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Hoofdstuk 1

1.1 Aanleiding onderzoek

Op 28 oktober 1991 nam de toenmalige Nationale ombudsman Marten Oosting het woord 
tijdens een drukbezochte studiedag van de Algemene Rekenkamer over het thema ‘De 
Rekenkamer in een veranderende rijksdienst, ontwikkelingen in doel- en rechtmatig-
heidsonderzoek’. 

Oosting: “Met welke mate van doelmatigheid neem je als Algemene Rekenkamer 
genoegen? Vanuit de individuele burger gezien is iedere fout er één te veel. Neem 
de Informatiseringsbank. Wij hebben zeer veel klachten gegrond verklaard. Hoe 
zou het Rekenkameroordeel luiden over die bank? Wat is je meetstok? Heeft de 
Rekenkamer algemene beginselen, zoals de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur?”1 

Toen er uit de zaal geen antwoord kwam op Oostings vraag, viel Eerste Kamervoorzitter 
Herman Tjeenk Willink hem bij: “Alle ambtenaren moeten beginselen die voor het 
bedrijfsleven niet gelden, in acht nemen. Ze moeten zorgvuldig handelen.” Scheidend 
Rekenkamerpresident Kordes reageerde met de woorden: “De vraag is inderdaad: wat 
accepteer je aan ondoelmatigheden? Daar zullen we normen voor moeten vinden.”

De vraag van Oosting en Kordes’ antwoord intrigeerden me. De overheid kan geld over 
de balk smijten en toch rechtmatig handelen als ze alle financiële regels volgt. Dat is 
verwarrend. Ik verwachtte dat dit probleem binnen drie jaar zou zijn opgelost. Maar er 
gebeurde niks. Daarom ging ik zelf maar aan de slag. Ik maakte in 1993 een model waarin 
de Algemene Rekenkamer eerst beoordeelt of een uitgave of ontvangst aan alle regels 
voldoet (oftewel toetst of er sprake is van wetmatigheid) en daarna toetst of het geld ook 
doelmatig is uitgegeven of ontvangen. Bij wetmatigheid wordt niet verder gekeken dan de 
regels en bij rechtmatigheid wordt ook gekeken naar de bedoeling, en naar geschreven en 
ongeschreven rechtsbeginselen. Volgens mijn schema kon de Algemene Rekenkamer op 
vier manieren oordelen over de rechtmatigheid:
1. als een uitgave of ontvangst onwetmatig én ondoelmatig is, dan is die ook onrecht-

matig;
2. als een uitgave of ontvangst wetmatig én doelmatig is, dan is die ook rechtmatig;
3. maar als een uitgave of ontvangst onwetmatig, maar wel doelmatig was, dan moest de 

(on)rechtmatigheid afhangen van de zwaarte van de onwetmatigheid;
4. en als een uitgave of ontvangst wel wetmatig, maar ondoelmatig was, dan zou de (on)

rechtmatigheid moeten afhangen van de zwaarte van de ondoelmatigheid.

1 Schaap 1991b, p. 12. 
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Bij deze hoofdindeling zou de Algemene Rekenkamer ook rekening moeten houden met 
de andere beginselen van behoorlijk bestuur. Ze zou dan tot rechtvaardigere en genuan-
ceerdere oordelen kunnen komen, die meer aansluiten bij de ontwikkeling van het recht 
en in het bijzonder van het bestuursrecht. Over deze gedachten correspondeerde ik in 
1993 met oud-president Kordes van de Algemene Rekenkamer. Hij vond het een goede 
gedachte om te zoeken naar een juridische onderbouwing voor recht- en doelmatigheid 
aan de hand van criteria. “Zo worden willekeur en ad hoc beleid tegengegaan,” schreef hij. 
Hij was het eens met mijn idee dat doelmatigheid een onderdeel zou moeten zijn van het 
rechtmatigheidsbegrip.

In 1995 verscheen er een onderzoek van de Algemene Rekenkamer waaruit bleek dat de 
Algemene Rekenkamer doelmatigheid op geen enkele wijze meewoog in haar oordeel over 
rechtmatigheid. In haar rechtmatigheidsonderzoek over 1994 verklaarde de Algemene 
Rekenkamer de opbrengst van 2,2 miljard gulden voor de verkoop van aandelen van de 
verzelfstandigde Koninklijke PTT Nederland onrechtmatig omdat er aan een wettelijke eis 
nog niet was voldaan: het wetsvoorstel voor de instelling van een nieuw begrotingsfonds 
was nog niet door de Staten-Generaal aangenomen.2 Het geld was keurig op een bankre-
kening geboekt. Iedereen was daarvan op de hoogte. Niemand maakte een probleem van 
de onrechtmatigheid. Heeft de onrechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven dan wel 
betekenis, vroeg ik me af. De Algemene Rekenkamer legde de rechtmatigheid legistisch 
uit, waardoor onrechtmatigheid niet meer was dan onwetmatigheid. 

De context van de ombudsman is anders dan die van de Algemene Rekenkamer. De 
ombudsman kijkt naar de relatie tussen overheid en burgers en de Algemene Rekenkamer 
alleen naar de financiële relaties binnen de rijksoverheid en de met haar verbonden 
organen zoals zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Dat andere perspectief in combinatie 
met haar beperkte opvatting over het recht zorgde voor oordelen die bij de ombudsman 
in 1991 vraagtekens opriepen. Als de Algemene Rekenkamer in haar oordeelsvorming 
naar die bredere context voor rechtsstatelijke handelen zou kijken, zou een antwoord op 

2 De ministers van Economische Zaken en van Financiën dienden in januari 1993 een wetsvoorstel in 
voor de instelling van een nieuw begrotingsfonds voor het Fonds Economische Structuurversterking 
(FES). Omdat dit wetsvoorstel nog niet was aangenomen door de Staten-Generaal konden er nog 
geen begrotingswetten voor 1994 en 1995 voor dit fonds worden behandeld. De Minister van 
Financiën bood de Rekenkamer wel een financiële verantwoording van het FES over 1994 aan, 
waaruit bleek dat er geen uitgaven waren gedaan en er slechts een ontvangst was van f 2,2 miljard. 
Dit bedrag was geboekt op de rekening van het FES in oprichting. 

 De Algemene Rekenkamer vond dat deze overboeking naar de rekening van het FES i.o. 
onrechtmatig was omdat dit fonds geen wettelijke grondslag had. Het FES werd later gewoon door 
de Staten-Generaal ingesteld. Rechtmatigheidsonderzoek 1994, Kamerstukken II 1994/95, 24 275, 
nrs. 1-2, p. 25.
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de vraag van de ombudsman misschien mogelijk zijn.3 Een goed handelende overheid 
zou dan in de ogen van de Algemene Rekenkamer ook behoorlijk en doelmatig moeten 
handelen. De beoordelingscriteria van de Rekenkamer zouden dan niet meer alleen in 
het onderzochte beleidsprogramma liggen, maar ook in juridische criteria die buiten het 
beleidsprogramma liggen: de criteria van behoorlijk (en goed) bestuur. Maar die criteria 
kunnen op gespannen voet staan met de doelmatigheid, want in een democratische 
rechtsstaat tellen ook zorgvuldigheidscriteria waardoor de goedkoopste oplossing niet 
altijd is toegestaan. Zover was ik begin deze eeuw met mijn antwoord op de vraag van 
ombudsman Oosting. 

Het onderwerp hield mijn belangstelling. Na mijn rechtenstudie was ik in het laatste 
decennium van de vorige eeuw woordvoerder bij de Algemene Rekenkamer. Daarna 
werkte ik in de communicatie bij een rijksdienst, een middelgrote gemeente, een landelijk 
toezichthouder en een zelfstandig bestuursorgaan. 

Omdat doelmatigheid minder zwaar weegt in de beoordeling van het openbaar bestuur 
dan financiële wetmatigheid, is er een neiging om meer regels te maken om zo meer 
financiële zekerheid en comfort voor het bestuur te creëren. Maar iedere regel meer, zorgt 
ook voor een extra kans op een uitglijder voor een bestuurder. Dat risico kan worden 
beperkt door niet meer dan nodig is bekend te maken. 

Ik bleef daarom zoeken naar een beoordelingskader dat de openbaarheid van bestuur 
maximaal zou kunnen dienen én een genuanceerd oordeel over doelmatigheid en recht-
matigheid van het openbaar bestuur mogelijk zou kunnen maken. Ik ontdekte dat de 
Algemene Rekenkamer tussen 2004 en 2015 gebruikmaakte van een model van goed 
bestuur dat de Verenigde Naties hadden ontwikkeld, maar ze gebruikte daarvan slechts de 
helft: ze paste alleen de beginselen die gaan over ‘functioneren’ en ‘presteren’ toe, maar de 
beginselen die gaan over ‘rechtsstaat’ en ‘democratie’ benutte ze niet voor haar onderzoek. 

Het VN-model van goed bestuur verdween uit de officiële strategie van de Algemene 
Rekenkamer, maar ze stelde zichzelf en de samenleving in juli 2016 wel fundamentele 
vragen over haar onafhankelijke rol in het staatsbestel en haar invulling van die rol.4 
Dat was een mooi aanknopingspunt om weer met het onderwerp aan de slag te gaan. In 

3 Het voorbeeld van Oosting. Een geautomatiseerd systeem levert 95 procent juiste beslissingen 
op. Stel dat dat voldoet aan de doelmatigheidsnorm van de Rekenkamer. Maar de Ombudsman 
eist dat alle beslissingen juist zijn, want het gaat om mensen. Dan zou de Rekenkamer moeten 
onderzoeken of er naast het systeem een afdeling bestaat die snel de foute beslissingen kan 
corrigeren, waardoor de rechtmatigheid van de uitvoering van het beleid (zoals de Ombudsman 
die eist) wordt gewaarborgd.

4 Algemene Rekenkamer 2016d.
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de tweede plaats biedt de toevoeging van een algemene bepaling aan de Grondwet een 
nieuw perspectief voor dit onderzoek, omdat de Algemene Rekenkamer als een van de 
staatsmachten een verzwaarde opdracht krijgt om de grondrechten en de democratische 
rechtsstaat te versterken.5 

1.2 Onderzoeksvragen 

1.2.1 Inleiding
De hoofdvraag van dit onderzoek is de volgende:

In hoeverre maakt de Algemene Rekenkamer voor haar onderzoeken, conclusies 
en aanbevelingen gebruik van de rechtsbeginselen van de democratische rechts-
staat, zoals staats- en bestuursrechtelijke beginselen en in het bijzonder de begin-
selen van goed bestuur, en welke betekenis kan het gebruik van deze beginselen 
hebben voor haar onderwerpkeuzen, de aanpak van haar onderzoeken, haar 
conclusies en aanbevelingen, en haar positie in de democratische rechtsstaat?

Dit is een exploratief onderzoek, waarin wordt nagegaan of staats- en bestuursrechtelijke 
beginselen en in het bijzonder de beginselen van goed bestuur een nieuw perspectief 
kunnen bieden op het werk van de Algemene Rekenkamer. Als het gebruik van die begin-
selen de betekenis van het werk en het bestaansrecht van de Algemene Rekenkamer kan 
vergroten, dan ligt het voor de hand dat deze beginselen vervolgens ook kunnen worden 
toegepast bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid en regelgeving. 

De ambitie is dat de uitkomsten van dit proefschrift kunnen helpen bij het vormgeven 
van het werk van niet alleen rekenkamers en meer indirect ook van overheidsbesturen, 
van volksvertegenwoordigers en van toezichthouders. Zelfs rechters en ombudsmannen 
kunnen mogelijk gaan profiteren van de uitkomsten van dit proefschrift, omdat ze 
tenslotte allemaal werken met in de kern hetzelfde recht, dat het leven van dezelfde 
burgers en bedrijven reguleert.

Met de beginselen wordt een praktisch toetsingskader ontworpen voor de beoordeling 
van goed bestuur. Dit toetsingskader is een hulpmiddel en in de eerste opzet een 
beginpunt om tot betere oordelen over het functioneren van overheden en de aan haar 
verbonden organen te komen, waarmee een nieuw licht op het openbaar bestuur kan 
worden geworpen. Misschien is het beter om te zeggen dat het openbaar bestuur hiermee 
vanuit een ander, nieuw perspectief beoordeeld kan worden. Heel veel is al door anderen 

5 Zie paragraaf 1.5. Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: constitutionalisering van beginselenrecht.
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bedacht en is al staande praktijk. Dit onderzoek probeert perspectieven toe te voegen in de 
verwachting dat het leidt tot een beter beargumenteerde juridische onderbouwing van de 
totstandkoming, uitvoering en toetsing van beleid in de democratische rechtsstaat.

Het onderzoek is exploratief omdat er nog niet veel onderzoek is gedaan naar het instituut 
Algemene Rekenkamer6 en dan met name niet in het licht van staats- en bestuursrech-
telijke beginselen. Dat betekent dat er is gekozen voor een analytisch beschrijvende 
benadering. Er is informatie verzameld op basis van de onderzoeksvragen. Die informatie 
geeft een schets van de huidige situatie met trends, patronen, gaten in redeneringen, 
incongruenties, inconsistenties en andere opvallende zaken, en zijn voorzien van 
conclusies. Deze analytische beschrijving met conclusies levert een analyse- en toetsings-
kader op. De casussen in hoofdstuk 4, reeds uitgevoerde Rekenkameronderzoeken, 
worden analytisch beschreven om na te gaan wat het zou betekenen als dezelfde casus zou 
worden onderzocht op basis van de beginselen van goed bestuur. 

De winst van dit proefschrift is dat het een analyse- en toetsingskader biedt dat in de 
praktijk vorm kan krijgen in onder meer rekenkamerprudentie. De Algemene Reken-
kamer kan het analyse- en toetsingskader gaan toepassen, maar ook alle andere organi-
saties die beleid voorbereiden, uitvoeren en toetsen kunnen dat doen.

Na korte beschrijving in hoofdstuk 2 van de geschiedenis van het instituut (waar komt het 
vandaan en waar staat het?), wordt in hoofdstuk 3 in kaart gebracht welke beginselen van 
belang zijn. Daarna komt de vraag aan de orde of de Algemene Rekenkamer al gebruik 
maakt van die beginselen en zo niet wat die toepassing daarvan kan betekenen? 

Begrenzing
Het onderzoek gaat over de Algemene Rekenkamer in de democratische rechtsstaat. Maar 
de Algemene Rekenkamer staat niet alleen. Er is in de Europese Unie ook een Europese 
Rekenkamer en in Nederland er zijn decentrale rekenkamers. Om de Algemene Reken-
kamer in het juiste perspectief te plaatsen wordt ook gekeken naar haar verhouding met 
die rekenkamers. Daarbij is ook gekeken naar relevante regelgeving voor die rekenkamers 
in het kader van dit onderzoek.

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. In het onderzoek komt ook haar 
verhouding tot die colleges (exclusief de Kanselarij der Nederlandse Orden) aan de orde. 

6 In de proefschriften van Janse de Jonge 1993, Warmelink 1993, Minderman 2000, Diamant 2017, 
Poppelaars 2018 komt de Algemene Rekenkamer aan de orde in de marge van het budgetrecht.
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Vervolgonderzoek
Het resultaat van dit onderzoek is dat er een analyse- en toetsingskader ligt voor de 
voorbereiding, uitvoering en toetsing van beleid. Dat zal verder onderzocht moeten 
worden. Wat zijn de voordelen van aansluiten bij andere juridische beoordelaars van 
rechtsstatelijk handelen? Welke nadelen zijn er? Dat kan interessante discussies opleveren 
omdat ze gaan over de toepassing van de kernwaarden van de democratische rechtsstaat 
in de praktijk. 

Een interessante vraag is ook in hoeverre de beginselen een rol spelen in de toenemende 
automatisering en digitalisering van bestuur. Voormalig Rekenkamerpresident Frans 
Kordes behoorde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw met een kleine groep 
mensen tot de pioniers op dat terrein. Hij werkte als topambtenaar onder meer voor de 
toen nieuwe directie Organisatie en Automatisering van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Door automatisering veranderde de organisatie van de rijksdienst, maar voor 
Kordes bleef de belangrijkste taak van de overheid het waarborgen van de beginselen van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burgers.7 De impact van automatisering en 
digitalisering van het bestuur is groot op de overheidsorganisatie en verdient een uitge-
breidere nadere studie in het licht van de kernwaarden van de democratische rechtsstaat. 
Beginselen als transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten spelen hierbij 
een belangrijke rol. Dit onderzoek wil er een bouwsteen voor zijn.

1.2.2 Object: Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer vervult een centrale en onafhankelijke rol in het beoordelen van 
het functioneren van de centrale overheid. Ze onderzoekt de ontvangsten en uitgaven van 
de rijksoverheid en velt daarover oordelen in termen van doelmatigheid en rechtmatigheid. 
Ook oordeelt ze over diverse (uitvoerings)organisaties buiten de rijksoverheid, die publieke 
middelen ontvangen of taken uitvoeren. Het gaat om duizenden grote en kleine instellingen 
op afstand van het Rijk, die een groot deel van het rijksbeleid uitvoeren,8 zoals zelfstandige 
bestuursorganen, rechtspersonen met een wettelijke taak en staatsdeelnemingen.

Een onderzoek naar het functioneren van de Algemene Rekenkamer in de democratische 
rechtsstaat vanuit het perspectief van de beginselen van goed bestuur kan antwoord geven 
op de vragen, die Rekenkamerpresident Visser9 en Minister van Staat Tjeenk Willink10 in 
2016 respectievelijk 2019 hebben opgeworpen. Visser stelde de vraag om mee te denken 

7 Schaap 1991a, p. 78.
8 De informatie over de duizenden instellingen op afstand van het Rijk is gebaseerd op Bijlage bij 

Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
9 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 4.
10 Tjeenk Willink 2019, p. 16.
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over de wijze waarop toekomstige regeringen met publiek geld omgaan. Daarmee is de 
Algemene Rekenkamer niet alleen op zoek naar manieren om het zicht op publiek geld te 
verbeteren, maar ook naar een verduidelijking van haar eigen rol hierbij.

De Algemene Rekenkamer werkt als Hoog College van Staat vanuit juridisch perspectief 
op het snijvlak van staats-, bestuurs- en privaatrecht. Juridische beginselen zouden haar 
kunnen helpen om te oordelen over overheidshandelen. Een voorbeeld: als er veel wordt 
bezuinigd op de rechtspraak kan de toegang van de burger tot de rechter in de knel 
komen. Die bezuinigingen kunnen het functioneren en presteren van de rechtspraak 
positief beïnvloeden, maar ze kunnen ook de democratie en de rechtsstaat schaden als de 
rechtspraak daardoor onbereikbaar wordt voor burgers met een laag inkomen. Dat kan 
eigenrichting van die burgers bevorderen en ongewenste effecten hebben op de openbare 
orde. Mag de Algemene Rekenkamer oordelen over de gevolgen voor de democratie en de 
rechtsstaat of is dat oordeel voorbehouden aan ‘de politiek’? Hierna komt aan de orde dat 
ook de Algemene Rekenkamer de waarborgfunctie van de Grondwet moet respecteren en 
bevorderen. Daar vraagt de wetgever oftewel ‘de politiek’ om.11

In dit onderzoek wordt aan de hand van staats- en bestuursrechtelijke beginselen en in 
het bijzonder de beginselen van goed bestuur gezocht naar manieren om het zicht op het 
publieke geld te verbeteren. Omdat de Algemene Rekenkamer daarin een belangrijke rol 
speelt als hoogste controleur van de doelmatigheid en rechtmatigheid van het Rijk, begint 
de analyse bij haar.

Het object van onderzoek is de Algemene Rekenkamer en haar wijze van oordelen over 
de rechtmatigheid en doelmatigheid van ontvangsten en uitgaven van het Rijk en organi-
saties op afstand van het Rijk. 
Ik beschrijf kort de geschiedenis van de rekenkamer in Nederland. Daarna komen de 
volgende onderwerpen aan de orde rond de Algemene Rekenkamer:
• de constitutionele positie van de Algemene Rekenkamer als vierde staatsmacht,
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij het Rijk,
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij organisaties buiten het 

Rijk,
• de oordelen van de Algemene Rekenkamer,
• de positie van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van decentrale overheid.

Dit deel van het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor 
wetswijzigingen.

11 Zie paragraaf 1.5. Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: constitutionalisering van beginselenrecht.
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1.2.3 Optiek: analyse- en toetsingskader
Om een op juridische normen gebaseerd toetsingskader te ontwerpen, worden in 
hoofdstuk 3 de volgende vragen beantwoord.
• Welke staats- en bestuursrechtelijke beginselen spelen een rol in het werk van de 

nationale rekenkamer? Hoe verhouden rechtsbeginselen zich tot controlenormen? Is 
doelmatigheid een onderdeel van rechtmatigheid? 

• Welke bijzondere betekenis kunnen beginselen van goed bestuur hebben voor de 
nationale rekenkamer? Hoe ziet de uitwerking van die beginselen eruit voor het 
onderzoek van de nationale rekenkamer? Tot wat voor oordelen kan dat leiden?

• Hoe ziet het analyse- en toetsingskader voor de nationale rekenkamer eruit? 

