.  

 

Het oordeel is gebaseerd op wetenschappelijke audits die in opdracht van de 

Commissie worden uitgezet en onderwerpen die door de leiding van het RIVM, al 

dan niet op verzoek, zijn voorgelegd aan de Commissie. De Commissie laat zich 
daarnaast informeren over een aantal vaste onderwerpen zoals de invulling, 

uitvoering en evaluatie van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR), dat vanaf 2013 

voortaan Strategisch Programma RIVM (SPR) gaat heten, en over de stand van 

zaken rond kwaliteitssystemen. 

Tevens neemt zij in haar oordeel de bevindingen van de Vertrouwenspersoon 
Wetenschappelijke Integriteit mee, die rapporteert aan de Commissie van Toezicht.  

 

In de volgende hoofdstukken komen de belangrijkste ontwikkelingen en 

gebeurtenissen aan de orde die in het jaar 2013 hebben gespeeld in relatie tot de 

kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en op basis waarvan de Commissie 
haar oordeel velt. 

 

Het volledige Jaarverslag van de Commissie wordt gepubliceerd via de website van 

het RIVM. Een korte samenvatting van het Jaarverslag van de Commissie wordt 

opgenomen in de Jaarrapportage RIVM 2013 aan de eigenaar van het RIVM, de 

pSG van het Ministerie van VWS. 
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 3  Samenstelling en werkwijze Commissie van Toezicht 
 

 

3.1  Taak 

 

De Commissie van Toezicht heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het 
RIVM te bewaken. Dit doet zij door toezicht te houden op én te adviseren over het 

niveau en de kwaliteit van uitvoering van het onderzoek en het kwaliteitssysteem 

van het RIVM. De Commissie voert, in overleg met de instituutsleiding van het 

RIVM, wetenschappelijke audits uit en is nauw betrokken bij de invulling die het 

RIVM geeft aan strategisch onderzoek. Tevens ziet de Commissie erop toe dat 

kritiek van wetenschappelijke aard van binnen of buiten het RIVM op correcte wijze 
wordt afgehandeld. 

De formele positie van de Commissie is vastgelegd in de Wet op het RIVM. 

 

 

3.2  Samenstelling 
 

De samenstelling van de Commissie zag er in december 2013 als volgt uit: 

 

Leden benoemd op voordracht van de KNAW: 

prof. dr. E.J. Ruitenberg (voorzitter) (internationale volksgezondheid) 
prof. dr. J.W.M. van der Meer (geneeskunde en infectieziekten) 

 

Leden aangewezen door de minister van VWS: 

prof.dr. J.A. Knottnerus (huisartsgeneeskunde en volksgezondheid) 

prof.dr. J.G.A.J. Hautvast (voeding en voedselveiligheid) 

prof.dr. J.H. Kingma (kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg) 
prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens (toxicologie en voedselveiligheid) 

prof.dr. J.P. Mackenbach (maatschappelijke gezondheidszorg) 

 

prof.dr. G.J. Mulder (toxicologie) heeft in juni zijn taken als Commissielid 

beëindigd 
 

Leden aangewezen door de minister van I&M: 

prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven (risico’s en risicocommunicatie) 

prof.dr. H.J.P. Eijsackers (ecologie en ecotoxicologie) 

 
Lid aangewezen door de minister van EZ: 

prof.dr. R. Rabbinge (levenswetenschappen en voedselzekerheid) 

 

 

3.3  Ondersteuning 
 

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is belegd bij het RIVM. Vanaf 

december 2009 is mevrouw M. Grasso aangesteld als secretaris van de Commissie 

van Toezicht. 
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 3.4  Vergaderingen 
 

De Commissie is in 2013 vijfmaal bijeen gekomen. Deze bijeenkomsten nemen elk 

één dagdeel in beslag. 

