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in een notendop
Team

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) houdt toezicht op de fysieke en sociale
veiligheid bij Defensie. Zij beoordeelt de werking van beleid en de uitvoering
van regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen.
Met haar toezicht wil de inspectie de veiligheidscultuur en het lerend
vermogen van Defensie versterken. Het werken zo veilig mogelijk maken is een
gezamenlijke opgave van de defensieorganisatie. Elke medewerker moet zich
bewust zijn van veiligheidsrisico’s. Veiligheid vergt aandacht, steeds weer.

Wat is de Inspectie Veiligheid Defensie?
De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is in 2018 opgericht. Zij houdt toezicht op:
• De kwaliteit van de taakuitvoering;
• De naleving van wet- en regelgeving op het gebied van fysieke en sociale
veiligheid.
Het toezicht strekt zich ook uit tot missiegebieden.

Aanpak en werkwijze
De IVD hanteert drie vormen van onderzoek:
• Systeemgericht toezicht. Wordt het werk kwalitatief goed en veilig uitgevoerd:
zijn veiligheid en het veiligheidsmanagement goed georganiseerd, en werkt het?
• Toezicht gericht op thema’s. Bij thematisch onderzoek worden aspecten van
veiligheid, zoals vervoer van gevaarlijke stoffen, nader onderzocht. Deze thema’s
kunnen voortvloeien uit voorvallen, risicoanalyses, politieke en maatschappelijke
actualiteiten of bevindingen uit eerder onderzoek.
• Onderzoek naar voorvallen. Defensie maakt onderscheid tussen vier
categorieën voorvallen, waarbij categorie 1 de lichtste en categorie 4 de zwaarste
voorvallen betreffen. De inspectie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
categorie 4-onderzoeken en kan desgewenst onderzoek doen naar voorvallen in
de overige categorieën.

Bij de inspectie werken militairen en burgers (mannen en vrouwen) uit de
defensieonderdelen en medewerkers die ervaring hebben opgedaan bij andere
toezichthouders. De Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) geeft leiding aan de IVD.
Medewerkers worden flexibel ingezet. Waar nodig worden deskundigheid en kennis
betrokken van de defensieonderdelen of andere toezichthouders. Ook externe
inhuur is mogelijk.

Onafhankelijke werkwijze
De minister van Defensie heeft de ministeriële regeling ‘Aanwijzingen inzake de
rijksinspecties’ van toepassing verklaard op de IVD. Deze regeling waarborgt de
onafhankelijkheid en bepaalt de inrichting en werkwijze van de IVD. Zij is net als de
andere rijksinspecties direct gepositioneerd onder de secretaris-generaal. De IVD is
onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen van onderzoek en de manier waarop
zij het onderzoek uitvoert. Zij informeert de bewindslieden rechtstreeks over
bevindingen, oordelen en adviezen. De IVD staat los van beleid en uitvoering.
De IVD is transparant in haar manier van werken. Met het aanbieden door de
minister aan het parlement worden het jaarlijkse werkprogramma, het jaarverslag
en de rapporten van de IVD openbaar.

De organisatie
De inspectie houdt
toezicht op de veiligheid
van ruim 56.000
medewerkers.

De inspectie is
onderdeel van het
ministerie van Defensie.

Bij de inspectie werken
25 mensen.

De inspectie werkt
onafhankelijk en
transparant en maakt
resultaten openbaar.