Het analyse- en toetsingskader is een abstract raamwerk voor het beoordelen van het 
ontwerpen, uitvoeren en toetsen van beleid dat met concrete oordelen (oftewel rekenkamer-
prudentie12) verdere invulling in de praktijk moet krijgen. De Tweede Kamer vraagt na de 
kinderopvangtoeslagenaffaire om een beginselgeleide uitvoering van beleid.13 Dat kan de 
Algemene Rekenkamer de ruimte geven om intensief van deze beginselen gebruik te gaan 
maken bij haar toetsing, omdat die de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kunnen bevorderen.

1.2.4 Onderzoeken Algemene Rekenkamer opnieuw 
beoordeeld 

Aan de hand van zes beginselen van goed bestuur wordt beoordeeld in hoeverre de 
Algemene Rekenkamer al gebruik maakt van deze beginselen en, indien niet, of ze tot 
betere oordelen en misschien ook anders opgezette onderzoeken zou kunnen komen als ze 
er wél gebruik van zou maken. De beginselen vragen om:
• transparantie voor alle belanghebbenden, waardoor ze kunnen participeren in de 

voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en controle van het beleid (concept 
democratie), 

• onder de voorwaarde van een behoorlijke bejegening van burgers door de overheid en 
van de eerbiediging van (onder andere de economische, sociale en culturele grond)
rechten van mensen (concept rechtsstaat), 

• waarbij – met in achtneming van de voorgaande beginselen - een grote mate van 
effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van het beleid wordt nagestreefd én een 
betere verantwoording door het bestuur (concept organisatie).14

12 Men spreekt van jurisprudentie als het gaat om oordelen van rechters en ombudsprudentie als 
het gaat om oordelen van ombudsmannen. Vrij naar die naamgeving wordt hier gesproken van 
rekenkamerprudentie.

13 Zie paragraaf 1.5. Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: constitutionalisering van beginselenrecht.
14 Addink, 2016.
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De Algemene Rekenkamer staat aan de top van de Nederlandse controlepiramide als het 
gaat om financieel juist en doelmatig handelen door de overheid. De wijze van oordelen 
door de Algemene Rekenkamer over uitgaven en ontvangsten van het Rijk en de organen 
op afstand van het Rijk heeft verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop de wetgever en 
overheidsorganisaties functioneren. En niet alleen binnen de overheid. Omdat de overheid 
steeds meer aan de markt overlaat, zou haar invloed ook tot een beter functioneren van de 
overheid ten opzichte van de markt en tot betere markten moeten kunnen leiden. De vraag 
is of dat nu al zo is. 

Voor dit onderzoek zijn voor een nadere analyse vijf afgeronde en gepubliceerde onder-
zoeken van de Algemene Rekenkamer geselecteerd. Daarbij zijn de volgende elementen 
meegewogen. 
1. De Algemene Rekenkamer vervult een rol in het machtsevenwicht in de democra-

tische rechtsstaat. Is dat zichtbaar als ze onderdelen van de trias politica onderzoekt 
en zo ja, hoe is dat zichtbaar? In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken 
moet een klassieke staatsmacht aan de orde zijn.

2. De Algemene Rekenkamer doet zowel rechtmatigheids- als doelmatigheidsonderzoek. 
In de selectie van onderzoeken moeten daarom beide kanten van het onderzoek 
vertegenwoordigd zijn. 

3. De Algemene Rekenkamer doet onderzoeken binnen en buiten het Rijk. Buiten het 
Rijk heeft de Algemene Rekenkamer minder bevoegdheden dan binnen het Rijk. Om 
een goed beeld te krijgen van de diversiteit moeten de geselecteerde onderzoeksonder-
werpen onderling een toenemende afstand tot het Rijk hebben.

4. In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken moet sprake zijn van complexe 
relaties. De Algemene Rekenkamer schrijft hierover: “Samenvattend zien we de laatste 
decennia een rijke en steeds wisselende variatie in de totstandkoming van beleid en 
in de uitvoering ervan. Denk aan meer taken voor gemeenten in het sociaal domein 
of aan de reorganisatie van de politie. Rode draad daarin is dat de uitvoering en 
soms ook de beleidsvorming of de financiering buiten de rijksoverheid is neergelegd, 
waarbij die overheid één van de spelers is. De rijksoverheid wisselt van rollen. Soms 
krijgt zij nieuwe rollen. Niet altijd is duidelijk wat die rollen precies inhouden. Dat 
heeft gevolgen voor het inzicht in publiek geld. Niet altijd is duidelijk ‘wie’ waarop kan 
worden aangesproken De bovengenoemde variatie leidt tot complexe en soms diffuse 
relaties.”15

5. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat burgers “via de door hen gekozen 
volksvertegenwoordiging het recht hebben vooraf te bepalen waar het geld aan 

15 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
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uitgegeven wordt en achteraf te controleren of dat ook gebeurd is”.16 In haar strategie 
2021-2025 schrijft ze dat ze haar onderzoeken nog meer dan voorheen gaat doen vanuit 
het perspectief van burgers en bedrijven: ze zijn het vertrek- en eindpunt. “De overheid 
is er voor hen. Zij betalen bovendien mee aan die overheid via belastingen, premies en 
andere afdrachten. (…) Dat betekent dat we in onze communicatie over onze onder-
zoeksresultaten waar mogelijk zullen aangeven wat het voor de mensen of ondernemers 
betekent dat het geld zorgvuldig, zuinig of zinnig is uitgegeven- of juist niet.”17 Daarom 
moeten er in de geselecteerde onderzoeken burgerperspectieven zichtbaar zijn om te 
kunnen beoordelen hoe de Algemene Rekenkamer daarmee omgaat. 

De hiervoor genoemde criteria leidden tot de nadere studie van de volgende geselecteerde 
onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (de casussen). De geselecteerde onderzoeken 
vormen een illustratie om te laten zien hoe de beginselen uitwerken in verschillende 
onderwerpen die de Algemene Rekenkamer onderzoekt. 
• Onderzoek Bekostiging rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid. Dit is een min of 

meer traditioneel opgezet doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, 
maar wel een onderzoek naar één van de wezenlijke organisaties van de trias politica: 
de rechtspraak. In deze casus moeten dus vragen aan de orde komen die gerelateerd 
zijn aan de democratische rechtsstaat. Voor dit onderzoek is gekozen omdat geen 
ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer in de afgelopen jaren zo dichtbij en zo 
breed bij één van de drie onderdelen van de trias politica komt: er is bijvoorbeeld geen 
diepgaand onderzoek gedaan naar de uitvoerende of de wetgevende macht als zodanig 
of bijvoorbeeld de bekostiging daarvan. 

• Onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid. In dit onderzoek komt het burger-
perspectief nadrukkelijk aan de orde. Met taal moeten burger en overheid zich 
verstaanbaar maken en elkaar begrijpen. Er is bijna geen fundamenteler onderwerp 
te bedenken dan dit als het om betekenisvol onderzoek gaat voor burgers. Daarom is 
gekozen voor dit onderwerp. 

 Verder speelde in de keuze voor dit onderwerp mee dat het beleid deels in ‘Den Haag’ 
wordt gemaakt en wordt uitgevoerd op afstand van de rijksoverheid. Ook is er een 
groot verschil tussen het beschikbare budget en de maatschappelijke kosten van het 
probleem. Verder speelt in dit onderzoek een kwestie waarin sociale ongelijkheid 
aan de orde is, waardoor de beginselen van transparantie, participatie, effectiviteit 
en behoorlijkheid mogelijk nadrukkelijk aan de orde kunnen komen. Van burgers 
wordt verlangd dat ze zelfredzaam zijn, maar klopt dat beeld en hoe gaat de Algemene 
Rekenkamer daarmee om?

16 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 6.
17 ‘Over de Algemene Rekenkamer: missie en strategie’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 4 juni 2022).
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• Diverse onderzoeken over met name de rechtmatigheidsproblemen rond de Persoonsge-
bonden budgetten (pgb) zijn als casus genomen. Voor deze casus is gekozen omdat hierbij 
diverse organisaties op afstand van de overheid een rol spelen, zowel in de uitvoering 
als in het toezicht. Er is sprake van complexe verhoudingen. Verder was duidelijk 
dat de Nationale ombudsman een ander oordeel velde over het al dan niet uitbetalen 
van de persoonlijke budgetten dan de Algemene Rekenkamer. Interessant was om te 
onderzoeken wat oordelen zijn van de Algemene Rekenkamer in deze complexe situatie.

• Onderzoek Europees aanbesteden. Hoewel de Algemene Rekenkamer regelmatig 
aandacht besteedt aan aanbesteden, heeft ze in de afgelopen jaren slechts één specifiek 
onderzoek uitgevoerd naar Europees aanbesteden als zodanig. Dat ging over nieuwe 
Europese aanbestedingsregels. Dat onderzoek is gekozen als casus om nader te 
onderzoeken. 

 De overheid koopt jaarlijks voor ruim 86 miljard aan producten, werken en diensten 
op de markt. Wat is het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de aanpassing van 
de wetgeving? Zijn er doelmatiger oplossingen denkbaar voor deze aanbestedingspro-
cessen, waar veel ambtenaren en ondernemers mee te maken hebben?

• Toezicht op markten en marktwerking. De Algemene Rekenkamer heeft in 2005 een 
toetsingskader voor het toezicht op markten ontwikkeld. In een rapport uit 2012 
werkte ze dit nader uit. Bij toezicht op markten gaat het om organisaties die relatief 
ver van de rijksoverheid afstaan, maar die wel relevant zijn in tijden van privatise-
ringen. Benut de Algemene Rekenkamer haar kansen voldoende?

De analyse van de bestaande onderzoeken wordt in twee stappen uitgevoerd.
• Heeft de Algemene Rekenkamer impliciet of expliciet gebruik gemaakt van de 

beginselen van goed bestuur? 
• Wat zouden de gevolgen voor het onderzoek zijn als de beginselen van goed bestuur 

gebruikt zouden worden voor de opzet, uitvoering en conclusies van het onderzoek?

In de hoofdtekst van dit onderzoek zijn de hoofdlijnen van de analyses opgenomen. In de 
bijlage van dit onderzoek zijn de uitgebreidere analyses van de onderzochte casussen te 
vinden.18 

De vijf onderzochte casussen van Rekenkameronderzoeken zijn in dit exploratieve 
onderzoek geen toetsing van de theorie, maar het doorzetten van de beschrijving van het 
gebruik van de beginselen in de casussen om te beoordelen of er een meerwaarde voor het 
onderzoek zichtbaar kan worden als de beginselen worden gebruikt in de onderzoeken 
van de Algemene Rekenkamer.

18 Zie bijlage II.
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1.2.5 Conclusies en aanbevelingen
In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken over de verschillende onderdelen 
van het onderzoek en worden aanbevelingen gedaan, ook voor wetswijzigingen.

1.3 Veel gebruikte begrippen

Enkele begrippen komen in dit onderzoek op diverse plaatsen terug. Een beknopt 
overzicht van deze begrippen maakt het lezen van dit onderzoek gemakkelijker.

1.3.1 Staat 
Een Staat heeft een grondgebied met een bevolking en een politiek en wettelijk bestuur. 
Het staatsrecht gaat over de wijze waarop de Staat is georganiseerd en het bestuursrecht 
gaat over de manier waarop de Staat met haar burgers omgaat en hoe de bestuursorganen 
met elkaar omgaan. Een Staat is ook een privaatrechtelijke rechtspersoon die verbinte-
nissen aangaat in het privaatrecht en rechtshandelingen verricht. 

1.3.2 Staatsmachten
Een Staat heeft verschillende machten. Volgens het ideaalmodel van Montesquieu bestaan 
er drie machten in een goede staatsinrichting: de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. In het ideale geval ligt de wetgevende macht bij de Staten-Generaal 
en de uitvoerende macht bij de regering. De zuivere machtenscheiding is in Nederland 
nooit gerealiseerd. Er is sprake van gedeelde macht doordat er sprake is van een stelsel 
van elkaar wederzijds controlerende, in evenwicht houdende instanties. De spreiding van 
macht is ook gerealiseerd door middel van decentralisatie omdat bijvoorbeeld gemeenten 
en provincies zelfstandige bevoegdheden hebben gekregen.19

Het evenwicht van de drie machten wordt ook bevorderd door een vierde macht in de 
staatsrechtelijke verhoudingen. Deze vierde staatsmacht bestaat uit onafhankelijke beoor-
delaars van overheidshandelen zoals de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman 
en de Afdeling advisering van de Raad van State.20 

In het populaire debat worden de media ook weleens de vierde macht genoemd. Omdat 
de media niet worden genoemd in de Grondwet als macht in de Staat, worden ze in dit 
onderzoek niet tot de staatsmachten gerekend. Dat doet overigens niets af aan de invloed 
van de media op de staatsmachten.

19 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven 2017, p. 18-19.
20 Zie paragraaf 2.2.1. Verhouding tot Raad van State en Nationale ombudsman.
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1.3.3 ‘De’ overheid
Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven beschrijven het begrip overheid als 
maatschappelijk verschijnsel dat “waarschijnlijk te veelomvattend en veranderlijk is om 
juridisch sluitend te kunnen definiëren”. Maar ze doen toch een poging: “Kort en goed, 
het begrip ‘bestuursorgaan’ omvat in belangrijke mate de entiteiten die over het algemeen 
als overheid worden opgevat en is (mede)bepalend voor de gelding van voor die organen 
geldende bijzondere handelingsnormen en de daartegen openstaande rechtsbescherming. 
Tegelijkertijd is het een juridische constructie zonder verdergaande normatieve betekenis. 
En zoals bij alle juridische constructies wordt de nadere uitwerking gekenmerkt door 
techniek en detaillering. Mooier kunnen we het helaas niet maken.”21

De overheid is inderdaad veel meer omvattend dan de bestuursorganen. De overheid 
bestaat niet in de wet, maar ze is wel erg belangrijk in de samenleving. Volgens de bij de 
MH17-ramp omgekomen rechtsgeleerde en oud PvdA-senator Willem Witteveen moet 
de overheid enerzijds in een geïndividualiseerde wereld alle kwalen oplossen en heeft zij 
anderzijds de schuld aan alle menselijk falen.22 

Daardoor wordt besturen een zware, onmenselijke en daarom bijna onmogelijke taak. 
De uitvoerende en wetgevende macht kunnen die taak nauwelijks aan en ontdoen zich 
mogelijk mede daardoor in toenemende mate van hun verantwoordelijkheden door taken 
op afstand te laten uitvoeren.

Mede doordat de overheid geen wettelijke definitie heeft, worden in het dagelijkse spraak-
gebruik veel verschillende organisaties gerekend tot de overheid: het Rijk, organisaties die 
verbonden zijn aan het Rijk, decentrale overheden en de daaraan verbonden organisaties, 
bestuursorganen, volksvertegenwoordigingen, de vierde staatsmacht zoals de Algemene 
Rekenkamer, andere toezichthouders en volgens sommigen ook de bestuursrechter als die 
te gouvernementeel oordeelt, zoals in de kinderopvangtoeslagenaffaire het geval was.

1.3.4 Bestuursorganen
Artikel 1:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verstaat onder het begrip 
bestuursorgaan het volgende:
a een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
b.  een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

21 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven 2017, p. 56.
22 Witteveen 2014, p. 74.
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Op grond van het tweede lid zijn de volgende organen, personen en colleges geen 
bestuursorgaan:
a.  de wetgevende macht;
b.  de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
c.  onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede 

de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;
d.  de Raad van State en zijn afdelingen;
e.  de Algemene Rekenkamer;
f.  de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, 

eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscom-
missies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b;

g.  de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f 
bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en 
de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde 
organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het 
midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen;

h.  de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar 
afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten 2017;

i.  de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De hierboven genoemde organen die genoemd worden in het tweede lid - die dus geen 
bestuursorgaan zijn - worden op grond van lid 3 wél als bestuursorgaan aangemerkt als 
het besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van hun ambtenaren (met uitzon-
dering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en 
zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer).

1.3.5 Het Rijk
De Algemene Rekenkamer mag onderzoek doen bij het Rijk.23 Tot het Rijk behoren alle 
organisaties die tot de Staat der Nederlanden24 behoren.25 Dit zijn onder meer de volgende 
organisaties:
• alle ministeries;
• de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene 

Rekenkamer, Nationale Ombudsman);

23 Zie paragraaf 2.4. Taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer bij het Rijk.
24 De Staat wordt genoemd in artikel 2:1 lid 1 BW. Maar er is geen bepaling in de wet te vinden die 

precies weergeeft wat de Staat (der Nederlanden) inhoudt.
25 Zie ook Bijlage IV. Rijk = Rijksoverheid + diverse organisaties.
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• het Kabinet van de Koning;
• het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten;
• Raad voor de rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale 

Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven);
• en 24 zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder 

Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Persoonsgegevens, College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen, College voor de Rechten van de Mens, grondkamers, Commissie 
Eindtermen Accountantsopleiding, Huis voor klokkenluiders, Huurcommissie en de 
Kiesraad.

1.3.6 Organisaties buiten het Rijk
De Algemene Rekenkamer mag ook onderzoek doen bij duizenden grote en kleine instel-
lingen op afstand van het Rijk, die een groot deel van het rijksbeleid uitvoeren.26 Er zijn 
diverse soorten instellingen die elkaar soms overlappen. Het gaat om
• zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals de Kamer van Koophandel,
• rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) zoals scholen en rijksmusea, waaronder 

toegelaten of erkende instellingen die eveneens een wettelijke taak uitvoeren (zoals 
woningcorporaties en ziekenhuizen),

• staatsdeelnemingen en overheidsbedrijven waarin de Staat een belang heeft van meer 
dan 50%. Voorbeelden van staatsdeelnemingen zijn Schiphol en de Nederlandse 
Spoorwegen. In 2015 bedroeg de balanswaarde van de 35 staatsdeelnemingen in totaal 
ruim € 300 miljard27.

Zelfstandige bestuursorganen kunnen ook een rechtspersoon met een wettelijke taak zijn 
(zoals het UWV). Ook staatsdeelnemingen kunnen voor een deel van hun werkzaam-
heden een rechtspersoon met een wettelijke taak zijn (DNB en ProRail). En al deze 
instellingen kunnen bovendien een subsidie ontvangen. Daarnaast kunnen instellingen 
middelen uit de Rijksbegroting ontvangen én eigen middelen verwerven, zoals het 
Kadaster (voor kaarten en uittreksels uit het register), de RDW (registratie van kentekens) 
en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (voor rijexamens). Naast deze eigen 
publieke middelen kunnen dergelijke instellingen ook eigen private inkomsten hebben.

Instellingen kunnen allerlei soorten financiële relaties met het Rijk hebben. Het kan gaan 
om een subsidie, een lening, een garantie en of een fiscale tegemoetkoming inzake speur- 
en ontwikkelingswerk, een energie-investering, een milieu-investering of een investering 

26 Zie paragraaf 2.5. Taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer bij organisaties buiten het Rijk.
27 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
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in huurwoningen. Er zijn ook instellingen met een concessie of contractuele relatie met 
het Rijk. 

1.3.7 Decentrale overheden
Het bestuur van de Nederlandse overheid (het zogenoemde Huis van Thorbecke) is wel 
in wetten opgenomen en bestaat sinds het midden van de negentiende eeuw uit democra-
tisch gekozen bestuurslagen die territoriaal en functioneel zijn ingedeeld. Het Rijk is het 
landelijke bestuur. Daarnaast bestaan de decentrale overheden: provincies, gemeenten en 
waterschappen. Deze decentrale overheden hebben net als het Rijk eigen democratisch 
gekozen vertegenwoordigingen en besturen.

Het bestuur is op twee manieren aan de wet gebonden: het moet zich houden aan de wet 
en ontleent zijn bevoegdheden aan de wet. Dat wordt het legaliteitsbeginsel genoemd.

1.3.8 Privaat-, staats- en bestuursrecht
Het privaatrecht richt zich op verhoudingen tussen burgers en rechtspersonen. Dat 
betekent dat bestuursorganen, omdat het rechtspersonen zijn, ook gebruik kunnen 
maken van het privaatrecht. Het staatsrecht regelt de verhoudingen tussen de machten 
van de Staat. Met name in de twintigste eeuw, toen ‘de’ overheid steeds meer taken op 
zich nam, is het bestuursrecht ontstaan dat de verhoudingen regelt tussen bestuursor-
ganen onderling en tussen bestuursorganen en de burgers. Het staats- en bestuursrecht 
begrenzen de macht van de staats- en bestuursorganen. Daarom mag de staat geen 
gebruik maken van het privaatrecht als het bestuursrecht aan de burger een betere 
bescherming biedt.

1.3.9 Concepten democratie, rechtsstaat en organisatie
Een rechtsconcept is een algemeen idee met een normatieve inhoud waarbij samenhang 
een belangrijke rol speelt.28 In dit onderzoek spelen drie van die concepten een belangrijke 
rol: de concepten democratie, rechtsstaat en organisatie. 