De bijeenkomsten vonden plaats op de volgende data: 14 maart, 20 juni, 19 

september, 10 oktober en 12 december. De vergadering van 12 december is geopend 
met een thematisch deel (Themavergadering) over Nanotechnologie, waarna de 

vergadering is voortgezet als een reguliere vergadering. 

Op 15 oktober vond er bovendien het jaarlijkse overleg plaats tussen de voorzitter 

van de Commissie en enkele leden van de Commissie met de eigenaar van het 

RIVM, de pSG van het Ministerie van VWS. 

 
 

3.5  Zelfevaluatie Commissie van Toezicht 

 

Omdat de Commissie van Toezicht pas in december 2012 haar jaarlijkse 

zelfevaluatie heeft gehouden heeft er in 2013 geen zelfevaluatie plaatsgevonden. 
De eerstvolgende zelfevaluatie zal plaatsvinden in de eerste vergadering van de 

Commissie in 2014. 
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 4  Het RIVM in 2013 
 

Om haar taak goed te kunnen vervullen, is het voor de Commissie van belang dat zij 

goed en tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die betrekking hebben op de 

positie van het RIVM. 

 
De Commissie waardeert het dan ook zeer dat de DG RIVM aan het begin van 

iedere bijeenkomst de Commissie uitvoerig informeert over de laatste 

ontwikkelingen en laatste stand van zaken rondom het RIVM. Dit biedt de 

Commissie de gelegenheid om advies hierover uit te brengen of kritische vragen te 

stellen. En, indien zij dit wenselijk acht, belangrijke onderwerpen te agenderen voor 

een latere vergadering. 
 

 

4.1 CCKL-accreditatie centrum Infectieonderzoek, Diagnostiek en 

Screening (IDS) van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) 

 
 In november 2012 heeft het CCKL een audit bij het centrum IDS uitgevoerd. 

Tijdens deze audit werden diverse onvolkomenheden geconstateerd en ook werd 

vastgesteld dat kritiekpunten uit eerdere audits niet waren opgevolgd. Op 12 juli 

2013 werd door de Raad van Accreditatie met onmiddellijke ingang de CCKL-

accreditatie van het centrum IDS geschorst. De Commissie is hierover, als ook over 
de historie hiervan, terstond geïnformeerd door de DG RIVM. 

Vervolgens is de Commissie ingelicht over de inmiddels genomen acties. De 

Commissie spreekt haar grote bezorgdheid uit. 

Op 30 oktober 2013 is de schorsing opgeheven voor zowel het microbiële 

laboratorium als voor de perinatale screening. Vervolgens heeft het RIVM op 3 

december 2013 een schrijven ontvangen waarin wordt gesteld dat de accreditatie 
voor de perinatale screening wel is verlengd, maar de accreditatie voor het 

microbiële laboratorium niet. Als argument is gegeven dat er geen operationeel 

kwaliteitssysteem aanwezig is. Deze conclusie wijkt af van het advies van de 

auditcommissie waarin werd gesteld dat er wel sprake was van een operatoneel 

kwaliteitssysteem. 
De Commissie heeft in haar decembervergadering de situatie besproken met de DG 

RIVM en de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding.  

De Commissie is van mening dat de DG RIVM tegen het besluit van de Raad van 

Accreditatie beroep zou moeten aantekenen. 

De Commissie zal de vervolgacties op de voet en zeer nauwlettend volgen.  
 

 

4.2 Strategisch Toekomstplan Laboratoria RIVM 

 

De Commissie is geïnformeerd over de voorlopige resultaten van het project 
Strategisch Toekomstplan Laboratoria RIVM dat begin 2013 van start is gegaan. 