Het concept democratie komt voort uit de gedachte dat de mens vrij wil zijn.29 Hij wil 
kunnen kiezen aan wie hij het bestuur toevertrouwt. Maar dat bestuur moet zich wel aan 
regels houden. Dat leidt tot het concept rechtsstaat. Omdat democratie en rechtsstaat ook 
los van elkaar kunnen bestaan en kan leiden tot ongunstige resultaten voor ieders vrijheid, 
is het concept van de democratische rechtsstaat ontstaan. In de democratische rechtsstaat 
worden menselijke vrijheden beschermd, houdt het bestuur zich aan regels en wordt het 
bestuur steeds weer vernieuwd door middel van verkiezingen. De concepten democratie 

28 Addink 2023.
29 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven 2017, p. 16.
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en rechtsstaat kunnen niet bestaan zonder het concept organisatie. Een organisatie moet 
dienstbaar zijn en soepel functioneren om de waarden van de democratische rechtsstaat 
waar te kunnen maken. 

1.3.10 Algemene rechtsbeginselen en beginselen van goed en 
behoorlijk bestuur

In de twintigste eeuw hebben de toetsende instellingen en dan met name de bestuurs-
rechter de rechtsbeginselen ontdekt om daarmee beter recht te doen in zaken die aan hen 
werden voorgelegd. Rechtsbeginselen helpen om normatieve gaten in de wetteksten te 
dichten, waardoor de autonomie en samenhang van het rechtsstelsel in stand kan blijven. 
Recht doen is mensenwerk en de schrijvers van verdragen en wetten, zijn niet onfeilbaar. 
Verder zijn rechtsbeginselen een hulpmiddel bij de interpretatie van het recht. Daardoor 
kan de samenhang van het rechtsstelsel worden bevorderd en kunnen ongewenste 
interpretatieverschillen worden voorkomen. Ook worden algemene rechtsbeginselen 
ingeroepen als gronden voor rechterlijke toetsing.

Naast de algemene rechtsbeginselen (integriteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) werden 
in de twintigste eeuw de rechtsbeginselen van behoorlijke bestuur ontwikkeld. Aan het eind 
van de twintigste eeuw zijn die algemene beginselen van behoorlijk bestuur gedeeltelijk in de 
wet opgenomen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er ook meer eisen aan het bestuur moesten 
worden gesteld. Die eisen ontstonden vanuit het (inter)nationale recht en leidden tot de 
rechtsbeginselen van goed bestuur.30 Die rechtsbeginselen nestelen zich als het ware tussen 
de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur in.

30 Zie paragraaf 3.4.1. Inleiding.
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Algemene rechtsbeginselen Beginselen van goed bestuur Beginselen van behoorlijk bestuur
Integriteit
Rechtsgelijkheid
Rechtszekerheid

Transparantiebeginsel
Participatiebeginsel
Mensenrechtenbeginsel
Beginsel van effectiviteit en efficiëntie
Verantwoordingsbeginsel
Behoorlijkheidsbeginselen Rechtszekerheidsbeginsel

Gelijkheidsbeginsel
Zorgvuldigheidsbeginsel
Motiveringsbeginsel
Vertrouwensbeginsel
Evenredigheidsbeginsel
Verbod van willekeur/
redelijkheidsbeginsel
Détournement de pouvoir/
specialiteitsbeginsel

1.3.11 Ongeschreven en geschreven rechtsbeginselen
In de twintigste eeuw werden steeds meer (algemene) beginselen van behoorlijk bestuur 
erkend door rechters en de politiek. Veel van die beginselen zijn uiteindelijk in de jaren 
negentig van de vorige eeuw opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Recent is een 
algemene bepaling in de Grondwet aangenomen door de Staten-Generaal.31 Die bepaling 
luidt: de Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. De 
bepaling is een opdracht aan alle overheidsdienaren in de Nederlandse democratische 
rechtsstaat om zich in te zetten voor goed bestuur. Daar zijn ook beginselen voor nodig.

De kinderopvangtoeslagenaffaire maakte duidelijk dat rechtsbeginselen zwaarder zouden 
moeten wegen dan de letterlijke wettekst. Het onnadenkend toepassen van zo’n letterlijke 
tekst kan ongekend onrecht en hardvochtige effecten veroorzaken, waardoor burgers 
vastlopen in hun leven. De Tweede Kamer nam na de kinderopvangtoeslagenaffaire 
unaniem een motie aan dat de uitvoering van het overheidsbeleid ‘beginselgeleid’ moet 
zijn.32

31 Zie paragraaf 1.5. Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: constitutionalisering van beginselenrecht.
32 Zie paragraaf 1.7. Naar een “beginselgeleide uitvoering”.
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Mede als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is er nu een snelle ontwikkeling 
gaande in de interpretatie van bijvoorbeeld het reeds in de Algemene wet bestuursrecht 
vastgelegde evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4, lid 2 Awb). De grondrechten gaan 
zwaarder wegen bij toepassing van dit beginsel. Een belangrijke adviseur van de Raad van 
State heeft in 2022 bijvoorbeeld voorgesteld om wetten buiten toepassing te laten, als er 
in een rechtszaak omstandigheden aan de orde zijn waaraan de wetgever bij het opstellen 
van de wet niet heeft gedacht.33 Bij de beoordeling van de vraag of het evenredigheidsbe-
ginsel van toepassing is (was een besluit geschikt, noodzakelijk en in de gegeven omstan-
digheden niet onredelijk bezwarend voor de belanghebbende), mag een rechter de wet in 
dat geval contra legem verklaren. De wet mag dan in zo’n geval op grond van rechtsbe-
ginselen en ongeschreven recht buiten toepassing worden gelaten. Deze nieuwe interpre-
taties worden op termijn opgenomen in de wet, mag verwacht worden: ongeschreven 
beginselen worden zo langzamerhand in de wet opgenomen en beginselen die al in de wet 
zijn opgenomen, worden steeds verfijnder geformuleerd.

1.3.12 Integriteit, respect en zorg
In een democratische rechtsstaat zijn checks and balances nodig. Zo is er de onafhan-
kelijke rechter die het bestuur controleert of het voldoet aan rechtmatigheidsnormen.34 
Het begrip ‘rechtmatigheid’ kan op twee manieren worden begrepen: 
• ‘eng’ in de zin van wetmatigheid, waarbij alleen gekeken wordt naar de wettelijke 

bevoegdheden grondslag van het overheidsoptreden en de overige wettelijke 
voorschriften (waaronder grondwetsbepalingen), of

• ‘ruim’ waarbij ook wordt gekeken naar overige, ongeschreven rechtmatigheidscriteria. 
Zo zijn gaandeweg de algemene rechtsbeginselen als toetsingscriteria ontstaan.35

Eén van de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat is dat de overheid aan alle 
burgers gelijke zorg en gelijk respect geeft. Het handelen van de overheid moet met deze 
norm overeenstemmen om democratisch gelegitimeerd te zijn.36 Deze norm werd bedacht 
door de Amerikaanse rechtsfilosoof en interpretivist Ronald Dworkin. Hij antwoordt 
in zijn boek Law’s empire (het rijk van het recht) op de vraag “wat is recht?” dat recht 
niet uitputtend behandeld kan worden in een catalogus van regels of principes. Hij 
definieert het rijk van het recht als een houding, niet als een grondgebied, een macht of een 
proces. Die houding bestaat uit het reflecteren op het eigen gedrag en het interpreteren 
van politieke ontwikkelingen in de breedste zin. Die houding moet volgens Dworkin 

33 Zie paragraaf 1.5. Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: constitutionalisering van beginselenrecht.
34 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven 2017, p. 47.
35 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven 2017, p. 48.
36 Rijpkema & Langbroek 2008.
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constructief zijn, omdat het doel is om al interpreterend beginselen op de praktijk toe te 
passen om zo vanuit het juiste vertrouwen in het verleden de beste route naar een betere 
toekomst te vinden. Uiteindelijk gaat het volgens hem om een broederlijke houding: de 
houding moet laten zien dat we zijn verenigd in een gemeenschap terwijl we kunnen 
verschillen als het om een project, een belang of een overtuiging gaat. “Dat is wat recht 
uiteindelijk voor ons is: voor de mensen die we willen zijn en de gemeenschap die we 
willen hebben.”37 

Volgens Dworkin moet het in het recht draaien om de politieke deugd van de integriteit. 
Daarin komen de deugden van rechtvaardigheid (justice), eerlijkheid38 ( fairness) en 
procedurele zuiverheid (due process) samen.39 

Rechtvaardigheid moet zorgen voor de juiste uitkomst van het politieke systeem: 
de juiste verdeling van goederen, mogelijkheden en andere bronnen. Eerlijkheid 
moet zorgen voor de juiste structuur van dat systeem. Procedurele zuiverheid 
moet zorgen voor de juiste procedures om wetten en regels die het systeem heeft 
geproduceerd af te dwingen.40

Volgens Dworkin kunnen rechtvaardigheid, eerlijkheid en procedurele zuiverheid met 
elkaar in conflict komen. Alleen door middel van integriteit kunnen deze conflicten in en 
met een gemeenschap worden opgelost.41 Integriteit draagt volgens hem bij aan de effici-
entie van het recht, omdat mensen een gezamenlijk referentiekader hebben. Als mensen 
accepteren dat ze bestuurd worden niet alleen door expliciete regels die zijn neergelegd 
in oude politieke beslissingen, maar ook door allerlei standaarden die voortkomen 
uit principes die hieraan ten grondslag liggen, dan kan de set van herkende publieke 
standaarden organisch groeien en krimpen als mensen gevoelig zijn voor wat deze 
principes betekenen onder nieuwe omstandigheden, zonder dat er gedetailleerde nieuwe 
wetgeving of jurisprudentie nodig is op ieder mogelijk onderdeel van een conflict.42 In 
integriteit komen volgens hem het morele en politieke leven van burgers samen: integriteit 
vraagt van de goede burger om samen met zijn buurman het gemeenschappelijke 
schema van rechtvaardigheid te interpreteren. Zo kunnen buren hun belangenconflicten 
oplossen.43 

37 Dworkin 1986, p 413.
38 Witteveen 2014, vertaalt fairness met redelijkheid.
39 Dworkin 1986, p. 188.
40 Dworkin 1986, p. 404-405.
41 Dworkin 1986, p. 188.
42 Dworkin 1986, p. 188.
43 Dworkin 1986, p. 189-190.
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Soeharno stelt dat integriteit geen deugd naast andere deugden is, maar de deugdelijkheid 
zelf is. Een integere houding krijgt vorm in iemands gedrag in een sociale omgeving. 
Die samenhang tussen gedrag en omgeving, en de alertheid om goed om te gaan met 
die samenhang bepaalt uiteindelijk de voortreffelijkheid van iemands houding. Volgens 
Soeharno geeft het geheel van waarden en geschreven en ongeschreven spelregels richting 
aan iemands integere houding. Maar ook publiek vertrouwen is volgens hem van belang.44 
Concrete publieke verwachtingen moeten volgens Soeharno gekoppeld worden aan 
concrete kwaliteiten van ambtsdragers. 

Integriteit is een kernwaarde voor het recht in het algemeen, zoals de redelijkheid en 
billijkheid die zijn in het privaatrecht. Deze deugd van de integriteit leidt volgens Dworkin 
ook tot sociaal recht. 45 Volgens hem moeten de theorie van vrijheid en de theorie van 
gelijkheid elkaar ondersteunen. Hij vindt dat een overheid alleen haar burgers mag 
dwingen om iets te doen als zij hun waardigheid respecteert. Die waardigheid moet 
bestaan uit gelijke zorg en gelijk respect voor elke burger. Gelijke zorg betekent volgens 
Dworkin dat het lot van iedere burger even belangrijk is voor de overheid: met iedere 
burger moet rekening worden gehouden ongeacht ras of economische welvaart. Gelijk 
respect voor alle burgers betekent dat de overheid elk individu moet toestaan om voor 
zichzelf te bepalen wat hij of zij een goed of succesvol leven vindt. Bij deze fundamentele 
ethische kwestie past volgens Dworkin geen scepsis. De cruciale voorwaarde voor het 
leven van het goede leven is dat iedereen deze vraag (wat het goede leven is) voor ogen 
moet houden en daarnaar met overtuiging moet kunnen leven.

Voor een theorie van bijvoorbeeld economische gelijkheid moeten volgens Dworkin 
simultaan vergelijkingen worden opgelost: er moet een economische verdeling bereikt 
worden die tegelijk ieders lot met gelijke zorg behandelt én de verantwoordelijkheid van 
alle mensen respecteert om hun eigen beslissingen te nemen. Dat krijg je niet voor elkaar 
met platte gelijkheid. Iedereen moet namelijk individuele beslissingen over zijn eigen 
onderwijs, investeringen en vrijetijdsbesteding kunnen nemen. Aan de andere kant kan de 
overheid niet zeggen: “We hebben een markt en die zorgt voor gelijke behandeling”. Want 
gehandicapten of mensen die het talent niet hebben om te maken wat de markt vraagt, 
zullen lijden op manieren die niets te maken heeft met de keuzes die ze op basis van hun 
eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt. Hoe lossen we deze simultane vergelijkingen 
op? Hoe behandelen we mensen met gelijke zorg en gelijk respect voor hun verantwoorde-
lijkheid om zelf beslissingen te nemen?

44 Soeharno 2009.
45 Dworkin 2011.
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Het basisidee moet volgens Dworkin het volgende zijn. 

“We kunnen mensen niet achteraf gelijkmaken, omdat we respect moeten hebben 
voor hun eigen verantwoordelijkheid. Integendeel, we moeten proberen mensen 
vooraf gelijk te maken. Hoe doen we dat? Door een hypothetisch gedachtenex-
periment. Stel dat gemiddelde mensen evenveel welvaart hadden en dat hun 
verzekeringsrisico’s gelijk waren. Welke verzekering zouden ze dan nemen voor 
de toekomst van hun leven? Volgens Dworkin zouden ze zich niet tot het uiterste 
verzekeren, omdat de premie dan onthutsend hoog zou zijn. Ze zouden zich 
zodanig willen verzekeren dat ze uitkomen op een hoger niveau dan het belas-
tingstelsel nu garandeert.”

Volgens Dworkin kan de (uit haar aard dwingende) overheid haar dubbele legitimiteit 
(voor gelijke zorg én gelijk respect) versterken als ze haar belasting- en herverdelings-
systeem zo hervormt dat haar burgers beter af zijn door de herverdeling via de overheid 
dan wanneer de burgers zichzelf zouden verzekeren via een private verzekeraar. Het gaat 
Dworkin hierbij om een interpretatieve integriteit. We moeten volgens hem nadenken 
over deze concepten vanuit ons ethische geloof dat we verantwoordelijk zijn. Dworkin: 
“We kunnen niet zeggen onze waarden botsen, dus ik hou van vrijheid of ik hou van 
gelijkheid.” We moeten erover nadenken.

Doorredenerend op Dworkin betekent dit dat de grondrechten zorgen voor een grotere 
gelijkheid vooraf dan je zou hebben gehad als de grondrechten er niet waren geweest. 
Grondrechten pakken economisch goed uit, omdat ze een bodem voor een menswaardig 
bestaan leggen. Anders gezegd: klassieke, sociale en collectieve grondrechten maken de 
kans op verlies van menselijke waardigheid kleiner. Dat is goed voor het behoud van 
vertrouwen in menselijke samenwerking die noodzakelijk is voor het in standhouden van 
de soort.

Staats- en bestuursrechthoogleraar Donner hield zijn inaugurele rede in Groningen over 
de in wezen sociale dimensie van het recht.46 De strekking van het verhaal is dat dijken 
iedereen beschermen en dat iedereen er belang bij heeft om een bijdrage te leveren aan het 
behoud ervan. 

“De dijk is als ’t ware de oudste en nog altijd de meest beeldende van al de 
openbare voorzieningen en instellingen, die erop zijn gevolgd. Het is een verwor-
venheid, waarachter een samenleving is ontstaan, die, aldus beschermd, andere 

46 Donner, 1979.
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economische, sociale, culturele, juridische en politieke verworvenheden tot stand 
heeft gebracht. Die hebben zich tot een heel samenstel van rechts- en staatsinstel-
lingen samengevoegd, waarmee wij nu zo vertrouwd zijn, dat zij ons als vanzelf-
sprekend gelden en, nauwelijks bewust, een ondergrond van ons bestaan vormen. 
In dat alles is de wederkerigheid gegroeid. Het voorbeeld van de dijk toont ook 
aan, hoe de wederkerige plichten met betrekking tot die voorziening al spoedig 
worden vastgelegd, worden bestendigd in rechtsplichten en rechtsbevoegdheden. 
(…) Het is (…) de kunst om ieder het zijne te geven, om rechten en plichten van 
de enen te doen corresponderen met die van de anderen.”47 

Anders gezegd: we bouwen gezamenlijk dijken uit welbegrepen sociaal én eigen belang. Het 
is bovendien efficiënter om drie dijken aan te leggen tussen drie punten van een driehoek 
in een landschap dan drie losse, grote terpen op die punten van de driehoek. De grond die 
je nodig hebt voor het opwerpen van grote terpen kun je beter gebruiken voor het bouwen 
van lange stevige dijken omdat je dan met dezelfde hoeveelheid grond meer land wint. In 
het zo door de dijken beschermde land (de polder) heeft iedereen meer mogelijkheden om 
een veilig bestaan op te bouwen dan wanneer je bij hoog water steeds naar de terp moet 
vluchten. Die dijken vragen wel om wederkerigheid en bestendigheid. Oftewel, de mensen 
moeten voor de lange termijn samenwerken aan het in stand houden van de dijken om 
het op die manier met elkaar beter te krijgen, terwijl er ook onderlinge verschillen mogen 
blijven bestaan. Dit is het polderen dat we in Nederland zo goed kennen en kunnen.

Polderen zien we tegenwoordig vaak als een politieke activiteit. Maar in feite zit polderen 
in al het recht. Steeds gaat het erom dat we naar een zo groot mogelijke vrijheid zoeken 
binnen en tussen de samenwerkingsverbanden die we hebben. Een burger mag dus wel 
degelijk kritiek hebben op de ordening van de gemeenschap. Dat hoeft niet te leiden tot 
een vertrek uit die gemeenschap.48 Dworkin zegt hierover het volgende:

“Politieke gehoorzaamheid is dan niet gerelateerd aan het gehoorzamen van elke 
afzonderlijke politieke beslissing van de gemeenschap (…) maar wordt een kwestie 
van trouw aan een ordening van beginselen waarvoor elke burger in persoon verant-
woordelijkheid draagt om die als de beginselen van zijn gemeenschap te erkennen.”49

47 Donner, 1979, p. 10.
48 Minister-president Rutte deed met zijn “Pleur op”-uitspraak over Turkse Nederlanders, die tijdens 

een demonstratie naar journalisten hadden geroepen dat ze moesten oprotten, veel stof opwaaien. 
Rutte zegt daarover in het programma Zomergasten dat ze als ze dat vinden dan maar beter 
kunnen oppleuren naar het land waar ze vandaan komen. Een opmerkelijke uitspraak als het om 
Nederlanders gaat. Rutte kreeg daarover veel kritiek, Zie Rutte 2016. .

49 R. Dworkin, 1986, p. 190. Vertaling van W. Witteveen, 2014, p. 177.
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Het gaat in de ogen van Witteveen om “het centrale gedachtegoed van een cultuur waar 
men zich plechtig aan verbindt, met als implicatie dat ze ook in de toekomst niet zouden 
mogen veranderen.”50 

“Er zijn in elk rechtssysteem wel bepaalde leerstukken, regels, beginselen en 
rechterlijke uitspraken die van groter belang zijn dan andere. Ze nemen een 
prominente plaats in, ze staan voor meer dan wat ze omschrijven en regelen. 
Door hun glans verlenen ze een symbolische dimensie aan het recht. Het legali-
teitsbeginsel staat voorop in de wetboeken van het materiële en formele straf-
recht. Redelijkheid en billijkheid kunnen niet in een samenstel van regels of 
beginselen worden uitgedrukt, maar doortrekken het gehele verbintenissenrecht. 
De zaak-Lindenbaum-Cohen en de ‘zorgvuldigheid die in het maatschappelijk 
verkeer betaamt’ zijn een formule geworden die grote verwachtingen wekt. 
Vooral in het internationale recht, zeker in het recht dat overal ter wereld dient te 
gelden, zijn er zulke prominente regels en beginselen.”51 

1.3.13 Recht is een gelaagd systeem
Recht waarborgt niet alleen de menselijke vrijheid in de samenleving, maar het is volgens 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ook een gelaagd systeem. De 
WRR onderscheidt vier lagen in het rechtsstaatbegrip.52

Eerste laag: grondidee. Dit is de binding van staatsmacht aan de regels van het 
recht. De achterliggende gedachten hiervan zijn de inperking en reductie van 
willekeur en het tegengaan van machtsconcentraties, leidend tot onbeperkte 
staatsmacht of staatsterreur. De deugd van Dworkin zijn in deze eerste laag te 
plaatsen, evenals de concepten van de democratische rechtsstaat en de concepten 
van mensenrechten. 