Aanleiding voor het project is de constatering van de Directieraad RIVM dat er 

behoefte is aan gemeenschappelijke uitgangspunten met betrekking tot de binnen het 

RIVM uit te voeren laboratoriumwerkzaamheden, aan een laboratoriumstrategie en 

uiteindelijk een plan om, als afgeleide van het strategisch plan, van het huidige 

Antonie van Leeuwenhoek terrein naar de nieuwbouw in het Utrecht Science Park te 
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 gaan. Daarbij moet worden bekeken op welke manier de laboratoriumorganisatie zo 
efficiënt en effectief mogelijk ingericht kan worden. 

De Commissie onderschrijft het belang van een Laboratoriumstrategie en herkent 

zich in de uitgangspunten. De verdere uitwerking van de Laboratoriumstrategie zal 

in 2014 worden voortgezet. 

De Commissie zal ook dan worden betrokken bij dit traject. 
 

 

4.3 Jaarbeeld 2012 CIb 
 

Het Jaarbeeld 2012 CIb bevat een overzicht van activiteiten die door het CIb in 2012 

zijn uitgevoerd. 

De Commissie ziet de uitgezette lijn op het gebied van veterinaire activiteiten als 

een goed voorbeeld. Ook de reorganisatie van de vaccintaken van het RIVM is 
helder geformuleerd; de Commissie is van oordeel dat de aanwezigheid en rol van 

InTraVacc op het Antonie van Leeuwenhoek terrein helder moet zijn. 

De Commissie is van mening dat het Jaarbeeld 2012 CIb een nuchtere, zakelijke in 

integere uitstraling heeft en dat het overzicht een goed beeld weergeeft van de 

regiefunctie van het CIb. 
 

 

4.4 RIVM Academy 

 

Op 17 oktober is de RIVM Academy van start gegaan. Voor het realiseren van de 

ambities en de strategie van het RIVM is het uitgangspunt dat de medewerkers 
beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om hun werkzaamheden 

optimaal uit te kunnen voeren. De RIVM Academy faciliteert het leren en 

ondersteunt de Corporate Story van het RIVM, helpt de strategische visie van het 

RIVM te realiseren en implementeert (mede) de 6 strategische thema’s van het 

RIVM. Tevens zal de RIVM Academy een platform zijn waar hoogwaardige 
opleiding en inspirerende kennisontwikkeling samen komen en expertise en 

ervaringen kunnen worden gedeeld. Er zijn binnen de RIVM Academy verschillende 

leerlijnen voor de verschillende doelgroepen. 

De Commissie acht o.a. de combinatie van het leren van beleidsnabijheid, 

beleidssensitiviteit en het hiernaar kunnen handelen zeer belangrijk. De Commissie 
spreekt haar waardering uit over dit initiatief tot het oprichten van een RIVM 

Academy; ook leden van de Commissie waren actief betrokken bij de 

startbijeenkomst op 17 oktober. 

De Commissie zal de verdere ontwikkeling met grote belangstelling volgen. 

 
 

4.4 International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) 

 

Het RIVM heeft de ambitie om meer samen op te trekken met internationale 

topinstituten op het gebied van public health om zo ook uitwisseling te stimuleren en 

elkaar op instituutsniveau wederzijds te ondersteunen. 
De Commissie is geïnformeerd over het voornemen van het RIVM om aan te sluiten 

bij het IANPHI-initiatief voor de ontwikkeling van een evaluatieleidraad voor 

National Public Health Institutes. De Commissie staat hier welwillend tegenover en 

is tevens bereid ingezet te worden bij eventuele instituutsvisitatie. 
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 5  Strategisch Programma RIVM (SPR), voorheen Strategisch Onderzoek 
RIVM (SOR) 

 

De Commissie van Toezicht RIVM is nauw betrokken bij de invulling die het RIVM 

geeft aan strategisch onderzoek. Zij adviseert de DG RIVM over de inhoudelijke 

kwaliteit van het Strategisch Programma RIVM (SPR): 
1. de inhoudelijke kaders (speerpunten) die leidend zijn voor de keuze van 

projecten; 

2. toetsingsmethodiek van resultaten van het SPR; 

3. resultaten van SPR-projecten. 