Tweede laag: fundamentele rechtsbeginselen. De fundamentele rechtsbeginselen 
werken de grondidee verder uit en zijn te beschouwen als zelfstandige waarden 
van de rechtsstaat. Te denken valt aan het beginsel van gelijkheid voor de wet, 
het beginsel van rechtszekerheid, het beginsel van rechtsbescherming door een 

50 Witteveen 2014, p. 187. Zie ook Tjeenk Willink 2019, p. 16.: “De democratische rechtsorde is 
geen staatkundig organisatiemodel maar een normatief concept. Het gaat om fundamentele 
beginselen en waarden zoals tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, redelijkheid, openbare en 
mensenrechten. Daaraan wordt elk doen en laten van de overheid geijkt en het gedrag van burgers 
– individueel en collectief – getoetst. De democratische rechtsorde sluit ín (‘Ieder telt mee’), niet 
uít. Daarom is onze democratische rechtsorde een sociale rechtsorde.”

51 Witteveen 2014, p. 187.
52 WRR 2002, p. 23.
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onafhankelijke rechter, het beginsel van bestuur op grond van een algemene 
regel en formele wet, het beginsel van de dienende overheid, het beginsel van de 
lex certa, het legaliteitsbeginsel in het strafrecht en het beginsel van de niet-te-
rugwerkende kracht van wetten. Onder deze beginselen vallen ook de beginselen 
van goed bestuur, die later aan de orde komen.

Derde laag: juridische regelingen. Bij de derde laag gaat het om de praktische 
staatsinrichting en de binnen die staatsinrichting functionerende taakverdeling 
tussen de diverse staatsorganen, neergelegd in juridische regelingen en juridische 
arrangementen. De taakverdeling en de bevoegdheden kunnen per natie 
zeer uiteenlopen zonder dat de idee en de waarden van de rechtsstaat worden 
geschonden (vgl. rule of law versus Soziale Rechtsstaat; Frans versus Engels 
administratief recht; wel of geen toetsingsrecht bij het hoogste rechtscollege, de 
verhouding tussen parlement en president, c.q. uitvoerende macht en dergelijke). 
De Comptabiliteitswet 2016 valt hieronder.

Vierde laag: de praktische uitwerking in het rechtssysteem. De vierde laag betreft 
de concrete invulling in de vorm van rechtsregels, rechtsbeslissingen en uitvoe-
ringsbesluiten die de dagelijkse uitvoering en rechtspleging sturen. Het gaat om 
de praktische vormgeving van de basisideeën en de waarden van de rechtsstaat, 
bijvoorbeeld het regelen van de consequenties van vormfouten, de benoeming 
en salarisregeling van rechters, het aantal rechtsgangen in bestuurs- en civiele 
rechtspraak, het opleggen en ten uitvoer leggen van straffen en dergelijke. De 
jaarlijkse begrotingswetten vallen hieronder.

Er is niet alleen een deugd die nageleefd moet worden om steeds beter recht te doen 
aan de hand van algemeen erkende hogere waarden of beginselen, maar er is ook een 
gelaagd systeem waarin deze waarden en beginselen concreet worden. Dat geheel kan de 
rechtsorde genoemd worden.

1.4 Rechtsorde, democratische rechtsstaat en 
grondrechten

Mensen leven samen in een rechtsorde. Een rechtsorde kan worden gezien als een samen-
hangend geheel (orde) van rechten, plichten en bevoegdheden op een bepaalde locatie: de 
rechtsorde is dan bijna synoniem voor de rechtsstaat. Maar dit samenhangende geheel van 
rechten, plichten en bevoegdheden (de rechtsorde) hoeft nog geen democratische rechts-
staat te zijn. Afhankelijk van de context kunnen ze wel synoniem zijn. 
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Volgens Burkens e.a. is de ‘rechtsorde’ het geheel van het geldend (ofwel ‘positief ’) recht, 
dat traditioneel wordt ingedeeld in privaatrecht, staats- en bestuursrecht en strafrecht. 
Elk van deze drie terreinen kan worden onderscheiden in een formeel en materieel deel. 
Daarnaast is er ook nog het tussenstatelijke en soms bovenstatelijke volkenrecht (interna-
tionaal recht) en het Unierecht.53

Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat vraagt om een nadere verklaring van 
zowel het begrip democratie als het begrip rechtsstaat. Over de gerichtheid van het 
democratisch principe bestaat volgens Burkens, Kummeling, Vermeulen en Widdershoven 
grote eenstemmigheid.54 “Uitgaande van vrijheid en gelijkheid van een ieder beoogt 
democratie allereerst bij te dragen aan de menselijke zelfbepaling. Democratisering van 
de politieke macht leidt tot vrijheid, tot autonomie van het individu, die uitsluitend haar 
grens vindt in de vrijheid van andere gelijkwaardige individuen.” 55 Democratie gaat ook 
over het legitimeren van het openbaar bestuur. Daartoe moeten minimale eisen worden 
gesteld aan 
• de inrichting van dat bestuur, 
• de besluitvormingsprocedures en 
• de inhoud van de besluiten.56

Die minimale eisen zijn de volgende.57 Iedereen heeft politieke grondrechten, zoals 
uitingsvrijheid en het recht van vereniging. Iedereen mag meedoen aan het verwerven van 
politieke macht. Iedereen heeft in beginsel actief en passief kiesrecht. De gekozen colleges 
hebben invloed op de besluitvorming door (mede)beslissingsrecht vooraf en/of controle 
achteraf. Hun besluitvorming en de besluiten zijn openbaar. Er wordt bij meerderheid 
besloten en de rechten van minderheden worden gerespecteerd.

53 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 5. 
54 Het feit dat er eenstemmigheid over de gerichtheid bestaat, betekent nog niet dat het democratisch 

principe is uitontwikkeld. Bij de Woo bijvoorbeeld is de semipublieke sector nog uitgezonderd 
(zie paragraaf 2.4.5. Regering bepaalt uiteindelijk openbaarheid van vertrouwelijke informatie) en 
de Afdeling advisering van de Raad van State heeft ernstige bezwaren tegen het wetsvoorstel voor 
de versterking van de participatie op decentraal niveau (zie paragraaf 3.4.2.2.2. Regelgeving en 
jurisprudentie).

55 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 209. 
56 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 210. 
57 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 210. 
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Verder zijn er volgens Burkens, Kummeling, Vermeulen en Widdershoven vier, nauw 
samenhangende, deels overlappende eisen waaraan een rechtsstaat moet voldoen.58

1. Legaliteit: elk overheidsoptreden moet blijven binnen de grenzen van het recht 
(negatief aspect) en berusten op een wettelijke grondslag in de Grondwet of een wet in 
formele zin (positief aspect);

2. Machtsverdeling: wetgevende, besturende en rechterlijke macht mogen niet aan 
hetzelfde staatsorgaan zijn toevertrouwd;

3. Grondrechten moeten gewaarborgd zijn in een grondwet of een verdrag, zodat de 
wetgever deze niet zomaar kan wijzigen. In de Nederlandse Grondwet mag alleen 
de formele wetgever beperkingen van de grondrechten aanbrengen “voor zover de 
Grondwet dat uitdrukkelijk toestaat”;

4. Rechterlijke controle: een burger moet door een onafhankelijke rechter de rechtma-
tigheid van overheidsoptreden kunnen laten toetsen als hij vindt dat zijn belangen 
worden geschaad.

Een staatsverband dat zijn grondrechten niet waarborgt, verliest volgens Burkens e.a. 
zijn bestaansgrond,59 omdat de grondrechten van fundamentele betekenis zijn voor de 
rechtsstaat.60 De essentie van de klassieke grondrechten is dat ze een dam opwerpen tegen 
willekeurig of onderdrukkend overheidsoptreden. Uit het legaliteitsbeginsel volgt dat als 
de overheid wil ingrijpen in leven, vrijheid en eigendom van burgers, dat altijd herleidbaar 
moet zijn tot een formele wet. Er moet strak bepaald zijn welk overheidsoptreden is 
toegestaan, terwijl de burger onbepaald gebruik kan maken van zijn vrijheden. Hij hoeft 
dat niet te motiveren. Grondrechten komen aan het individu en soms ook privaatrech-
telijke rechtspersonen toe tegenover de overheid. De formele wetgever (de regering en de 
Staten-Generaal) moet bij de uitoefening van zijn grondwettelijk recht (artikel 81) om wetten 
te kunnen maken de grondrechten respecteren. De grondrechten worden ook gewaarborgd 
in internationale mensenrechtenverdragen. Daaraan is ook de (grond)wetgever gebonden.61 

Er zijn verschillende typen grondrechten:62

• bodemnormen, zoals de eerbiediging van de menselijke waardigheid, het doodstraf-
verbod, het recht op leven en het verbod op marteling en onmenselijke behandeling/
bestraffing;

58 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 49.
59 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 124.
60 Deze alinea is gebaseerd op Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 124-128.
61 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 127.
62 Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, 2017, p. 132-133.
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• klassieke vrijheidsrechten, oftewel de verplichting voor de overheid om de vrijheid van 

individuen en groepen om bepaalde activiteiten vrij te kunnen ontplooien, waarbij 
beperkende voorschriften (beperkingsclausules) kunnen gelden. Het gaat hierbij 
onder meer om de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van vergadering en 
van betoging, van onderwijs en het recht op privacy, de onaantastbaarheid van het 
lichaam, het huisrecht en het brief-, telefoon- en telegraafgeheim;

• het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod, die in verschillende bepalingen en 
varianten voorkomen in het internationale recht en de Grondwet;

• de politieke participatierechten: het passief en actief kiesrecht en het recht op vrije en 
geheime verkiezingen;

• de grondrechten op rechtsbescherming, die waarborgen dat een onafhankelijke 
rechter kan oordelen over onder meer de eerbiediging van de grondrechten van de 
burger;

• de sociale grondrechten die meestal globale inspanningsverplichtingen inhouden voor 
actief overheidsoptreden.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) die in 1948 in de 
Verenigde Naties als besluit werd aangenomen, is de basis voor andere mensenrechten-
instrumenten, zowel van de VN zelf als van regionale organisaties zoals de Raad van 
Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. Een verklaring is 
niet bindend, verdragen zijn dat wel als een land ze bekrachtigt of ratificeert. In 1966 nam 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties twee verdragen aan: het Internationale 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationale Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Ze werden in 1976 onder-
tekend door de deelnemende landen en ze gelden sinds 1979 in Nederland. Naast deze 
twee verdragen zijn er verschillende andere verdragen die specifieke aandacht besteden 
aan een groep mensen of aan een bepaald recht. Het enige VN-Verdrag dat Nederland 
nog niet heeft ondertekend en bekrachtigd is het Internationaal Verdrag voor Rechten van 
Migrerende Werknemers en hun Familieleden.

Nederland heeft sinds 2014 een College voor de rechten van de mens, dat voldoet aan 
de criteria van de Verenigde Naties. Het heeft een breed mandaat.63 Het kan zich bezig-
houden met het bevorderen van de bescherming van alle mensenrechten in Nederland. 
Mensenrechten zijn opgenomen in de Grondwet, maar ook in verdragen en richtlijnen. 
Het College moet f lexibel kunnen opereren en prioriteiten kunnen stellen bij het opstellen 
van een werkprogramma. Daarom is in de wet geen definitie van mensenrechten 
opgenomen. De mensenrechten waarover het College zich kan uitspreken betreffen onder 
andere mensenrechten die zijn vastgelegd in:

63 Kamerstukken II 2009/10, 32467, nr. 3, p. 2.
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• de Grondwet;
• de Universele verklaring van de Rechten van de Mens;
• het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden;
• het herzien Europees Sociaal Handvest;
• het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
• het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
• het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten;
• het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscri-

minatie;
• het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling 

of bestraffing;
• het Verdrag inzake de rechten van het kind;
• het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen;
• het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Daarnaast valt volgens de memorie van toelichting te denken aan zogenoemd soft law, 
zoals de Europese gevangenisregels (Prison Rules) en vele verklaringen en aanbevelingen 
van de (Parlementaire Assemblee van de) Raad van Europa, alsook VN-richtlijnen. 
Benadrukt wordt dat dit een niet limitatieve opsomming is. “Het College kan zich ook 
richten op mensenrechten opgenomen in andere (toekomstige) verdragen, richtlijnen, 
overeenkomsten en nationale (uitvoerings)wetgeving.”64

In de tweede plaats bestaat de Raad van Europa (RvE), waarbij 47 lidstaten zijn 
aangesloten, die zich richt zich op het verspreiden en bevorderen van democratie en 
mensenrechten. Alle lidstaten, waaronder Nederland, hebben het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) 
bekrachtigd. Als burgers menen dat hun rechten voortkomend uit het EVRM door hun 
overheid worden geschaad, moet eerst tot aan de hoogste rechter in het eigen land zonder 
resultaat zijn geprocedeerd. Daarna kunnen ze eventueel een verzoekschrift indienen bij 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het EVRM heeft zo een 
directe werking voor Nederlandse burgers.

In de derde plaats speelt de EU een belangrijke rol in de bescherming van mensenrechten 
met het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ) en het EU Handvest voor de 
Grondrechten dat in 2009 in werking trad. Alle Europese instellingen moeten zich aan het 
Handvest houden. 

64 Kamerstukken II 2009/10, 32467, nr. 3, p. 5.
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In de vierde plaats is er de Nederlandse Grondwet met zijn klassieke en sociale grond-
rechten. In feite is de Grondwet een instructie voor de formele wetgever. Ieder Kamerlid 
zou de Grondwet moeten kunnen dromen. Artikel 120 van de Grondwet verbiedt de 
Nederlandse rechter om formele wetten aan de Grondwet te toetsen. Daardoor heeft de 
Staten-Generaal ogenschijnlijk een primaat in dat deel van het recht. Maar niet helemaal, 
want de Nederlandse rechter mag ook formele wetten toetsen aan verdragen. Hij mag 
op grond van artikel 94 van de Grondwet concluderen dat wettelijke voorschriften geen 
toepassing vinden, “indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende 
bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties”. Verder 
mag de Nederlandse rechter wel lagere regelingen aan de Grondwet toetsen. Kennelijk zit 
daar de gedachte achter dat een regeling die door een lagere overheid is gemaakt, minder 
goed kan zijn dan de wetten van de formele wetgever.65

1.5 Nieuwe algemene bepaling in Grondwet: 
constitutionalisering van beginselenrecht

Volgens Schlössels is er op Europees niveau “onmiskenbaar” sprake van een constitutio-
nalisering van het leerstuk van behoorlijk bestuur, omdat veel beginselen van behoorlijk 
bestuur individueel afdwingbare rechten zijn geworden en een fundamentele status 
in het Unierecht hebben gekregen.66 “Het concept van ‘good governance’ bindt deze 
rechten vervolgens aan algemene rechtsstatelijke eisen en aan fundamentele rechten. 
Zo verschuift het zwaartepunt van het normeren van overheidsgedrag naar een solide 
‘rights based’-benadering.”67 Het recht op behoorlijk bestuur wordt zo een burgerrecht 
dat volgens Schlössels ook in de Nederlandse Grondwet niet zou misstaan. Artikel 41 
van het EU-Handvest van de grondrechten, dat gaat over behoorlijk – of beter vertaald 
goed – bestuur, fungeert volgens hem als aanjager hiervoor.68 Volgens Schlössels omvat 

65 Op 1 juli 2022 heeft het kabinet een brief aan de Staten-Generaal gestuurd met een voorstel om 
constitutionele toetsing mogelijk te maken. Het onderwerp van de brief is “Hoofdlijnenbrief 
constitutionele toetsing” (Kenmerk Ministerie van BZK: 2022-0000321093). Uit de brief: “Het 
voorgaande samengevat spreekt het kabinet, de voor- en de nadelen afwegende, een voorkeur uit 
voor een model waarin gespreide toetsing mogelijk is – dat wil zeggen: door alle rechters – van 
wetten die in werking zijn getreden (rechterlijke toetsing ex post) aan een aantal met name genoemde 
bepalingen van de Grondwet (vrijheidsrechten), waarbij de rechter in een bindend rechterlijk 
oordeel de wet of wetsbepaling buiten toepassing kan laten wegens strijd met de Grondwet.” Verder 
meent het kabinet dat een “nadrukkelijke afwijzing op voorhand” van elke vorm van toetsing aan 
ongeschreven recht niet meer voor de hand ligt “in het licht van de rechtsontwikkeling”. Volgens 
het kabinet is de “jurisprudentiële ontwikkeling nog volop in beweging”. Het kabinet volgt deze 
ontwikkelingen en beziet wat onder de gegeven omstandigheden een passend vervolg is.

66 Schössels, 2016, p. 20.
67 Schössels, 2016, p. 20.
68 Schössels, 2016, p. 20.
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‘good governance’ veel meer dan de ‘klassieke’ gedragsnormen van behoorlijk bestuur. Hij 
verwijst naar Addink die zes groepen van goedbestuurbeginselen onderscheidt: behoorlijk 
bestuur, transparant bestuur, participatief bestuur, verantwoordend bestuur, effectief 
bestuur en mensenrechten en bestuur.69 Schlössels noemt goed bestuur een naar zijn aard 
integrerend concept, waarin het geheel van recht- en doelmatigheidsnoties - waaraan het 
openbaar bestuur moet voldoen - wordt verankerd in de democratische rechtsstaat.70

De veranderende houding tegenover grondrechten is ook zichtbaar bij het zwaardere 
gewicht dat in de Nederlandse rechtspraak en wetgeving zou moeten worden toegekend 
aan het evenredigheidsbeginsel. Schlössels stelde in 2016 al dat het “cruciale” Unierech-
telijke evenredigheidsbeginsel “met een zware constitutionele basis” stiefmoederlijk werd 
behandeld in het Nederlandse bestuursrecht. “Maar deze benadering kan kantelen, zeker 
in een stelsel dat het belang van individuele rechtsbescherming steeds meer benadrukt 
en dat aansluiting zoekt bij de Europese ‘mainstream’.”71 In 2021 kreeg hij gelijk. Op 7 
juli 2021 concludeerden de staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel dat de 
bestuursrechter zijn evenredigheidstoets van bestuurlijke maatregelen, zoals een wonings-
luiting of een dwangsom, zou moeten laten aansluiten bij de drietraps-evenredigheidstoets 
uit het Europese recht .72 Dat betekent dat een bestuurlijke maatregel moet worden beoor-
deeld op 
(1) geschiktheid voor het nagestreefde doel, 
(2) noodzakelijkheid (is er geen minder ingrijpende maatregel die even effectief is?) en 
(3) de maatvoering van de bestuurlijke maatregel (bijvoorbeeld de duur van een wonings-

luiting of de hoogte van een dwangsom).

Hoe indringend de bestuursrechter de evenredigheid van een bestuurlijke maatregel 
beoordeelt, zou moeten afhangen van het gewicht van de algemene en particuliere 
belangen die bij zo’n maatregel een rol spelen en van de vraag in hoeverre de maatregel 
de grondrechten aantast. Het bestaande strikte onderscheid tussen slechts twee mogelijke 
toetsingsintensiteiten (terughoudend en indringend) zou moeten verdwijnen.73 

69 Schössels, 2016, p. 2.
70 Schössels, 2016, p. 2.
71 Schössels, 2016, p. 20.
72 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468. Voor punitieve 

sancties gold de evenredigheidstoets al langer. Deze sanctie moet de bestuursrechter vol toetsen op 
evenredigheid. Eventuele belemmeringen in het nationale recht kan de rechter zo nodig ontwijken 
door de zaak te toetsen aan Unierecht (artikel 47 Handvest) of verdragsrecht (artikel 6 EVRM).

73 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468
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In een uitspraak op 2 februari 2022 gaf de Raad van State antwoord op de vraag hoe 
intensief de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel moet toetsen.74 Met artikel 
3:4, tweede lid Awb75 beoogde de wetgever volgens de Raad van State76 drie beginselen te 
codificeren als handelingsnorm voor bestuurlijke besluitvorming én als toetsingsnorm 
voor de rechter: het verbod van willekeur, het materiële zorgvuldigheidsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel. De bepaling heeft twee gelijkwaardige ijkpunten volgens de 
Raad van State: aan de ene kant het beoogde doel van een besluit en aan de andere kant 
de (nadelige) gevolgen ervan. Een besluit dat voldoet aan het evenredigheidsbeginsel kan 
“harde” gevolgen hebben, maar mag niet “onnodig nadelig” voor een belanghebbende 
zijn. Tegelijkertijd kan een “zacht” besluit volgens de Raad van State ook onevenredig 
zijn omdat de doelen van een besluit bijvoorbeeld niet zwaar wegen. “De toepassing 
van het evenredigheidsbeginsel vergt daarom een scherp inzicht, van zowel het bestuur 
bij de besluitvorming als de bestuursrechter bij de toetsing, in alle relevante feiten en 
omstandigheden en een afgewogen en deugdelijk gemotiveerd oordeel over de vraag welke 
gevolgen voor welke belanghebbenden (nog) wel of juist niet (meer) evenredig zijn.”77

De bestuursrechter moet zich volgens de Raad van State baseren op de tekst van artikel 
3:4, lid 2 Awb en niet op de vraag of het bestuursorgaan “bij afweging van de betrokken 
belangen in redelijkheid wel of niet tot het besluit heeft kunnen komen”.78 Bij de toetsing 
van bestuurlijke maatregelen moet de rechter aansluiting zoeken bij de Unierechtelijke 
evenredigheidstoets:
“(i) Is het besluit geschikt om het doel te bereiken? Die geschiktheidstoets houdt een 

effectiviteitstoets en een coherentietoets in;
(ii) Is het besluit noodzakelijk om het doel te bereiken? Is een keuze mogelijk tussen 

meer geschikte maatregelen, dan moet op basis van deze toets die maatregel worden 
gekozen die de belanghebbenden het minst belast;

(iii) Is de maatregel evenwichtig (evenredigheid stricto sensu)? Is de op zichzelf geschikte 
en noodzakelijke maatregel in de gegeven omstandigheden niet onredelijk bezwarend 
voor de belanghebbende?”79

74 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285.
75 De tekst van dit artikellid luidt als volgt. “De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen 

van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.”
76 Kamerstukken II 1988/89, 21221, nr. 3, p. 70.
77 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 

7.4.
78 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 

7.6.
79 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 

7.7.
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Deze Unierechtelijke drie-traps-evenredigheidstoets hoeft niet bij de toetsing van elk 
besluit volledig gebruikt te worden, vindt de Raad van State. “De bestuursrechter zal 
daarom van geval tot geval, in het verlengde van de tegen het besluit aangevoerde beroeps-
gronden, moeten bepalen of en zo ja op welke wijze de geschiktheid, de noodzakelijkheid 
en de evenwichtigheid van de maatregel (uitdrukkelijk) bij de toetsing moeten worden 
betrokken.”80

De intensiteit van de rechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel hangt volgens 
de Raad van State van zoveel factoren af dat het om een glijdende schaal gaat waarop 
alle intensiteiten tussen vol en terughoudend toetsen toegepast moeten kunnen worden. 
Daarbij gelden volgens de Raad van State voor de beoordeling en de toetsing van de 
evenredigheid twee belangrijke oriëntatiepunten:
(i) de aard en het gewicht van de bij het besluit betrokken belangen;
(ii) de ingrijpendheid van het besluit en de mate waarin het fundamentele rechten van de 

belanghebbenden aantast.81

Dit betekent dat de Raad van State niet langer het willekeurcriterium (het verbod op 
willekeur) voorop zal stellen bij toetsing op grond van artikel 3:4 lid 2 Awb, maar het 
evenredigheidsbeginsel. 

“De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is afhankelijk van een veelheid 
aan factoren en verschilt daarom van geval tot geval. Geschiktheid, noodza-
kelijkheid en evenwichtigheid spelen daarbij een rol, maar de toetsing daaraan 
zal niet in alle gevallen op dezelfde wijze (kunnen) plaatsvinden. Zo maakt het 
verschil of het gaat om een algemeen verbindend voorschrift, een ander besluit 
van algemene strekking of een beschikking en ook of het gaat om een belastend 
besluit, een begunstigend besluit of een besluit met een hybride karakter. De 
intensiteit van de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel wordt bepaald door 
onder meer de aard en de mate van de beleidsruimte van het bestuursorgaan, 
de aard en het gewicht van de met het besluit te dienen doelen en de aard van 
de betrokken belangen en de mate waarin deze door het besluit worden geraakt. 
Naarmate die belangen zwaarder wegen, de nadelige gevolgen van het besluit 
ernstiger zijn of het besluit een grotere inbreuk maakt op fundamentele rechten, 
zal de toetsing intensiever zijn.”82

80 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 7.8.
81 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 7.9.
82 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, overweging 7.10.
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Deze nieuwe lijn van de Raad van State was op 3 februari 2022 voorpaginanieuws in 
NRC onder de kop “Rechtspraak wordt menselijker”. De Raad van State liet zien dat de 
rechter een actievere rol gaat nemen om rechtvaardiger uitspraken te doen door meer naar 
de inhoud van de voorgelegde zaken te gaan kijken en zich minder te beperken tot een 
marginaal oordeel over de vraag of de procedure in redelijkheid goed is verlopen. De Raad 
van State liet met de uitspraken over het evenredigheidsbeginsel ook zien dat grond-
rechten belangrijker worden in het recht.

Na deze uitspraak van de Raad van State over de toetsing van beschikkingen aan het 
evenredigheidsbeginsel vroeg de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op 22 
februari 2022 opnieuw adviezen aan staatsraden advocaat-generaal over de toetsing van 
beleidsregels (aan Widdershoven) en toetsing van lagere wetgeving (aan Snijders) over 
het evenredigheidsbeginsel. Op 18 mei 2022 verschenen de beide adviezen, die conclusies 
worden genoemd.

Widdershoven concludeerde op 18 mei over de betekenis van het evenredigheidsbeginsel 
voor beleidsregels.83 De casus ging over de toepassing van de zogenoemde Afslui-
tingsregeling (het kinderpardon). De staatssecretaris beoordeelt aanvragen voor het 
kinderpardon “in de context van het gezin”. Dat betekent dat het hele gezin een verblijfs-
vergunning krijgt als het kind er een krijgt. Maar als er sprake is van een zogenoemde 
contra-indicatie bij een van de gezinsleden, dan kan het hele gezin vertrekken. 

Het kinderpardon is een begunstigende beleidsregel, omdat de staatssecretaris een verblijfsver-
gunning kan verlenen zonder dat de wet dit verplicht. Volgens Widdershoven past hierbij een 
terughoudende rechterlijke toetsing. Maar in de beleidsregel staan ook “ingrijpende” en ”belas-
tende” contra-indicaties, die kunnen leiden tot een weigering van een verblijfsvergunning. 
Volgens Widdershoven kan de rechter deze contra-indicaties “indringender” op evenredigheid 
toetsen door te kijken naar de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid. Dat moet 
volgens Widdershoven in elk geval gebeuren als de staatssecretaris het handelen van de ouder 
tegenwerpt aan het kind, omdat de staatssecretaris in dat geval een onderscheid maakt tussen 
kinderen mét ouders met contraindicaties en kinderen met ouders zónder contra-indicaties. 
Dit onderscheid is volgens hem alleen toegestaan als het een gerechtvaardigd doel heeft en in 
het licht van dat doel geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is. Het toerekenen van het gedrag 
van een ouder aan een kind is alleen noodzakelijk als daadwerkelijk het risico bestaat dat de 
ouder een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan het verblijfsrecht van het kind. Bestaat dat 
risico niet, dan is dat toerekenen niet noodzakelijk en dus niet evenredig.

83 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1440. 
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Ook de ernst van de contraindicatie is van belang. Als het gaat om “gevaar voor de 
openbare orde”, dan moet de staatssecretaris kijken naar de aard en de ernst van het 
strafbare feit, het tijdsverloop en het gedrag van de betrokkene. “Het niet kunnen 
aantonen van de identiteit” mag de staatssecretaris volgens Widdershoven alleen als 
contra-indicatie gebruiken als de ouder werkelijk identiteitsverwarring heeft veroorzaakt. 
Maar als de gecreëerde verwarring nauwelijks reëel is, dan is het weigeren van de verblijfs-
vergunning niet evenwichtig.

Op 18 mei 2022 verscheen ook een belangrijke conclusie over de toetsing van wetten aan 
de Grondwet. In juli 2021 hadden Widdershoven en Wattel in hun conclusie al gepleit 
voor “een minder strikte uitleg van het toetsingsverbod in de Grondwet”. Ze schreven 
dat de rechter hierdoor meer ruimte zou krijgen om ook wetten die door het parlement 
zijn aangenomen te toetsen aan algemene rechtsbeginselen, zoals het evenredigheidsbe-
ginsel.”84 Een klein jaar later, op 18 mei 2022, concludeerde staatsraad advocaat-generaal 
G. Snijders dat in sommige gevallen toch aan de Grondwet getoetst kan worden. Volgens 
Snijders mogen wetten – in dit geval de Wet kinderopvang – normaal gesproken niet 
getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel vanwege het toetsingsverbod in artikel 
120 van de Grondwet. Maar als de wetgever aan bepaalde omstandigheden niet heeft 
gedacht bij het opstellen van de wet, dan kan de rechter op grond van rechtsbeginselen 
en ongeschreven recht tot een oordeel komen dat contra legem is, oftewel tegen de wet. 
Maar als de wetgever het specifieke geval wel onder ogen heeft gezien bij het vaststellen 
van de wet, dan mag de rechter niet contra legem (tegen de wet) oordelen. In dat geval zou 
rechterlijke toetsing van de wet de afweging van de wetgever namelijk doorkruisen. Dan 
geldt het toetsingsverbod wel.85

Het toenemende gewicht van grondrechten en rechtsbeginselen in de democratische 
rechtsstaat is ook zichtbaar in de discussie die werd gevoerd over het opnemen van 
een algemene bepaling in de Nederlandse Grondwet. Het ontbreken van een algemene 
bepaling over de grondrechten en de democratische rechtsstaat werd door sommigen 
betreurd. In 2009 kreeg een Staatscommissie daarom de opdracht om de regering te 

84 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468.
85 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1441. In deze casus 

waren de ouders er niet van op de hoogte dat zij de kinderopvangtoeslag binnen betrekkelijk korte 
termijn moesten aanvragen. In één van de zaken heeft een ouder grote uitgaven aan kinderopvang 
gedaan in de verwachting dat die zouden worden gedekt door de kinderopvangtoeslag. Uit 
de wetsgeschiedenis van de Wet kinderopvang leidde de staatsraad advocaat-generaal af dat de 
wetgever zich onvoldoende had gerealiseerd dat deze gevallen zich onvermijdelijk zouden voordoen 
en dat het daarbij om grote bedragen zou kunnen gaan. Die gevallen had de wetgever dus volgens 
de staatsraad advocaat-generaal niet onder ogen gezien. Daarom kan de rechter in die gevallen deze 
bepaling uit de Wet kinderopvang aan het evenredigheidsbeginsel toetsen.
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adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met onder meer 
het opnemen van zo’n bepaling.86 In 2010 bracht zij een rapport uit waarin zij aangaf dat 
de Grondwet “bij de tijd” moest blijven vanwege onder meer de toegenomen bescherming 
van grondrechten “mede onder invloed van het internationale recht”.87 Een Grondwet die 
bij deze veranderingen onvoldoende aansluit, boet in aan normativiteit die van belang is 
voor de burger en voor de overheid, schreef de commissie in haar rapport.88 De algemene 
bepaling van de Grondwet moest volgens de commissie als volgt luiden:89 
1. Nederland is een democratische rechtsstaat. 
2. De overheid eerbiedigt en waarborgt de menselijke waardigheid, de grondrechten en 

de fundamentele rechtsbeginselen. 
3. Openbaar gezag wordt alleen uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.

De regeringen Rutte I en II weigerden aanvankelijk een wetsvoorstel in te dienen en 
liet het initiatief over aan de Tweede Kamer.90 Een debat op 11 maart 2014 in de Eerste 
Kamer bracht de regering op andere gedachten. In juni 2014 vond ze het toch passend 
om de “kernbeginselen democratie en rechtsstaat en de grondrechten” (nader) te explici-
teren.91 Ze raakte daarvan overtuigd na onder meer een internationale oriëntatie waaruit 
bleek dat het heel normaal is om een algemene bepaling op te nemen.92 De tekst van het 
wetsvoorstel dat in juli 2016 uiteindelijk werd ingediend luidde: ”De Grondwet waarborgt 

86 Kamerstukken II 2010/11, 31570, nr. 17, Bijlage 86969, Rapport Staatscommissie Grondwet, p. 13.
87 Kamerstukken II 2010/11, 31570, nr. 17, Bijlage 86969, Rapport Staatscommissie Grondwet, p. 13.
88 Kamerstukken II 2010/11, 31570, nr. 17, Bijlage 86969, Rapport Staatscommissie Grondwet, p. 13.
89 Kamerstukken II 2010/11, 31570, nr. 17, Bijlage 86969, Rapport Staatscommissie Grondwet, p. 40.
90 Brief inzake notitie algemene bepaling Grondwet van 18-2-2014 (Kamerstukken I 2013/14, 31570, 

nr. I).
91 Brief inzake notitie algemene bepaling in de Grondwet van 27-6-2014 (Kamerstukken I 2013/14, 

31570, nr. K). 
92 In de brief werd het volgende overzicht gegeven. “De rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten 

zijn de drie pijlers van de Raad van Europa. Zij zijn opgenomen in de preambule van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM). Ook 
in het Verdrag betreffende de Europese Unie keert deze drieslag van democratie, rechtsstaat en 
mensenrechten terug. Zo bevestigt de preambule van het VEU de «gehechtheid aan de beginselen 
van vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 
van de rechtsstaat». Ook artikel 2 VEU bestempelt (onder andere) democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten als de waarden waarop de Unie berust. Hetzelfde geldt voor het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. In de preambule daarvan staat eveneens dat de Unie haar 
grondslag vestigt op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit, en dat de Unie berust op het beginsel van democratie en het beginsel van 
de rechtsstaat. Ook op het nationale niveau zijn de drie pijlers in diverse grondwetten opgenomen.” 
Voorbeelden waren de constituties van Noorwegen, Tsjechië, Zweden, Spanje, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk en Canada. Bron: Kamerstukken I 2013/14, 31570, nr. K, Brief 
van 27-6-2014 inzake notitie algemene bepaling in de Grondwet.
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de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten”.93 De bepaling gaf volgens de regering 
“de contouren aan waarbinnen onze Grondwet gelezen en begrepen dient te worden”.94 De 
beknopte toevoeging paste volgens het kabinet bij het sobere karakter van de Grondwet 
en sloot aan bij de institutioneel-organisatorische functie en de waarborgfunctie van 
de Grondwet. Het debat in het parlement leidde tot een subtiele, maar niet onbelangrijk 
amendement: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechts-
staat.” VVD-Kamerlid Koopmans bracht dit amendement in. Zijn overwegingen waren 
dat zijn amendement de volgorde van de Grondwet zelf aanhoudt: eerst de grondrechten 
en daarna de overige elementen van de democratische rechtsstaat. Verder betoogde hij 
dat de veranderde volgorde aangeeft dat “de grondrechten niet achtergesteld zijn aan de 
democratie”. Ook staan de begrippen “democratie” en “rechtsstaat” niet los van elkaar. 
Het amendement spreekt van de “democratische rechtsstaat”. Volgens Koopmans zijn de 
democratie en de rechtsstaat in het Nederlandse staatsbestel “onverbrekelijk” met elkaar 
verbonden. “De democratische rechtsstaat is meer dan de som der delen.”95 Het voorstel 
is op 1 april 2021 ingediend voor de tweede lezing van deze Grondwetsherziening. Op 5 
april 2022 is de wijziging aangenomen door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is het 
voorstel op 5 juli 2022 aangenomen. Op 30 augustus 2022 werd de nieuwe bepaling van 
kracht.96

De Tweede Kamer had in de tweede lezing nog enkele vragen aan de regering. Volgens 
de regering wordt de normatieve werking van de algemene bepaling versterkt door haar 
waarborgfunctie en interpretatieve functie. De algemene bepaling geeft de contouren aan 
waarbinnen de Grondwet gelezen en begrepen moet worden.97 “De algemene bepaling stelt 
een ondergrens aan intrekking, wijziging of codificatie van bepalingen in de Grondwet en 
verzwaart tot op zeker hoogte ook de bewijslast daarvoor.” 98 De normatieve en interpre-
tatieve functie geldt direct voor de grondwetgever en indirect voor de andere ambten en 
organen. Deze andere ambten en organen moeten zich immers aan de Grondwet houden 
als ze hun bevoegdheden en taken uitvoeren.99 Volgens de regering mag worden veronder-
steld dat niet snel afstand genomen zal worden van de inhoud van een algemene bepaling 
waarin de algemene uitgangspunten van ons constitutioneel bestel zijn opgenomen.100 

93 Kamerstukken II 2015/16, 34516, nr. 1.
94 Brief inzake notitie algemene bepaling in de Grondwet, van 27-6-2014 (Kamerstukken I 2013/14, 

31570, nr. K).
95 Kamerstukken II 2016/17, 34516, nr. 10.
96 Stb. 2022, 332.
97 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 3-4.
98 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 2.
99 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 5.
100 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 2.
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Volgens de regering moet de wetgever bevorderen dat niet alleen de wetgever zelf de 
waarborgfunctie van de Grondwet respecteert, maar ook de andere staatsmachten en 
overheidsorganen.101

De algemene bepaling doelt volgens de regering op verschillende vormen van grond-
rechten, zowel klassieke als sociale, en zowel op nationale als op internationale 
grondrechten.102 De grondwettelijke waarborging van de internationaal verankerde 
grondrechten vindt plaats door de artikelen 93103 en 94104 van de Grondwet. Voor de 
fundamentele rechten die zijn vastgelegd in het EU Handvest ligt dat anders, omdat ze 
rechtstreeks van toepassing zijn in de Nederlandse rechtsorde voor zover het gaat om 
handelingen die uitvoering geven aan het Unierecht, schreef de minister.105 “De algemene 
bepaling maakt dat niet anders, noch dwingt zij daartoe. Zij geeft de marges weer 
waarbinnen de alternatieven voor de invulling van ons constitutioneel bestel toelaatbaar 
zijn.”106 De bepaling is volgens de regering een opdracht aan primair de grondwetgever en 
is verder bedoeld als interpretatiekader voor ambten, organen en overheidsdiensten.107

1.6 Normatieve opdracht voor Algemene 
Rekenkamer

De codificatie dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat 
waarborgt, betekent dat alle staatsorganen, waaronder de Algemene Rekenkamer, meer 
dan voorheen een normatieve opdracht hebben om een eigen bijdrage te leveren aan 
die betekenis van de grondrechten en de democratische rechtsstaat. In feite sluit deze 
opdracht aan op Dworkins interpretatieve leer, waarbij het uitgangspunt is dat iedere 
persoon en institutie in de samenleving en in het bijzonder iedereen die in het ‘juridische 
bedrijf ’ werkt (of daaraan bijdraagt) de min of meer heilige plicht heeft om het recht 

101 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 5.
102 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 4.
103 Artikel 93 Grondwet over de rechtskracht van internationale verdragen luidt als volgt: “Bepalingen 

van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder 
kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.”

104 Artikel 94 Grondwet gaat over de voorrang van de internationale rechtsorde boven de nationale 
wet. De tekst is als volgt: “Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen 
toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.”

105 De uitdrukking ‘het Unierecht ten uitvoer brengen’ betekent volgens het Hof van Justitie 
‘handelen binnen de werkingssfeer van het Unierecht’ (ECLI:EU:C:2013:105, Akerberg Fransson). 
De werkingssfeer geldt voor alle situaties die ‘door het Unierecht worden beheerst, maar niet 
daarbuiten’ (ECLI:EU:C:2014:126, Siragusa). 

106 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 4.
107 Kamerstukken II 2021/22, 35786, nr. 6, p. 3.
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steeds beter of - anders gezegd - integerder te maken. Voor de Algemene Rekenkamer 
geldt in dit verband dat ze goed functioneert als ze de toepassing van de grondrechten en 
de uitvoering van beleid in de democratische rechtsstaat steeds integerder maakt met haar 
kritische rapporten over de vraag of het geld rechtmatig en doelmatig wordt uitgegeven 
en ontvangen. De normen van de Algemene Rekenkamer zijn daarbij maatgevend voor 
het functioneren van de hele staatsorganisatie: zowel voor de centrale als decentrale 
overheden en voor de met de overheden verbonden organisaties. Hoe is het met die 
rechtmatigheid en doelmatigheid gesteld?

Volgens de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser is meer dan 99,8% van de 
uitgaven van het Rijk de laatste jaren rechtmatig.108 “Dat betekent dat het geld volgens de 
regels is uitgegeven.” Maar achter dat “mooie percentage” zit volgens Visser nog “een hele 
wereld”, die zich “aan controle door volksvertegenwoordigers en rekenkamers onttrekt”. 
109 Het kan dus zijn dat de overheid belastinggeld rechtmatig over de balk smijt. Maar 
dan kan direct de vraag worden gesteld of het over de balk smijten van belastinggeld niet 
onrechtmatig zou moeten zijn. Dat is nu nog niet het geval. Visser waarschuwt dat het 
belasting- en premiegeld door de vele verdeelmodellen niet altijd meer navolgbaar en 
controleerbaar is. Hij kan daardoor ook niet meer beantwoorden of het geld doelmatig 
en doeltreffend wordt uitgegeven. Voor de helft van de uitgaven van de rijksoverheid 
moet alleen gecontroleerd worden of het juiste bedrag op het juiste rekeningnummer van 
de juiste organisatie is overgemaakt. “Welke resultaten met die uitgaven bereikt zijn, is 
niet altijd duidelijk. Het is lastig om het publieke geld vanaf de belastingbetaler tot aan 
de publieke voorziening te volgen.”110 Het zicht op publiek geld is volgens de Algemene 
Rekenkamer diffuser geworden.111 

“Niet altijd is duidelijk ‘wie’ waarop kan worden aangesproken. (…) Bestuurs-
lagen zijn onderling vervlochten, de grens tussen overheid en samenleving is 
soms onscherp en een enkele keer is er sprake van een overlap van taken. (…) 
Waar beleid en uitvoering meer op afstand van de rijksoverheid komen, legt de 

108 In 2019 toen meer dan 1 procent van de verplichtingen onrechtmatig was. Bij de verplichtingen 
was 98,92% rechtmatig tot stand gekomen. Dat is te weinig. Een van de oorzaken was dat de 
verwerving van het aandelenpakket Air France - KLM à € 744,4 miljoen een in comptabel opzicht 
onrechtmatige transactie was. Staat van de rijksverantwoording 2019, Algemene Rekenkamer, Den 
Haag, mei 2020, p. 13. In mei 2022 stelde de Algemene Rekenkamer voor het derde jaar op rij vast 
dat de tolerantiegrens van 1% bij de verplichtingen was overschreden. In 2021 was 4,83% van de 
verplichtingen (€ 15,5 miljard) onrechtmatig tot stand gekomen. Deze problemen zijn volgens de 
Algemene Rekenkamer voor een belangrijk deel veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen van 
de coronacrisis te temperen. Algemene Rekenkamer 2022, p. 13.