De financiering van SPR-projecten vindt plaats binnen een vierjaarlijkse cyclus. 

 
 

5.1  Selectie nieuwe ronde SOR 2015-2018 – nieuwe naam 

onderzoeksprogramma 

 

In 2015 start een nieuwe SOR-ronde met nieuwe speerpunten en nieuwe projecten. 
De voorbereidingen voor het nieuwe programma zijn in 2013 gestart.  

De Commissie is geïnformeerd over een aantal nieuwe uitgangspunten voor SOR 

2015-2018, over de wijze van keuze van de speerpunten en over de hoofdlijnen van 

de inrichting van het selectieproces. Met de benoeming van de Chief Scientific 

Officers (CSO’s) is de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het SOR-budget 
door de DG RIVM gemandateerd aan de CSO’s. Bij de vorming van het nieuwe 

programma wordt rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie van het 

selectieproces 2011-2014. Gegeven de ontwikkeling van de taken van het RIVM en 

de maatschappelijke ontwikkelingen worden de doelen van het programma 

verruimd. Naast onderzoek komt er ruimte voor innovatie en maatschappelijke 

exploratie (expertiseontwikkeling). Vanwege deze nieuwe structuur zal het 
onderzoeksprogramma voortaan Strategisch Programma RIVM (SPR) gaan heten. 

De Commissie ondersteunt de definitie van de extra speerpunten Innovatie en 

Expertise-ontwikkeling. De Commissie vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor 

voldoende externe samenwerking. 

 
De Commissie stelt het zeer op prijs en acht het belangrijk om in een vroeg stadium 

te worden betrokken bij de keuze van de speerpunten. De Commissie acht immers 

een balans tussen de onafhankelijke adviesfunctie versus toetsing van de 

wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van groot belang. De Commissie 

voegt hier aan toe dat voor de CSO’s in de praktijk een belangrijke taak is 
weggelegd om strakke regie te voeren rond het kiezen van projecten, wat impliceert 

een inhoudelijke sturing op dat wat wordt ingediend. 

 

 

5.2 Keuze SPR-speerpunten 2015-2018 
 

De Commissie is in de septembervergadering in de gelegenheid gesteld om een 

inhoudelijke inbreng te leveren op de inhoud van de speerpunten, die de basis 

vormen voor de call voor preproposals die later in 2013 is uitgezet. De Commissie 

heeft per speerpunt een inhoudelijke inbreng geleverd. 
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 De Commissie kan zich geheel vinden in de door het RIVM uitstekend gekozen 
speerpunten. 

 

 

5.3 Bezuinigingen op de kennisinfrastructuur van het Ministerie van 

VWS 
 

Nadat de Commissie eerder in 2013 werd geïnformeerd over verruiming van de 

SOR- respectievelijk SPR-doelen werd de Commissie eind september 2013 

geïnformeerd over het voornemen om stevige bezuinigingen door te voeren op de 

kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS. Bezuinigen op de 
kennisinfrastructuur zal onherroepelijk leiden tot duurzaam verlies aan diepte en 

breedte van het SOR respectievelijk SPR. Deze bezuiniging zal ook breder neerslaan 

binnen het RIVM. 

De Commissie is er van overtuigd dat het Strategisch onderzoekprogramma een 

essentiële bouwsteen vormt voor de kwaliteit van het werk van het RIVM. De 
aangekondigde bezuinigingen zullen deze kennisbasis schaden. De Commissie heeft 

op 27 september 2013 de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie van 

VWS, schriftelijk haar grote zorg overgebracht over deze voorgenomen 

bezuinigingen en gewaarschuwd dat deze voorgenomen bezuinigingen ten koste zal 

gaan van de diepte en breedte van het SOR- respectievelijk SPR.  

In het jaarlijkse gesprek met de eigenaar van het RIVM, de pSG van het Ministerie 
van VWS , op 15 oktober 2013 heeft de pSG de Commissie een toelichting over de 

taakstelling gegeven en de Commissie tevens geïnformeerd over de zgn. ondergrens. 

De pSG heeft toegezegd dat de Commissie na de Begrotingsbehandeling VWS de 

notitie met de onderbouwing voor de ondergrens van het SOR-budget zal ontvangen. 

De Commissie zal de verdere ontwikkelingen nauwgezet en op de voet blijven 
volgen. 

 

 

5.4 SOR Jaaroverzicht 2012 
 

Door middel van het SOR Jaaroverzicht 2012 ‘Speerpunten-publicaties-

kerngetallen’ is de Commissie geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het 

Strategische onderzoek RIVM. Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld. Na jaar 4 
wordt een evaluatie van het 4-jaarlijkse programma gemaakt. In het SOR 

Jaaroverzicht 2012 zijn relevante gegevens bijeengebracht over de geleverde 

producten in 2012 (zowel uit ronde 2011-2014 als uit de ronde 2007-2010). De 

wetenschappelijke impact per speerpunt is berekend op basis van de verschenen 

publicaties in het jaar 2012. Deze impactfactor fungeert tevens als KMS-prestatie-
indicator. Ook is een overzicht van de bestede financiën opgenomen. 

De Commissie is onder de indruk van het gestegen aantal publicaties, het opleveren 

van een groot aantal rapporten,  het  hoge aantal lezingen op internationale 

congressen en van het nieuw ontwikkeld instrumentarium. 

De Commissie is van oordeel dat het Jaaroverzicht een samenvatting laat zien van 
mooie voorbeelden die laten zien waarom het Strategisch onderzoek juist wèl bij het 

RIVM is uitgevoerd en juist niet bij anderen. 

De Commissie complimenteert het RIVM met deze resultaten  maar dringt erop aan 

haar kroonjuwelen beter te presenteren aan professie en samenleving.  
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6 Wetenschappelijke audits 

 

6.1  Methodologie 

 
Wetenschappelijke audits van onderdelen van het instituut vormen een belangrijk 

instrument voor de Commissie bij de uitvoering van haar taak. De Commissie is in 

deze opdrachtgever, stelt de doelstelling en de samenstelling vast van de 

auditcommissie vast en evalueert het verslag. 

De Commissie hanteert bij de audits het door de KNAW, NWO en VSNU 
vastgestelde Standard Evaluation Protocol  (SEP) 2009-2015. 

De algemene doelstelling is de beoordeling van de ‘state of the art’ van de 

wetenschap op het terrein van het betreffende onderdeel door een internationale 

groep van deskundigen. Naast de wetenschappelijke beoordeling vraagt de 

Commissie nadrukkelijk om ook de maatschappelijke relevantie in ogenschouw te 

nemen. 
Een dergelijke internationale groep van deskundigen onder extern voorzitterschap 

wordt ondersteund door een externe secretaris. Twee leden van de Commissie, die 

per toerbeurt worden aangewezen (afhankelijk van het onderwerp van de evaluatie), 

vormen de begeleidingscommissie (liaison officers) die de voortgang van het proces 

bewaakt. 
 

 

6.2 Wetenschappelijke audit ‘Voedselveiligheid en Voeding en Gezondheid’ 

 

De Commissie heeft het RIVM uitgenodigd om in 2012 een wetenschappelijke audit 
op het gebied van Voedselveiligheid en Voeding en Gezondheid uit te laten voeren. 

Het doel van de audit is om de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke 

betekenis van deze taakvelden binnen het per 1 januari 2013 te vormen Centrum 

Voeding, Preventie en Zorg, te beoordelen. De Commissie heeft aangegeven groot 

belang te hechten aan de zelfevaluatie. De Commissie zal, om hier een beeld van te 

kunnen vormen, regelmatig terug willen kijken, maar het accent van de audit ligt op 
het hier-en-nu. 