109 Visser 2017.
110 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 7.
111 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
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informatie aan het parlement een steeds langere weg af. (…) Bovendien wordt de 
informatie door verschillende partijen op verschillende manieren verzameld. De 
bestaande jaarcijfers bij de rijksbegroting zijn vooralsnog lastig aan te sluiten op 
de cijfers van andere overheden en uitvoeringsinstellingen. Nieuwe informatie-
technologieën kunnen helpen de transparantie en het inzicht te vergroten.”112

Ook stelt de Algemene Rekenkamer dat er onvoldoende aandacht is voor de resultaten van 
beleid. 

“Als beleidsvorming, uitvoering en financiering meer buiten de rijksoverheid 
komen te liggen, is het des te noodzakelijker om aan te geven wat de inspan-
ningen hebben opgeleverd en of dit zuinig gebeurd is; ook om erachter te komen 
wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe arrangementen en samenwerkings-
vormen. We signaleren echter dat kabinet en parlement een bescheiden belang-
stelling voor de uitvoering van publieke taken tonen en dat informatie over 
resultaten nog vaak ontbreekt of tekortschiet.”113

De Algemene Rekenkamer stelt zichzelf en de samenleving in juli 2016 fundamentele 
vragen over haar onafhankelijke rol in het staatsbestel en haar invulling van die rol. Zij 
schetst in juli 2016 in haar rapport ‘Inzicht in publiek geld’114 een alarmerend beeld van 
de “versmalling van het budgetrecht”, het belangrijkste recht van het parlement. Het oude 
instituut durft zich kwetsbaar op te stellen en nodigt politieke partijen, kabinet, volks-
vertegenwoordigers, wetenschappers, journalisten en andere betrokkenen uit om mee te 
denken “over wat er nodig is opdat het parlement van morgen inzicht heeft in de mate 
waarin toekomstige regeringen zinnig115, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaan”.116 

In de jaren voorafgaand aan de oproep van de Algemene Rekenkamer (de periode van 2004 
tot en met 2015) had het Hoge College van Staat een strategie die voor de helft was gebaseerd 
op de beginselen van goed openbaar bestuur van de Verenigde Naties.117 De ene helft van 

112 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
113 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 9.
114 Algemene Rekenkamer 2016d.
115 De termen zinnig en zuinig worden voor het eerst gebruikt op p. 6 van het rapport De macht 

en kracht van het budgetrecht. Het budgetrecht van de Tweede Kamer: Ontwikkelingen en 
verbeteringsmogelijkheden van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede 
Kamer. Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11.

116 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 4.
117 Addink 2005a, p. 169-183. G.H. Addink geeft aan dat de Economische en Sociale Commissie van de 

Verenigde Naties uitging van acht karakteristieken. Addink geeft net als de Algemene Rekenkamer 
de voorkeur aan de internationaal meer gebruikelijke aanduiding van beginselen. 
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die beginselen gaat over democratie en rechtsstaat en de andere helft gaat over het functi-
oneren en presteren van de democratische rechtsstaat.118 Opmerkelijk is dat de Algemene 
Rekenkamer alleen de beginselen over het functioneren en presteren uitwerkte voor haar 
strategie.119 De concepten democratie en rechtsstaat, die via beginselen in de uitvoering-
spraktijk betekenis krijgen, nam de Algemene Rekenkamer niet mee in haar strategie. 
Dat is ook te zien in de wazige weergave van die concepten in onderstaande figuur, die de 
Algemene Rekenkamer in die jaren gebruikte om haar strategie verduidelijken.

Figuur 1 Figuur van de strategie van de Algemene Rekenkamer zoals ze die van 2004 tot en 
met 2015 gebruikte.

Op de aspecten ‘functioneren’ en ‘presteren’ ging de Algemene Rekenkamer haar werk 
baseren.120

• ‘Transparantie’ en ‘publieke verantwoording’ vertaalde ze in ‘functioneren’, oftewel 
‘verantwoording en toezicht’. De Algemene Rekenkamer vatte onder deze pijler haar 
jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoek.

118 Algemene Rekenkamer 2005.
119 Algemene Rekenkamer 2005, p. 4.
120 Addink 2005a, p. 169-183. G.H. Addink analyseerde in 2005 diverse onderzoeken van de Algemene 

Rekenkamer en constateerde de Algemene Rekenkamer feitelijk gebruik maakt van algemene 
beginselen van goed bestuur: in het ene rapport impliciet en in een ander rapport meer expliciet.
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•  ‘Effectiviteit en efficiëntie’ en ‘vraaggerichtheid’ vertaalde ze in ‘presteren’, oftewel 

‘aansluiting van beleid en uitvoering’.121 De Algemene Rekenkamer deelde haar 
doelmatigheidsonderzoek van het beleid en de uitvoeringspraktijk toe aan deze pijler. 
Thema’s bij het doelmatigheidsonderzoek waren: publieke voorzieningen, veiligheid 
en duurzame ontwikkeling. 

• Verder had de Algemene Rekenkamer bij haar al onderzoeken ook een aantal 
vaste aandachtspunten: de ministeriële verantwoordelijkheid, de EU-aspecten, de 
handhaving en bedrijfsvoering alsmede de integriteit en administratieve lasten.122

Opmerkelijk is dat de Algemene Rekenkamer de aspecten ‘onpartijdig en open’, ‘rechts-
zeker’, ‘consensusgericht’ en ‘participatief ’ niet nodig vond om uit te werken voor haar 
strategie. Juist deze vier aspecten – die staan voor de concepten ‘democratie’ en ‘rechts-
staat’ – zijn cruciaal om goed te kunnen oordelen over het functioneren van het openbaar 
bestuur. Omdat de Algemene Rekenkamer deze juridische concepten van democratie en 
rechtsstaat niet uitwerkte in haar strategie, droeg ze misschien - ongewild - bij aan het 
managementdenken van het new public management, dat aan de basis stond van het uit de 
rails lopen van uitvoeringsorganisaties.123 Want als ‘functioneren’ en ‘presteren’ wel tellen, 
maar ‘democratie’ en ‘rechtsstaat´ niet, dan blijven de belangrijkste waarden die richting 
geven aan de wijze waarop onze samenleving wordt vormgegeven, buiten beschouwing.

Een jaar na de oproep van Rekenkamerpresident Visser om mee te denken over het 
zicht op het functioneren van overheid, maakte Minister van Staat Tjeenk Willink 
zich als informateur in de zomer van 2017 grote zorgen over de uitvoering van beleid. 
Er was volgens hem sinds 2010 in de publieke sector voor 61 miljard euro structureel 
gesaneerd. Reorganisaties leidden onder meer tot schaalvergroting en uitbreiding van 
taken, versobering van personele formaties en herhuisvesting, digitalisering en beleids- en 
wetswijzigingen.124 Volgens Tjeenk Willink tastte dit het vertrouwen van de burger in de 
publieke zaak aan. Als departementen en uitvoeringsorganen hun aandacht richten op 
bezuinigingen en reorganisaties, dan raken burgers volgens hem “onvermijdelijk” buiten 
beeld. “De minst competente burger – vaak de burger die het meest van de publieke 
dienstverlening afhankelijk is – wordt daarvan als eerste de dupe.”125 

121 De Algemene Rekenkamer vond dat de voorbereiding van beleid zorgvuldig moest zijn. Verder 
moest beleid uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Ook moest het beleid effectief en efficiënt 
worden uitgevoerd. "Bij de uitvoering van beleid worden de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, zowel geschreven als ongeschreven, in acht genomen.” Daarbij verwees ze naar de 
behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman (Algemene Rekenkamer 2005, p. 10-11). Ze 
werkte dit niet verder uit.

122 Addink 2005a, p. 169-183.
123 Kamerstukken II 2020/21, 35387, nr. 2, p. 11.
124 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34700, nr. 25. 
125 Tjeenk Willink 2019, p. 15.
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Omdat zijn hartenkreet van juli 2017 tijdens de kabinetsformatie weinig aandacht kreeg 
in het parlement en de media, deed Tjeenk Willink in december 2018 met een boekje 
een oproep aan het publiek, omdat hij zich nog steeds ernstige zorgen maakte over de 
nonchalance waarmee met de democratische rechtsorde werd omgegaan.126 Volgens 
hem is de democratische rechtsorde “de verbindingsschakel om op vreedzame wijze met 
elkaar te blijven samenleven. Democratie geeft ruimte aan diversiteit. De gemeenschap-
pelijke verbondenheid aan het recht – van burgers én overheid – zorgt voor eenheid. 
Hoe zorgvuldig gaan we daarmee om?”127 Volgens Tjeenk Willink is de democratische 
rechtsorde geen staatkundig organisatiemodel maar een normatief concept. “Het gaat 
om fundamentele beginselen en waarden zoals tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, 
redelijkheid, openbare orde en mensenrechten. Daaraan wordt elk doen en laten van 
de overheid geijkt en het gedrag van burgers – individueel en collectief – getoetst. De 
democratische rechtsorde sluit ín (‘ieder telt mee’), niet úit. Daarom is onze democra-
tische rechtsorde ook een sociale rechtsorde.”128 In 2018 schreef Tjeenk Willink nog dat 
de rechtsorde wankelde door onoplettendheid. Maar in 2021 kwam hij met een nieuwe 
publicatie ‘Kan de overheid de crisis aan’, waarin hij de vrees uitspreekt dat de democratie 
aan verwaarlozing ten onder kan gaan.129 

Tjeenk Willink: “Hebben we niet te maken met een sluipende crisis, betonrot, die 
de democratische rechtsorde langzaam aantast? (…) Maar de overheid als bedrijf 
zou toch goedkoper worden? (…) Maar de effectiviteit en efficiëntie zouden toch 
toenemen? (…) Maar minder zou toch ook beter zijn? (…) Maar het terugtreden 
van de overheid zou toch ten goede komen aan de burger? 
Het streven naar een kleinere en goedkopere overheid die tegelijkertijd ook 
‘beter’ zou zijn, heeft voor burgers een tegengesteld effect gehad: meer regels, 
meer formulieren, meer controle, meer kosten. En niet beter.”130

Tjeenk Willink vroeg zich af of het besef wel voldoende was doorgedrongen dat “als de 
democratie niet goed functioneert de overheid in de problemen komt, en als de overheid 
niet goed functioneert het recht in gevaar is, en als het recht in gevaar is, het recht van de 
sterkste geldt. Waarom hebben we de sluipende crisis de afgelopen decennia niet willen 
zien?”131 Tjeenk Willink stelde dat politiek vooral besturen is geworden, en dat besturen 
vooral regelen en financieel beheer is geworden. Tjeenk Willink verwees hierbij naar 

126 Tjeenk Willink 2019.
127 Tjeenk Willink 2019, p. 16.
128 Tjeenk Willink 2019, p. 16.
129 Tjeenk Willink 2021, p. 22.
130 Tjeenk Willink 2019, p. 20-21.
131 Tjeenk Willink 2019, p. 22.
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de tegenmacht en tegenwicht in het algemeen, maar niet specifiek naar de Algemene 
Rekenkamer. “Waarom hebben we collectief zo weinig tegenwicht geboden tegen die 
gedepolitiseerde bestuurscultuur? Sleutelwoorden in een democratische rechtsorde zijn 
‘tegenwicht’, ‘tegenspraak’ en ‘tegenmacht’.”132 Hij vindt dat het evenwicht van machten 
is verbroken: tussen overheid en burgersamenleving, binnen de overheid tussen wetgever, 
bestuur en rechter en binnen de publieke sector tussen beleidsbepalers en uitvoerders.133 
Het ontbreken van tegenwicht is een gevolg van het feit dat het managementdenken de 
afgelopen dertig jaar overheerste binnen de overheid en in de publieke dienstverlening.134 
Dat managementdenken heeft vooral aandacht voor organisatie, kostenbewustzijn en 
productie, en veel minder voor de normatieve waarden van de democratische rechts-
orde.135 Tjeenk Willinks oproep kreeg begin 2019 veel publiciteit. Tienduizenden 
exemplaren gingen over de toonbank.136 

1.7 Naar een “beginselgeleide uitvoering”

Tjeenk Willinks oproep was niet aan dovenmansoren gericht. Enkele ernstige affaires 
rond de uitvoering van beleid kregen in 2019 en 2020 de nadrukkelijke aandacht van de 
Tweede Kamer met twee onderzoeksrapporten: één naar uitvoeringsorganisaties137 en één 
naar de kinderopvangtoeslagenaffaire138. Volgens het rapport van de tijdelijke commissie 
uitvoeringsorganisaties was inmiddels breed erkend dat de bedrijfsmatige aanpak van de 
filosofie van new public management te ver was doorgeschoten, maar er ontbrak volgens 
die commissie een leidende filosofie voor de overheid als geheel.139 

Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht140 over de kinderopvangtoeslagen-
affaire, dat op 17 december 2020 verscheen, wilde de Tweede Kamer unaniem een veel 
grotere betekenis aan de toepassing van beginselen in het bestuur en de rechtsspraak 
toekennen. Op 19 januari 2021 dienden de Tweede Kamerleden Jetten en Marijnissen 

132 Tjeenk Willink 2019, p. 22-23.
133 Tjeenk Willink 2019, p. 24.
134 Tjeenk Willink 2019, p. 24.
135 Tjeenk Willink 2019, p. 22. 
136 Tjeenk Willink 2021, p. 182. Hij sluit het boek af met de volgende alinea. “Versterking van die 

democratische rechtsorde is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Daarop komt het 
nu meer dan ooit aan. Vanuit dat besef moeten we zelf positie kiezen, onze stem verheffen, het 
debat aangaan en uiteindelijk onze grenzen trekken. Alleen dan zal de democratische rechtsorde 
overleven en kan de overheid crises aan.” (p. 182)

137 Kamerstukken II 2020/21, 35387, nr. 2.
138 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2.
139 Kamerstukken II 2020/21, 35387, nr. 2, p. 11.
140 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2.
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een motie in waarin ze stellen dat maatwerk voor burgers vraagt om beginselgeleide 
uitvoering, omdat de wetgever nooit alle toekomstige gevallen kan overzien.141 De motie 
werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens Jetten en Marijnissen zijn de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) een veiligheidsklep voor die gevallen waarin 
strikte toepassing van de wet tot onbillijke uitkomsten leidt. Maar omdat deze beginselen 
niet volwaardig zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) roepen ze de 
regering op om “buiten twijfel te stellen dat de abbb leidend moeten zijn indien strikte 
toepassing van de wet anders tot materiële onaanvaardbare uitkomsten zou leiden, ook bij 
wetsbepalingen van dwingend recht”. Ook roepen ze de regering op om de abbb volledig 
in de Awb te verankeren en daarover (…) voorstellen te doen waardoor de rechter in een 
voorkomend geval wetsbepalingen van dwingend recht buiten toepassing kan laten”. Ze 
vroegen de regering om met voorstellen te komen “voor een minder marginale toets door 
de bestuursrechter”.

Ook de motie Van Brenk142 werd met algemene stemmen aangenomen. Haar motie droeg 
de wetgever op om wetten zo te formuleren dat een uitvoeringsorgaan altijd enige ruimte 
heeft om maatwerk te leveren en de rechter voldoende rechtsbescherming kan bieden aan 
de burger. Daarom wordt de regering verzocht om als regel in wetgeving een hardheids-
clausule op te nemen en ook om bestaande wetgeving in deze zin aan te passen.

Op 19 januari 2021 werd ook de motie Omtzigt c.s.143 aangenomen waarin de regering 
werd gevraagd om met behulp van een externe partij een onderzoek uit te voeren om 
wetten en regelingen door te lichten die hardvochtige effecten hebben op groepen burgers. 
Daarbij moest in ieder geval gekeken worden naar de Participatiewet, het pgb en de wetten 
die door het UWV worden uitgevoerd. Op 7 juli 2022 stuurde het kabinet het rapport 
Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid naar 
de Tweede Kamer. De onderzoekers concluderen dat hardvochtige effecten niet alleen 
voorkomen kunnen worden door aanpassingen in de sturingsrelatie tussen het kabinet, 
de Tweede Kamer, het departement en uitvoering, of door te sleutelen aan wet- en regel-
geving, of door de uitvoering te versterking. Ook is er de komende jaren op alle vlakken 
werk aan de winkel om het ontstaan van hardvochtige effecten door knelpunten in wet- 
en regelgeving en de uitvoering hiervan te voorkomen.144 Het kabinet onderschrijft op 
pagina 2 van zijn brief de bevindingen uit het onderzoek. “De opgehaalde knelpunten zijn 
herkenbaar en de voorgestelde oplossingsrichtingen sluiten veelal aan bij voorstellen die 

141 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 15.
142 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 37.
143 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 13.
144 Oomkes e.a. 2022, p. 4.
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gedaan zijn in al lopende trajecten om de dienstverlening aan mensen te verbeteren en te 
komen tot meer mensgerichte wetgeving en uitvoering daarvan.”145

Omdat rechtsbeginselen zich in de loop van de tijd steeds verder ontwikkelen om de 
integriteit van het recht te versterken, zal het onmogelijk zijn om nu alle rechtsbeginselen 
in de Awb op te nemen, zoals de motie van Jetten en Marijnissen vraagt. Maar deze 
motie geeft wel een duidelijk signaal aan de bestuursrechter om de overheid niet langer 
met f luwelen handschoenen aan te pakken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State had naar het oordeel van de Tweede Kamer grote steken laten vallen in 
de beoordeling van zaken van burgers die opkwamen tegen het al te straffe optreden van 
de Belastingdienst wanneer hij zelfs ten onrechte kinderopvangtoeslagen terugvorderde. 
Duizenden gezinnen zijn in grote financiële problemen terechtgekomen en worden ten 
onrechte geboekstaafd als fraudeurs. 

De motie Van Brenk spoort de wetgever aan om de wetten zo te maken dat de rechter 
altijd recht moet kunnen doen als toepassing van de regels tot onrechtvaardige uitkomsten 
leidt. In feite pleit de motie voor de invoering van de Radbruchformule in alle wetten. 
De Duitse rechtsgeleerde Gustav Radbruch vond dat doelmatigheid in het recht onderge-
schikt is aan rechtszekerheid en rechtvaardigheid. Bij de rangorde tussen rechtszekerheid 
en rechtvaardigheid moet uiteindelijk de rechtvaardigheid voorgaan. Radbruch omschreef 
dit als volgt. 

“Waar niet eens naar rechtvaardigheid gestreefd wordt, waar de gelijkheid, die 
de kern van de rechtvaardigheid uitmaakt, bij de uitvaardiging van het recht 
bewust ontkend wordt, daar is de wet niet alleen maar ‘onjuist recht’, maar 
ontbreekt daaraan volledig het rechtskarakter. Want men kan recht, ook positief 
recht, niet anders definiëren dan als een ordening en normering die erop gericht 
is de rechtvaardigheid te dienen.”146 

Dat wettelijke onrecht speelt ontegenzeggelijk in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Door 
in iedere wet een hardheidsclausule op te nemen, wordt de Radbruchformule in feite een 
algemeen beginsel in het recht. Daarmee is Radbruchformule, die juist bedacht was voor 
gevallen waarin het opgeschreven recht tekortschoot, een geschreven regel.

Maar niet alleen de regels en hun bestuurlijke toepassing waren debet aan het ongekende 

145 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2022 aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer bij de aanbieding van het rapport Hardvochtige effecten van overheidshandelen 
voor burgers binnen de sociale zekerheid, kenmerk 2022-0000137503.