 

De auditcommissie bestond uit Prof. Prakash Shetty (voorzitter), Drs. Roel Bennink 

(secretaris), Prof. Alan Boobis, Dr. Philippe Verger, Dr. Wim van Eck, Prof. Albert 

Flynn, Prof. Frans Kok, en Dr. Mojca Gabrijelcic. 
Liaison officers  vanuit de Commissie waren Prof. Rabbinge en Prof. Hautvast.  

 

De wetenschappelijke audit heeft plaatsgevonden op 5 en 6 maart 2013. De 

bevindingen van deze wetenschappelijke audit zijn geagendeerd op de 

Commissievergadering van 20 juni 2013. De auditcommissie heeft een aantal 
algemene aanbevelingen gedaan, en ook meer specifieke. De Commissie 

onderschrijft de conclusie van de auditcommissie dat het werk op 

Europees/internationaal terrein zeer wordt gewaardeerd en goed staat 

aangeschreven, maar helaas weinig of niet zichtbaar is in Nederland. De uitkomsten 

van deze wetenschappelijke audit bieden input voor de verdere 
strategieontwikkeling van het nieuwe centrum. De Commissie adviseert tenslotte om 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 12 van 16 
 

 te werken aan samenwerking, om alle interacties richting onderzoek, beleid, publiek 
en bedrijfsleven te versterken zonder daarbij concurrentie aan te gaan en tekent 

hierbij aan dat de samenwerking met de industrie versus de publieke taak van het 

RIVM zeer helder moet zijn. 

Het Plan van Aanpak Aanbevelingen is in de Commissievergadering van 19 

september 2013 geagendeerd.  
Naar aanleiding van deze wetenschappelijke audit en de toelichting van de voorzitter 

van de auditcommissie  heeft de leiding van het nieuwe centrum de Commissie de 

vraag gesteld om met de Commissie van gedachten kunnen wisselen over de 

strategie en doelstellingen die het nieuwe centrum bij de verdere ontwikkeling 

kunnen ondersteunen. Het gedragswetenschappelijke aspect wordt  bij de strategie 

van dit nieuwe centrum meegenomen. 
De Commissie is tevreden over de reeds ingezette koers  en kijkt vol vertrouwen uit 

naar de follow up van het Plan van Aanpak Aanbevelingen in het najaar van 2014. 

 

 

6.3 Audit ‘Centrum voor Bevolkingsonderzoek’ 
 

Eén van de nieuwere taken van het RIVM is de aansturing/coördinatie/regie op 

beleidsimplementatie en beleidsuitvoering. Hierbij gaat het met name om de 

daadwerkelijke uitvoering in de samenleving te implementeren en te coördineren. 

Een voorbeeld hiervan is het implementeren van nieuwe landelijke 
preventieprogramma’s of aanpassingen daarin en het daarna blijven aansturen van 

deze programma’s. Deze taak is door het Ministerie van VWS overgeheveld van het 

CVZ naar het RIVM en heeft geleid tot de oprichting van het Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek, dat deze taak namens de Minister van VWS uitvoert. Deze 

regietaak heeft een duidelijke beleidsmatige en sociale impact. 

Bij het uitvoeren van zijn taken werkt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek aan 
een eenduidige aanpak van de programma’s, creëert het dwarsverbanden tussen de 

programma’s, deelt kennis en ervaring tussen de programma’s en past succesvol 

bevonden methoden, technieken en aanpakken bij één programma toe in andere 

bevolkingsonderzoeken. 

 
Het auditeren van dit type (regie-)opdrachten is nog niet eerder door de Commissie 

verricht. Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) voor wetenschappelijke audits kan 

voor deze regie-audit dan ook niet onverkort worden gehanteerd. Daarom hebben de 

Commissie en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek gezamenlijk bepaald dat deze 

evaluatie een lerend karakter zou moeten krijgen. 
Het SEP heeft in de opzet van de evaluatie als input gediend, maar de belangrijkste 

basis voor de onderzoeksaanpak wordt gevormd door principes van netwerksturing 

en procesmanagement. 

 

De auditcommissie bestond uit de heer Henk J. Smid (voorzitter), Prof.mr.dr. Hans 
de Bruijn, Prof.dr. Paul van der Maas, Prof.dr. Diana Delnoij, Dr. Theo Paulussen en 

Prof.dr. Marcel Verweij. 

Liaison officers vanuit de Commissie waren Prof. Van Eijndhoven en Prof. Kingma.  

 

Op 4 en 5 april 2013 heeft deze regie-audit plaatsgevonden. De bevindingen van 

deze regie-audit zijn geagendeerd op de Commissievergadering van 20 juni 2013. 
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 De auditcommissie is zeer lovend over de bijzondere posities die het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek met deze regiefunctie heeft verworven. Het Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek is in staat gebleken om constructieve samenwerking en een 

grote mate van draagvlak in het veld te organiseren. 

De eindrapportage van de auditcommissie bevat aanbevelingen, welke zijn verwerkt 

in het Plan van Aanpak Aanbevelingen. Het Plan van Aanpak Aanbevelingen is in 
de Commissievergadering van 19 september 2013 geagendeerd. De Commissie 

spreekt haar waardering uit dat met name de aanbeveling ten aanzien van 

prioriteitstelling en reflectie ten aanzien van strategische vraagstukken binnen het 

Centrum voor Bevolkingsonderzoek ter harte wordt genomen en dat dit als een 

intern project wordt geagendeerd met een tijdsplanning en proceseigenaar.  

De Commissie zal de verdere ontwikkelingen met grote belangstelling volgen. De 
follow up van het Plan van Aanpak Aanbevelingen vindt plaats in het najaar van 

2014. 

 

 

6.4       Wetenschappelijke audit Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen 
en producten 

 

De Commissie heeft het RIVM in 2013 uitgenodigd om in 2014 een 

wetenschappelijke audit ‘Risicobeoordeling en beleidsadvisering stoffen en 

producten’ te houden. Hierbij zullen worden uitgezonderd 
gewasbeschermingsmiddelen, biociden en (dier)geneesmiddelen. In deze 

wetenschappelijke audit zal men zich met name richten op die stofgroepen waar het 

RIVM ook een eigenstandige sturende taak heeft. Het RIVM vervult op het gebied 

van de risicobeoordeling van stoffen en producten (non food) een belangrijke rol 

voor de reguliere opdrachtgevers. Het RIVM opereert hier op het grensvlak van 

wetenschap en beleid. De Commissie onderschrijft het buitengewone belang van 
deze kerntaak van het RIVM. 

Liaison officers vanuit de Commissie zijn Prof. Van Eijndhoven en Prof.  Eijsackers. 

 

 

6.5       Wetenschappelijke audit Drinkwater 
 

De Commissie heeft het RIVM in 2013 uitgenodigd om in 2014 een 

wetenschappelijke audit ‘Drinkwater’ uit te laten voeren. Het RIVM beschikt over 

een klein team van experts die beleidsadviserende taken hebben en 

beleidsonderbouwend onderzoek uitvoeren. Het betreft hier de laatste 
‘drinkwaterexperts’ in Rijksdienst. De rol van het RIVM op dit thema is met name te 

karakteriseren als monitoren van de ontwikkelingen, uitvoeren en adviseren 

aangaande regelgeving voor de Rijksoverheid, calamiteitenrespons en in mindere 

mate kennis genererend onderzoek. 

Liaison officers vanuit de Commissie zijn Prof. Rietjens en Prof. Rabbinge. 
 