146 Witteveen 2014, p. 185.
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onrecht, ook de bestuursrechter vervulde een kwalijke rol. De parlementaire ondervra-
gingscommissie Kinderopvangtoeslag constateerde dat de bestuursrechtspraak 

“jarenlang een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de 
niet dwingend uit de wet volgende, spijkerharde uitvoering van de regelgeving 
van de kinderopvangtoeslag. Daarmee heeft de bestuursrechtspraak zijn belang-
rijke functie van (rechts)bescherming van individuele burgers veronachtzaamd. 
De commissie is met name geraakt door het tot in oktober 2019 wegredeneren 
van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zouden moeten dienen als 
stootkussen en beschermende deken voor mensen in nood. Door deze optelsom 
van onvermogen om recht te doen aan het individu, hebben ouders jarenlang 
geen schijn van kans gehad. De commissie is gedurende haar werkzaamheden 
eerst met verbazing en uiteindelijk met diepe verontwaardiging tot dit besef 
gekomen. Zij doet een dringend beroep op alle betrokken staatsmachten om bij 
zichzelf te rade te gaan hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen en 
hoe het ontstane onrecht alsnog kan worden rechtgezet.”147

De moties van Jetten en Marijnissen en die van Van Brenk werden vier dagen ingediend 
na het verschijnen van een artikel in het Nederlands Juristenblad van voorzitter prof. 
mr. B.J. van Ettekoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.148 De 
moties maakten korte metten met de vraagpunten die Van Ettekoven in zijn “uitzonder-
lijke” reactie in het NJB opwerpt. Van Ettekoven noemde zijn reactie uitzonderlijk, “omdat 
de rechter normaal via zijn uitspraken spreekt en daarop geen toelichting geeft”.149 De 
werkwijze om geen toelichtingen te willen geven op uitspraken is op zichzelf al weinig 
communicatief, want niet iedereen kan de soms complexe motiveringen van een rechter 
begrijpen. Maar in dit geval maakte Van Ettekoven terecht een uitzondering, omdat de 
kritiek in het rapport Ongekend onrecht hem raakte, “niet alleen als voorzitter van de 
ABRvS, maar ook als bestuursrechter in hart en nieren”.150

Van Ettekoven noemde het wenselijk dat bij strenge wetgeving een ventiel (bijvoorbeeld 
een hardheidsclausule) wordt ingebouwd, waardoor de bestuursrechter een bestuurs-

147 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2, p. 7-8.
148 Ettekoven 2021, p. 98-107.
149 Ettekoven 2021, p. 99.
150 Interessant is hier dat de rechter wel een toelichting wil geven als de uitspraak hem persoonlijk 

en emotioneel raakt. Zou de les dan niet ook moeten zijn dat hij als rechter in alle voorkomende 
gevallen een toelichting moet willen geven aan de mensen over wie hij oordeelt, omdat die mensen 
ook persoonlijk en emotioneel kunnen worden geraakt? 
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orgaan kan aanspreken op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.151 
De Tweede Kamer bediende hem op zijn wenken met de motie Van Brenk.

Wat betreft het toepassen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur was Van 
Ettekoven zeer terughoudend. Volgens hem moet de bestuursrechter in het individuele geval 
zoveel mogelijk de keuzes van de wetgever respecteren. En als de uitkomst niet rechtvaardig 
is, dan kan de rechter soms gebruikmaken van bijvoorbeeld een hardheidsclausule - als die 
in de wet is opgenomen - en soms van rechtsbeginselen om te rigide en onbillijke uitkomsten 
van wetstoepassing te corrigeren als het gaat beschikkingen en lagere wetgeving.152 

“Maar de rechter kan deze correctie volgens de staande doctrine en rechtspraak 
niet toepassen bij formele wetten, afkomstig van regering en parlement.153 (…) 
En ook niet bij bepalingen van dwingend recht, die geen ruimte geven voor 
belangenafweging. Dan zal de rechter in beginsel de wil van de wetgever moeten 
respecteren.”154 

Bij dwingend recht speelt ook de verhouding tussen de Awb (de algemene wet voor het 
bestuursrecht) en bijzondere wetten, dat zijn specifieke wetten, een belangrijke rol. Beide 
soorten wetten zijn formele wetten (oftewel aangenomen in de Staten-Generaal) en 
dwingendrechtelijk van aard. Deze wetten moeten dus worden nageleefd. Van Ettekoven 
schreef daarover het volgende. 

“Dwingendrechtelijke bepalingen uit Wko en Awir laten geen ruimte voor 
toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dus geen ruimte 
voor toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Dit is conform de staande leer 
in doctrine en rechtspraak. Een enkeling – prof. M. Scheltema – denkt anders 
over die doctrine, althans wil graag dat hier wijziging in wordt gebracht, omdat 
dit de responsieve rechtsstaat kan dienen. De suggestie van Scheltema is sympa-
thiek, maar is ook verstrekkend. Het gaat om een wijziging in de constitutionele 
verhouding tussen wetgever en rechter. Willen we dat de rechter via een in de Awb 
gecodificeerd algemeen beginsel van behoorlijk bestuur de formele wet aan de 
kant kan zetten? Willen we dat ook als de desbetreffende bepaling de wil van de 
wetgever duidelijk weergeeft (…)? Algemene toepassing van artikel 3:4 Awb (of een 
nieuw te formuleren 3:4 bis) op alle wetten in formele zin zal ertoe leiden dat tal van 

151 Ettekoven 2021, p. 107.
152 Ettekoven 2021, p. 99.
153 Van Ettekoven geeft hierbij aan dat de achtergrond hiervan het verbod voor de rechter is om de 

grondwettelijkheid van formele wetten te toetsen (artikel 120 Grondwet).
154 Ettekoven 2021, p. 100.
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bewuste en uitdrukkelijke keuzen van de wetgever, regering en parlement, voor de 
rechter in twijfel zullen worden getrokken met een beroep op het evenredigheids-
beginsel. Willen we dat echt? Het zal (kunnen) leiden tot meer ingrepen van de 
rechter in wetten in formele zin. Dan zal het niet lang duren voor de discussie over 
de vermeende dikastocratie, die net enigszins lijkt te zijn geluwd, weer oplaait. De 
door Scheltema voorgestane uitleg, die door de commissie155 lijkt te zijn omarmd, 
verdient nadere discussie in een breder verband dan alleen voor toeslagen. En 
verdient bij voorkeur een uitdrukkelijke stellingname van de Awb-wetgever. De 
commissie oordeelt hard over de bestuursrechter die de algemene beginselen zou 
wegredeneren en het evenredigheidsbeginsel te lang niet heeft gebruikt als stoot-
kussen voor mensen in nood, maar lijkt aan dit dilemma voorbij te gaan.”

Eén deel van de wetgever, de Tweede Kamer, reageert hier heel duidelijk op. De rechter 
krijgt de ruimte om daadwerkelijk recht te doen als wetten tot onrecht leiden. Dat heeft 
natuurlijk ook consequenties voor het bestuur omdat het bestuur rekening zal moeten 
houden met deze nieuwe ruimte voor rechters. Dit kan net zo goed gaan werken als een 
eeuw geleden het arrest van de Hoge Raad over Lindenbaum Cohen. Velen vreesden 
toen ook dat iedereen opeens een beroep zou gaan doen op redelijkheid, billijkheid en 
maatschappelijke zorgvuldigheid, waardoor de rechtbanken overbelast zouden raken. 
Maar het tegendeel was het geval. Er kon beter recht worden gedaan. Dat zal nu ook in 
het bestuursrecht moeten gaan gebeuren. Het aantal regels is enorm toegenomen156 en de 
overheid is voor velen onbegrijpelijk.157 Deze moties van de Tweede Kamer kunnen leiden 
tot een veel beter functionerende overheid.

155 Van Ettekoven bedoelt hier de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.
156 Het aantal regels is na de Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen. Volgens de Regelgevingsmonitor 

(Bijlage bij Kamerstukken II 2013/14 31731 nr. F. ) waren er op 1 juli 2013 in totaal 9.502 regelingen 
van kracht: 1.936 wetten, 2.260 amvb’s en 5.306 ministeriële regelingen. Op 19 januari 2019 stuurde 
staatssecretaris Mona Keijzer van EZK een nieuw overzicht naar de Eerste Kamer (Kamerstukken 
I, 2018/19, 29515, D, p. 3). Daarin meldde ze dat het aantal regels sinds midden 2013 met ruim 300 
was toegenomen. Per 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal regelingen 9.834 (tegen 9.683 per 1 
januari 2018).

 Volgens Huisman & Van Ommeren heeft op dit moment ongeveer 80% procent van de Nederlandse 
wetgeving een bestuursrechtelijk karakter. Huisman & Van Ommeren 2019, p. 51.

157 Nationale ombudsman Brenninkmeijer schreef in zijn jaarverslag 2012 dat als titel Mijn 
onbegrijpelijke overheid meekreeg (Kamerstukken II 2012/13, 33539, nr. 25, p. 5-6.), het volgende. 
“Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de 
overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een 
belangrijk deel van andere waarden uitgaat dan burgers. Voor de overheid staan «systeemwaarden» 
voorop, terwijl voor burgers menselijke waarden vaak zwaarder wegen. De overheid, die is 
opgebouwd uit talloze organisaties, streeft ernaar om in al haar onderdelen haar taken binnen 
de wettelijke en financiële kaders efficiënt uit te voeren. Rechtmatig, financieel verantwoord en 
efficiënt zijn kernwaarden voor de overheid. Voor de overheid vormt een laat antwoord op een 
verzoek van een burger bijvoorbeeld een managementprobleem; een probleem van een niet-
optimaal werkende bureaucratie. (...) Voor burgers vormt een laat antwoord een bron van zorg, van 
ergernis en uiteindelijk een teken van onachtzaamheid van de kant van de overheid.”
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In november 2021 bracht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
zogenoemd reflectierapport uit over de kinderopvangtoeslagenaffaire.158 De belang-
rijkste conclusie van de reflectie was dat de Afdeling bestuursrechtspraak te lang heeft 
vastgehouden aan de ‘alles-of-niets’-lijn. Zij had deze lijn eerder kunnen en moeten 
wijzigen. Door dat na te laten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ouders die daardoor 
in de problemen zijn gekomen, niet de rechtsbescherming geboden waar zij op mochten 
rekenen. “Dat mag niet weer gebeuren. Hiervoor biedt zij dan ook haar excuses aan.”159

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State trekt drie lessen. De bestuurs-
rechters moeten zich kritischer opstellen en de burger de helpende hand bieden door 
onder meer onderzoek te doen naar de relevante feiten. In de tweede plaats gaat de 
Afdeling bestuursrechtspraak interne ‘tegenspraak’ stimuleren door vaardigheden te 
trainen en werkwijzen aan te passen. “Maar ook de dialoog met de buitenwereld is van 
belang om knelpunten in wetgeving en uitvoering tijdig te signaleren. Daarom gaat de 
Afdeling bestuursrechtspraak de (hernieuwde) samenwerking aan met de rechtbanken, de 
Nationale ombudsman en de rechtswetenschap. Ook zal meer gebruik worden gemaakt 
van adviezen (‘conclusies’) van staatsraden advocaat-generaal.”160 In de derde plaats 
moeten lijnen in de rechtspraak worden uitgezet, zeker als wetgeving onduidelijk is. “Bij 
het uitzetten van lijnen moeten deze niet meteen worden ‘dichtgetimmerd’. Lijnen moeten 
ruimte laten voor een rechtvaardige uitkomst in het individuele geval. Als toepassing 
van de wet te streng uitpakt, moet de bestuursrechter zijn rechterlijk instrumentarium 
inzetten om te kijken of deze hardheid kan worden weggenomen of beperkt. Als een 
eerder gekozen strenge lijn door wijziging van omstandigheden niet langer billijk uitpakt, 
dan moet de bestuursrechter die lijn herijken en zo nodig bijstellen.”161

De Externe BegeleidingsCommissie (EBC)162 drong er bij de Afdeling op aan om naast de 
analyse van juridische en organisatorische factoren vooral ook in te gaan op de vraag of 
en op welke wijze de cultuur van de Afdeling een rol heeft gespeeld bij het late ‘omgaan’ 
van de Afdeling. Maar de gespreksverslagen van de interne gesprekken en daarmee het 
onderzoek gaven de EBC daarin geen scherp inzicht. Volgens de EBC moet de cultuur van 
interne en externe tegenspraak een nadrukkelijk aandachtspunt zijn voor de Afdeling.

158 Raad van State 2021. 
159 Raad van State 2021, p. 8. 
160 Raad van State 2021, p. 9. 
161 Raad van State 2021, p. 9. 
162 De EBC bestond uit prof. dr. H.R.B.M. Kummeling, voorzitter, mr. drs. R.R. Crince le Roy, lid, 

prof. mr. dr. A.R. Mackor, lid, prof. mr. Y.E. Schuurmans, lid, mr. A. Stehouwer, lid en mr. G.H. van 
Dongen, secretaris.
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Ook de Algemene Rekenkamer vond dat ze tekort was geschoten in de kinderopvang-
toeslagenaffaire, vertelde president Visser bij de presentatie van het rechtmatigheidson-
derzoek 2020 op 19 mei 2021 in de Tweede Kamer. 

Visser: “Wij deden ruim 15 jaar onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen 
door de Belastingdienst. We waren van meet af aan kritisch. En toch moeten we 
concluderen, dat wij daarmee het licht er niet volledig op hebben laten schijnen. 
Er was meer mis dan wij zagen.
Terugkijkend denken we dat als we ons onderzoek meer hadden gericht op de 
gevolgen voor burgers er een vollediger beeld was geschetst. We vinden dat we 
het hadden moeten zien, en u hadden moeten tonen. Deze les nemen we mee in 
onze nieuwe strategie.”163

Eerder in dit hoofdstuk kwam Dworkin aan de orde. Vanuit zijn perspectief is Van Ettek-
ovens aanvankelijke opstelling weinig interpretatief. Dworkin stelde dat een integere en 
constructieve houding bestaat uit het reflecteren op het eigen gedrag en het interpreteren 
van politieke ontwikkelingen in de breedste zin. Van Ettekoven reflecteerde aanvankelijk 
niet op zijn eigen gedrag, maar verwees slechts naar de bestaande (rigide) regels. De 
Algemene Rekenkamer reageerde vijf maanden na het uitkomen van het rapport over de 
kinderopvangtoeslagenaffaire. Volgens Dworkin moeten we al interpreterend beginselen 
op de praktijk toepassen om zo vanuit het juiste vertrouwen in het verleden de beste route 
naar een betere toekomst te vinden. Het gaat in zijn ogen om een broederlijke houding 
die laat zien dat we zijn verenigd in een gemeenschap terwijl we kunnen verschillen als 
het om een project, een belang of een overtuiging gaat. “Dat is wat recht uiteindelijk voor 
ons is: voor de mensen die we willen zijn en de gemeenschap die we willen hebben.”164 
In tweede instantie toonde Van Ettekoven zich wel reflexief, maar uit de reactie van de 
begeleidingscommissie is af te leiden dat het met de pen beleden standpunt mogelijk nog 
niet is geïnternaliseerd bij alle rechters. Daarom moet tegenspraak hoog op de agenda 
blijven staan.

163 Visser 2021. 
164 Dworkin 1986, p 413.
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In de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn tienduizenden mensen uitgesloten (volgens 
Amnesty International zelfs op etnische gronden165) en met ernstig wantrouwen 
bejegend166: de kleinste fout leidde tot het (meestal voor de betrokkenen geheime) stigma 
van fraudeur. In deze casus van de kinderopvangtoeslagenaffaire kwamen – in de termen 
van Dworkin - rechtvaardigheid, eerlijkheid en procedurele zuiverheid met elkaar in 
conflict. En volgens Dworkin kunnen deze conflicten in en met een gemeenschap alleen 
door middel van integriteit, waarin het morele en politieke leven samenkomen, worden 
opgelost.167 Deze deugd van de integriteit leidt volgens Dworkin – zoals hiervoor al aan de 
orde kwam - ook tot sociaal recht.168 

Beginselen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het recht. De nieuwe 
algemene bepaling in de Grondwet geeft een extra impuls aan het waarborgen van 
de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Die bepaling houdt ook een stevige 
opdracht in voor onder meer de Algemene Rekenkamer om meer betekenis te geven 
aan de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Blijkens het eigen oordeel van de 
Algemene Rekenkamer en het oordeel van Minister van Staat Tjeenk Willink gaat er nog 
veel mis in de uitvoering van het beleid.

165 Amnesty International 2021, p. 6. 
166 Volgens de staatssecretaris van Financiën was er sprake van institutioneel racisme, zo schreef hij in 

een brief op 30 mei 2022 aan de Tweede Kamer. Maar omdat de definitie van (institutioneel) racisme 
volgens hem nog niet volledig is uitgekristalliseerd in het maatschappelijk debat, heeft de minister 
van BZK een adviesaanvraag gedaan voor een juridische definitie van racisme bij het College voor 
de Rechten van de Mens. Volgens de staatssecretaris stelt het College dat op dit moment meerdere 
definities en interpretaties van “racisme” en “institutioneel racisme” door elkaar worden gebruikt. 
Daarom vraagt de minister van BZK om meer duidelijkheid.

167 Dworkin 1986, p. 188.
168 Dworkin 2011. 
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Dit hoofdstuk begint met de geschiedenis van rekenkamers in Nederland. Die geschie-
denis begint in de middeleeuwen. De Algemene Rekenkamer werd opgericht in 1814. Na 
de geschiedenis van het instituut in Nederland komt de verhouding van de Algemene 
Rekenkamer tot de Raad van State, Nationale ombudsman en tot de Tweede en de Eerste 
Kamer aan de orde.

Tot waar mag de controle van de Algemene Rekenkamer zich uitstrekken? Dat komt 
aan de orde in de paragraaf 2.3 over privaat en publiek belang. In de paragrafen daarna 
komen de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij en buiten het Rijk 
aan de orde (paragraaf 2.4 en 2.5). De oordelen van de Algemene Rekenkamer komen in 
paragraaf 2.6 aan bod. De een na laatste paragraaf (2.7) gaat over de verhouding van de 
Algemene Rekenkamer tot decentrale rekenkamers. In de laatste paragraaf (2.8) worden 
conclusies getrokken.

2.1 Geschiedenis rekenkamer in Nederland

2.1.1 Middeleeuwen169

De rekenkamer stamt uit de middeleeuwen, toen de scheiding van machten nog niet 
bestond. Vorsten hadden een raad voor hun wetgevende, rechtsprekende en bestuurlijke 
taken. Die raad bestond uit adellijke personen, hoge geestelijken en daarnaast persoonlijke 
raadgevers van de vorst, veelal juristen. In de dertiende eeuw ontstonden hieruit reken-
kamers in Frankrijk, Engeland en Napels. 

In Frankrijk reisde de raad mee met de koning door het land. Die raad adviseerde over 
politieke en algemeen bestuurlijke zaken. Van deze raad splitste zich een rechtbank af die 
zich ging bezighouden met rechtspraak. Deze rechtbank kreeg een vaste standplaats in 
Parijs. In dit gebouw van de rechtbank controleerde een commissie de rekeningen in een 
aparte kamer, de camera comptorum170. Hieruit ontstonden de rekenkamers (chambre des 
comptes). De Franse rekenkamer stond via de Bourgondiërs model voor de Haagse reken-
kamer, die in 1447171 werd opgericht. De Bourgondische vorst wilde via de rekenkamer in 
Den Haag een grotere greep krijgen op het financieel beheer in de provincies Holland en 
Zeeland. Ze stond daarom geheel in dienst van de vorst en niet van de standen. Haar taak, 

169 Deze paragraaf is gebaseerd op Stevers 1979, p. 5-9.
170 Camera comptorum kan zowel kamer van de rekenmeesters als kamer van de rekeningen 

betekenen.
171 Deze rekenkamer werd in 1463 alweer verplaatst naar eerst Rijssel en in 1473 naar Mechelen. In 

1477 bleek dat de centralisatie niet werkte en werd de rekenkamer in Den Haag weer ingesteld. 
Stevers, 1979, p. 8.
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bevoegdheden, werkwijze en inrichting stoelden geheel op het Franse model. Ze moest de 
comptabelen (kassiers) controleren en ze bezat een uitgebreide rechterlijke bevoegdheid172 
ten opzichte van deze comptabelen. Daarnaast waren de leden van de rekenkamer de 
financiële adviseurs van de koning.

Sommige landen hebben nog een rechtsprekende rekenkamer
Sommige nationale rekenkamers hebben nog steeds een status als bevoegde 
rechtbank. Ze kunnen gerechtelijke procedures aanspannen tegen beheerders 
van overheidsfondsen of accountants die verdacht worden van betrokkenheid bij 
onregelmatigheden rond overheidsuitgaven en overheidsvermogens. Met deze 
bevoegdheid kunnen rekenkamers in het openbaar persoonlijke verantwoor-
delijkheden identificeren en individuen binnen de openbare dienst bestraffen. 
Deze bevoegdheid bestaat nog bij de rekenkamers van België, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Italië en Griekenland.173

De comptabelen moesten met hun met de hand geschreven rekeningen en bewijsstukken 
voor de rekenkamer verschijnen. Zo’n comptabele moest de rekening voorlezen en werd 
daarover ondervraagd. Dat heette het ‘afhoren’ van de rekening. Nu kennen we nog term 
‘auditor’. De ontvangsten werden gelijk getrokken met de uitgaven door middel van een 
zogenoemde sluitpost, oftewel vereffenen. Deze term leefde nog voort tot 1977 in het 
woord ‘verevenen’. Dit verevenen betekende dat een post definitief werd opgenomen in de 
rekening dan wel dat daarvoor goedkeuring werd verleend174.