 

6.6       Evaluatie Centrum Gezond Leven 

 

In opdracht van het Ministerie van VWS is het functioneren van het Centrum 

Gezond Leven in de eerste vijf jaar (2007-2012) geëvalueerd door een externe partij. 
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 Het eindrapport Evaluatie Centrum Gezond Leven is op 30 augustus 2013 
opgeleverd. De evaluatie van het Centrum Gezond Leven heeft geleid tot een brief 

aan de Tweede Kamer met de constatering dat het Centrum Gezond Leven een 

sterke positie heeft verworden in het veld van de gezondheidsbevordering en een 

positieve bijdrage heeft geleverd aan het bieden van overzicht en samenhang in 

leefstijlinterventies. 
De aanbevelingen zullen in afstemming met het Ministerie van VWS worden 

geadresseerd. 

De Commissie spreekt waardering uit voor wat is bereikt door het Centrum Gezond 

Leven in dit complexe veld op het gebied van gezondheidsbevordering. 

 

 
6.7       Follow up wetenschappelijke audit ‘Beoordeling Geneesmiddelen en 

Medische Producten’- 2010 

 

Deze wetenschappelijke audit heeft plaatsgevonden ten tijde dat het RIVM in 

afsplitsing was met het aCBG. De aanbevelingen van de auditcommissie zijn 
gedeeld met het aCBG. 

Het RIVM is inmiddels niet meer betrokken bij de beoordeling van geneesmiddelen 

en medische producten. 
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 7 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit 

 

Per 1 januari 2013 is prof. dr. W.P.M. Hoekstra voor 2 jaar herbenoemd als 

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (VWI) voor het RIVM. De VWI 

rapporteert, zoals is vastgelegd in het Reglement Wetenschappelijke Integriteit 
RIVM, aan de Commissie. Deze neemt in haar oordeel over de wetenschappelijke 

kwaliteit van het RIVM de bevindingen van de VWI mee. 

 

In 2013 heeft één persoon de VWI benaderd om advies inzake een mogelijk 

integriteitsprobleem. Na één gesprek heeft de persoon zelf de weg gevonden om het 
probleem in een juist perspectief te zien en adequaat op te pakken. 
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 8 Oordeel van de Commissie 
 

 

De Commissie van Toezicht is van mening dat de instituutsleiding van het RIVM 

zich zeer goed bewust is van veranderingen in zijn omgeving zowel nationaal als 

internationaal. 
De Commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop het RIVM daar op 

in speelt door te kiezen voor vernieuwingen binnen het werkveld en waar nodig zal 

zij als Commissie het proces graag ondersteunen. 

 

Het belang dat de instituutsleiding hecht aan het in stand houden van de 

wetenschappelijke kwaliteit, ook in internationale context, in tijden van 
bezuinigingen en krimp is lovenswaardig. 

De ambitie die de instituutsleiding voor ogen heeft om het instituut een adequaat 

wetenschappelijk aanzien te laten behouden op zowel nationaal als internationaal 

niveau wordt met kracht onderschreven en de Commissie benadrukt het belang van 

een dergelijke wetenschappelijke autoriteit voor het bestaansrecht van het RIVM als 
kennisinstelling. 

De Commissie complimenteert de instituutsleiding van het RIVM over de kwaliteit 

van het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke publicaties. 

 

De Commissie verklaart op grond van de verschafte informatie, de positieve 
resultaten van de gevoerde audits ‘Voedselveiligheid en Voeding en Gezondheid’ en 

‘Centrum voor Bevolkingsonderzoek’ en de gevoerde discussies met de 

instituutsleiding dat het RIVM, ondanks het voornemen ingrijpende bezuinigingen 

door te voeren op de kennisinfrastructuur van het Ministerie van VWS, er nochtans 

in is geslaagd om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek binnen het 

instituut te waarborgen. 
 

De Commissie zal de vervolgacties op de schorsing van de CCKL-accreditatie van 

het centrum IDS door de Raad van Accreditatie, zeer nauwlettend en op de voet 

volgen. 