2.1.2 Republiek der Verenigde Nederlanden175 (1607-1799)
In 1607 werd de Generaliteitsrekenkamer opgericht. Een fundamenteel verschil met de 
eerdere rekenkamers is dat zij niet in dienst staat van een absoluut vorst maar van de 
Staten-Generaal en uiteindelijk de provincies van de Republiek der Verenigde Neder-
landen. Iedere provincie vaardigde twee leden af naar de rekenkamer. Onduidelijk is of 
deze rekenkamer ook enige rechterlijke bevoegdheid had. In 1651 kreeg de rekenkamer 
naast de controle op de comptabelen (kassiers) ook de controle op de ordonnateurs. Deze 
ordonnateurs verstrekken de comptabelen de opdrachten tot betaling of inning. Uniek 
was dat de rekenkamer vóór de betaling moest controleren of de ordonnateurs de juiste 

172 Stevers (Stevers 1979, p. 8 en p. 109-111) schrijft dat ze zowel juge répressif en matière financière 
(die een boete kan opleggen aan een nalatige comptabele) als juge des comptes (die optreedt als een 
comptabele een tekort heeft) waren.

173 https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/en/#chapter1
174 In die laatste betekenis werd de term gebruikt in de Comptabiliteitswet 1927 die tot 1977 van kracht 

bleef.
175 Deze paragraaf is gebaseerd op Stevers 1979, p. 10-11.
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opdracht gaven. Daardoor verloor de controle van de comptabelen in Nederland veel van 
haar oorspronkelijke betekenis en dat leidde tot een vermindering van de verantwoorde-
lijkheid van de comptabele. Stevers stelt dat deze controle-vooraf is te verklaren uit het 
wantrouwen van de provincies tegen het centrale bewind in Den Haag. De controle-vooraf 
op de ordonnateurs bleef in beginsel bestaan tot en met de Comptabiliteitswet 1927, die tot 
1977 gold. 

Het college van de Generaliteitsrekenkamer verwierf een “rechtmatige en gewaardeerde 
positie in het Republikeinse staatsbestel”.176 Ze droeg bij aan het verminderen van het 
wantrouwen en het laten groeien van goede trouw tussen de opdrachtgevende partijen, 
te weten de provincies. De Generaliteitsrekenkamer hield zich ook bezig met bepaalde 
aspecten van doelmatigheidscontrole, hoewel haar instructie daarover geen bepaling 
bevatte.177 Deze rekenkamer had zo indirecte invloed op het beleid. Dat deed ze door veel 
kritische opmerkingen te plaatsen, waarmee ze ook invloed verwierf op toekomstig beleid.178

2.1.3 Bataafse Republiek en Koninkrijk Holland179 (1799-1813)
In 1799 werd de Generaliteitstrekenkamer ontbonden en vervangen door de Nederlandse 
Commissarissen van de Nationale Rekening, die in hun werkwijze en positie in veel 
opzichten een voortzetting waren van hun voorganger. De band met de provincies werd 
wel doorbroken. De ondergeschiktheid aan de volksvertegenwoordiging werd versterkt: 
de Commissarissen werden door haar benoemd en ontslagen en waren uitsluitend aan 
haar verantwoordelijk, uitsluitend aan haar rapporteerden zij, deden zij voorstellen tot 
verbetering van de financiën van het land en gaven ze op verzoek inlichtingen en advies; 
desgevraagd verschenen ze ook in een commissie van het Vertegenwoordigend Lichaam.

Bij de Grondwet van 1801 verschoof het zwaartepunt van het landsbestuur naar het Staats-
bewind. Ook werd er een Nationale Rekenkamer opgericht. Nieuw was haar staatkundige 
positie. Ze was niet meer uitsluitend verantwoordelijk en dienstbaar aan de volksverte-
genwoordiging, maar primair aan het Staatsbewind. Haar verslag werd slechts mede aan 
het Vertegenwoordiging Lichaam uitgebracht en op de benoemingen van de leden had dit 
lichaam beperkte invloed.

In 1809 werd ze omgevormd tot het ‘Hof van Rekeningen’ met aan het hoofd een 
vaste voorzitter die rechtstreeks door de koning werd benoemd. Het verslag werd nog 

176 Huussen jr. 1989, p. 106.
177 Stevers 1979, p. 11.
178 Huussen jr. 1989, p. 107.
179 Deze paragraaf is gebaseerd op Stevers 1979, p. 11-14.
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uitsluitend uitgebracht aan de koning. De volksvertegenwoordiging had alleen nog 
beperkte zeggenschap over de benoeming van de andere leden dan de voorzitter. De 
eerste keer werden ze allemaal door de koning benoemd. Dit hof beperkte zich net als in 
Frankrijk tot de rechtmatigheidscontrole. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij 
het Franse keizerrijk in 1810 werden de rekeningen vanaf 1 januari 1811 gecontroleerd 
door het Cours des Comptes in Parijs.

2.1.4 Tijdperk Koning Willem I180 (1813-1841)
In november 1813 werd de Rekenkamer der Vereenigde Nederlanden opgericht uit naam 
van de Koning. Deze nieuwe rekenkamer werd belast met de controle van de comptabelen 
(kassiers) en met de controle-vooraf van de ordonnateurs (opdrachtgevers). Op 9 juli 1814 
werd de instructie voor de ‘Algemeene Rekenkamer der Vereenigde Nederlanden’ als wet 
uitgevaardigd. 

“Algemeene” slaat op alle inkomsten en uitgaven
“De toevoeging ‘algemeene’ aan de naam zou volgens Buys bedoeld zijn om aan 
te geven dat de controle die haar werd opgedragen zich over alle inkomsten en 
uitgaven zou uitstrekken. In de latere Instructie van 1820 wordt zij kortweg 
algemeene Rekenkamer genoemd, zoals zij ook reeds in de Grondwet van 1814 
was aangeduid (art. 120, algemeene ook dan zonder hoofdletter). Onder deze 
naam is ze blijven voortbestaan (later geschreven: Algemene Rekenkamer).”181

Deze rekenkamer was de waakhond van Koning Willem I. Alleen aan hem werden 
inlichtingen verstrekt, bracht ze verslag uit, deed ze voorstellen. Daarnaast verrichtte 
ze veel administratieve werkzaamheden, zoals archivering en het bijhouden van de 
registers der openbare schuld. Onder Willem I heeft de rekenkamer geen enkel contact 
met het parlement. De koning brengt zelf aan het parlement verslag uit over het gebruik 
der geldmiddelen. Daarbij geeft hij niets door van wat de rekenkamer hem heeft meege-
deeld. In de Instructiewetten van 1814 en 1820 wordt de rekenkamer aangespoord dan 
wel is ze bevoegd om ondoelmatigheden te rapporteren, maar volgens Stevers heeft deze 
bevoegdheid onder Willem I in feite geen betekenis. Ook heeft de rekenkamer in die tijd 
weer de volledige bevoegdheid om als rechterlijke instantie op te treden tegenover compta-
belen. De controle op ordonnateurs, die grotendeels vooraf was, bleef gehandhaafd. Bij 
conflicten besliste uiteindelijk de koning.

180 Deze paragraaf is gebaseerd op Stevers 1979, p. 15-17.
181 Stevers 1979, p. 16.
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2.1.5 Functioneren in een nieuwe parlementaire democratie 
1841 tot 1976182

Na het aftreden van de absolutistische koning Willem I ontstaat in Nederland ruimte 
voor een parlementaire democratie. Belangrijke wijzigingen voor de Algemeene Reken-
kamer werden opgenomen in de Instructiewet 1841183. De controle vooraf verdween 
langzamerhand en met de Comptabiliteitswet 1927 werd zij ook formeel afgeschaft. Haar 
rechterlijke bevoegdheid over de comptabelen werd een dode letter. 

De Algemeene Rekenkamer ging vanaf 1841 mede verslag doen aan het parlement. 
Volgens Stevers heeft de Algemene Rekenkamer haar onafhankelijkheid voornamelijk in 
de 19de eeuw versterkt en zich gekeerd naar het parlement. In die 19de eeuw werden heftige 
en verwarde discussies in en buiten het parlement gevoerd over de afbakening van taak en 
bevoegdheden tussen rekenkamer, regering, parlement en wetgever. Daardoor ontstonden 
ook “bepaalde relicten”, zoals de verplichte goedkeuring van de rijksrekening en de 
indemniteitswetprocedure, die volgens Stevers “schimmig en soms storend” zijn.”184 In het 
vervolg van dit proefschrift komen de beide aspecten nader aan de orde.

Het verslag van de Algemene Rekenkamer groeide in de twintigste eeuw uit tot een 
uitvoerig document, omdat ook de doelmatigheidscontrole belangrijker werd. De behoefte 
aan doelmatigheidscontrole nam met name toe door de explosieve ontwikkeling van de 
rijksfinanciën in de twintigste eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog. De verzorgings-
staat zorgde voor nieuwe financiële relaties met tal van publiek- en privaatrechtelijke 
organisaties op afstand van het Rijk. Schoorvoetend en weinig systematisch kwam deze 
controle volgens Stevers op gang.185

De onderstaande tabel186 uit het gedenkboek van de Algemene Rekenkamer dat in 1989 
verscheen, laat zien hoe langzaam het proces van de uitbreiding van de bevoegdheden van 
de Algemene Rekenkamer tot in de jaren zestig van de vorige eeuw verliep. 187

182 Deze paragraaf is gebaseerd Stevers 1979, p. 17-18.
183 ‘Wet houdende instructie voor de Algemeene Rekenkamer’ van 5 okt. 1841 Stb. 40.
184 Stevers 1979, p. 17.
185 Stevers 1979, p. 18.
186 Dolmans 1989, p. 397.
187 Niet is onderzocht in hoeverre hier een patroon in is te ontdekken, of wat dit zegt over de 

onafhankelijkheid en of het gezag van de Algemene Rekenkamer.
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Overzicht van uitbreiding van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw

Typering Periode van 
discussie

Overeenstemming 
met wensen 
Rekenkamer

Steun door parlement Status van tot stand 
gekomen regeling(en)

Door of vanwege het Rijk 
opgerichte rechtspersonen

1931-1955 Gedeeltelijk Aanvankelijk veel, 
later weinig

Wetten, andere 
regelingen en monde-
linge afspraken

Instellingen voor weten-
schappelijk onderwijs en 
onderzoek

1946-1960 Geheel Aanvankelijk 
weinig, later veel

Wetten

Organen van publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie

1945-1952 Zeer ten dele Aanvankelijk veel, 
later geen

Wet

Deelnemingen in bedrij-
ven

1950-1969 Gedeeltelijk Aanvankelijk veel, 
later weinig

Brieven van minis-
ters, éénmaal een 
overeenkomst

Organen van de sociale 
verzekeringen en de 
wettelijke ziektekostenver-
zekering

1941-1964 Geen Geen n.v.t.

2.1.6 De minder gouvernementele Comptabiliteitswet 1976
De Comptabiliteitswet 1976 is ten opzichte van de Comptabiliteitswet 1927 minder 
gouvernementeel. De verplichtingen tot advisering aan de Kroon en tot het geven van 
advies aan ministers over opdrachten tot betaling werden geschrapt. Het jaarverslag 
moest volgens de wet van 1927 aan de Kroon worden aangeboden. De bewindslieden 
maakten daarbij aantekeningen en de Minister van Financiën stuurde dit pakket vóór de 
opening van de eerstvolgende gewone zitting naar de Staten-Generaal. Maar de Tweede 
Kamer dwong via een amendement bij de behandeling van de Comptabiliteitswet 1976 
af dat de Algemene Rekenkamer haar verslag direct naar de Staten-Generaal én de 
Kroon kan sturen. Verder konden de Eerste en Tweede Kamer door de wetswijziging de 
Algemene Rekenkamer zelf verzoeken om doelmatigheidsonderzoek te doen.188 Hierdoor 
werd zowel de positie van de Algemene Rekenkamer als die van de Staten-Generaal 
versterkt. Kamerlid Anne Vondeling omschreef deze nieuwe positie van de Rekenkamer 
als “tussen regering en Tweede Kamer instaand, maar een beetje overhellend naar de 
Tweede Kamer”.189, 190 Rekenkamervoorzitter Peschar was bij zijn afscheid in 1984 toch 
teleurgesteld. “Hij moest constateren dat de Tweede Kamer weinig aandacht aan het werk 
van de Rekenkamer schonk en het moest hem ook van het hart dat de Tweede Kamer wel 
wat meer vastberaden had mogen zijn ten aanzien van de werkingssfeer van de Rekenka-

188 Dolmans 1989. p. 422. 
189 Dolmans 1989, p. 422.
190 De Algemene Rekenkamer brengt haar rapporten uit aan de Staten-Generaal en de regering. Zie 

bijvoorbeeld Cw 2016 artt. 7.15 lid 1, 7.17 lid 1 en 7.30 lid 1.
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mer.”191 Uit deze teksten blijkt dat niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de president 
van de Algemene Rekenkamer zelf, zijn focus sterk heeft gericht op de Tweede Kamer. 
Maar de Algemene Rekenkamer zendt haar rapporten altijd naar de beide kamers van de 
Staten-Generaal en de minister die het aangaat.

2.1.7 1984 tot 1999: een sterke periode onder de presidenten 
Kordes en Koning

Er is in de twintigste eeuw in het algemeen weinig aandacht voor de controle van de rijks-
financiën. In de jaren tachtig kwam dit gebrek aan controle tot een uitbarsting. De parle-
mentaire enquête naar het RSV-debacle liet zien dat de rijksoverheid geld over de balk 
smeet bij steun aan bedrijven.192 De economische crisis van begin jaren tachtig noopte 
tot zware bezuinigingen en de rijksoverheid bleek weinig zicht op haar eigen financiën te 
hebben. In haar Verslag 1984193 meldde de Algemene Rekenkamer dat de departementale 
accountantsdiensten onderbezet waren. Bij de helft van de departementen werd ook geen 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. De beschrijvingen van de administra-
tieve organisatie vertoonden bij veel departementen gebreken en de controleprogramma’s 
schoten vaak tekort. Veel departementen hadden alleen zicht op hun kasuitgaven en 
wisten niet wat hun verplichtingen waren. De rijksrekening 1978 kon pas in 1985 worden 
afgehandeld. De goedkeuring van de rijksrekening stelde inhoudelijk weinig voor.

Door de operatie comptabel bestel die werd afgekondigd na het bekend worden van de 
chaos in de controle op de overheidsfinanciën midden jaren tachtig, moest de beheersing 
van de overheidsuitgaven in hoog tempo verbeteren. Er werden sturingsinstrumenten 
ontwikkeld voor een doeltreffende en doelmatige beleidsvoorbereiding en –uitvoering. 
Het financieel beheer moest in hoog tempo ordelijk en controleerbaar worden gemaakt. 
Minister Kok van Financiën is in 1992 voorzichtig positief in de vijfde voortgangsrap-
portage comptabel bestel: 

“Hoewel het moeilijk blijft een causaal verband te leggen met de inmiddels 
meer beheerste ontwikkeling van de rijksuitgaven, lijkt er een relatie te bestaan 
tussen de operatie comptabel bestel in al haar facettenen en de beheersing van 
de begroting, die onmiskenbaar is verbeterd. Direct moet daarbij worden aange-
geven dat bijvoorbeeld de budgetdisciplineregels, die tijdens de operatie zijn 
vastgesteld en behalve voor de rijksbegroting in enge zin inmiddels ook voor 

191 Dolmans 1989, p. 422. 
192 Extreem voorbeeld hiervan was het Amerikaanse bedrijf waarvoor RSV in 1979 met staatssteun 

kolengravers ging bouwen. Het bedrijf heette MMWOPS, Making Money While Other People 
Sleep. Het project mislukte.

193 Dolmans 1989, p. 411. 
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andere delen van de collectieve sector worden toegepast, daaraan een bijdrage 
hebben geleverd. Wel moet worden bedacht dat deze regels mede tot stand 
konden komen als gevolg van de veranderende cultuur in het financiële beheer, 
terwijl ze tegelijk die cultuur mede hebben gevormd.”194

De operatie comptabel bestel leidde in korte tijd tot een derde, vierde en vijfde wijziging 
van de Comptabiliteitswet 1976 (Cw 1976) en de daarop gebaseerde regelingen. 
• Op 30 december 1987 (Stb. 1987, 606) werd de derde wijziging van kracht om de 

verantwoordingsprocedure te versnellen en mogelijke belemmeringen in de Compta-
biliteitswet 1976 weg te nemen om een verplichtingen-kasadministratie in te voeren. 

• De vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 werd op 1 januari 1992 van 
kracht. Hiermee werd onder meer de invoering van de geïntegreerde verplich-
tingen-kasadministratie en de versnelling van de informatievoorziening aan de 
Staten-Generaal vormgegeven (Stb. 1991, 752).195

• De vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 werd van kracht op 10 juli 1992 
(Stb. 1992, 350). Deze regelt de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
in relatie tot die van de departementale accountantsdiensten en de Centrale Accoun-
tantsdienst.

Na de RSV-enquête kreeg niet alleen het rechtmatigheidsonderzoek meer aandacht, 
ook het doelmatigheidsonderzoek kreeg een impuls enerzijds in de vorm van rijksbrede 
onderzoeken over centrale thema’s, zoals inspecties, anderzijds in de vorm van spraak-
makende onderzoeken over bijvoorbeeld de Oosterscheldewerken, de aankoop van de 
Walrusonderzeeër, de Technolease van Fokker en de aankoop door de Staat van de het 
schilderij Victory Boogiewoogie van Piet Mondriaan. Rekenkamerpresident Koning vroeg 
aan het eind van de vorige eeuw ook om parlementaire aandacht voor de ‘wildgroei’ van 
het aantal zbo’s.196 De Rekenkamer veroorzaakte hiermee veel publiciteit en belangstelling 
van de Tweede Kamer. 

De laatste 16 jaren van de vorige eeuw waren een krachtige periode van de Algemene 
Rekenkamer. De Volkskrant zette de kop “De man die de Rekenkamer bij de tijd bracht” 
boven een necrologie van Frans Kordes, die van 1981 tot en met 1991 bij de Rekenkamer 
werkte en vanaf 1984 president was.197 

194 Kamerstukken II 1991/92, 19395, nr. 33, p. 11.
195 Kamerstukken II 1991/92, 19395, nr. 33, p. 16.
196 NRC 1995.
197 Waard 2011.



78

Hoofdstuk 2

De Volkskrant: “Frans Kordes (…) maakte de Rekenkamer doelmatig en tot 
op zekere hoogte gevreesd. Toen Frans Kordes (CDA) in 1984 PvdA’er Henri 
Peschar opvolgde als president van de Rekenkamer was deze al druk bezig zich 
op de grote overschrijdingen van de rijksuitgaven te storten. Alleen lag hij jaren 
achter. Toen Kordes zelf in 1991 werd opgevolgd door Henk Koning (VVD) 
was de Rekenkamer bijna bij. Kordes (…) maakte de Rekenkamer doelmatig 
en efficiënt. In zijn periode begonnen politici te vrezen voor dit hoge college 
van staat. ‘De Rekenkamer is niet het geliefde meisje van de politici’, erkende 
Kordes in zijn afscheidsinterview met de Volkskrant. ‘Maar we proberen ze te 
overtuigen dat ons onderzoek nuttig is.’198 Kordes had geen boodschap aan 
smoezen van ministeries om onderzoeken op de lange baan te schuiven vanwege 
reorganisaties of staatsgeheimen. Hij wilde de cijfers hebben, zij het dat hij daar 
discreet mee wilde omgaan. Aan de andere kant zocht de Rekenkamer tijdens 
zijn periode steeds vaker de publiciteit. Vier keer per jaar werden verslagen naar 
de media gestuurd, waarbij excessieve uitgaven van het Rijk aan de kaak werden 
gesteld. De Rekenkamer was ook niet meer alleen de interne accountantsdienst 
van de regering. In opdracht van de Tweede Kamer ging de Rekenkamer tijdens 
de periode-Kordes onderzoeken doen naar onder meer de studiefinanciering, het 
Oosterscheldeproject en de paspoortenkwestie. Kordes liet zelfs onderzoeken of 
musea voldoende deden om zich tegen schilderijendiefstal te beschermen.”

Binnen de Algemene Rekenkamer werd de benoeming van Kordes’ opvolger Henk Koning 
aanvankelijk als een klap in het gezicht ervaren. Koning had niet op de aanbevelingslijst 
van de Algemene Rekenkamer gestaan. Maar als een duveltje uit een doosje kwam Koning 
kort voor de stemmingen over een nieuw lid voor de Rekenkamer als kandidaat in de 
Tweede Kamer naar voren. Hij werd direct met een grote meerderheid gekozen als nieuw 
lid en vervolgens bij koninklijk besluit tot president benoemd. Koning maakte er geen 
geheim van dat hij weinig van de Algemene Rekenkamer wist. Bij zijn aantreden zei hij: 
“Ik heb zeker ideeën over het lidmaatschap van de Raad van State en van de Hoge Raad, 

198 Toenmalig Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman noemde in zijn afscheidstoespraak voor Frans 
Kordes de bijzondere band tussen de Tweede Kamer en de Rekenkamer. “Allereerst is er het feit dat 
de Tweede Kamer een doorslaggevende rol speelt bij de benoeming van de leden van de Algemene 
Rekenkamer. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan uw eigen benoeming destijds, maar ook aan de 
vervulling van de vacature die door uw vertrek ontstond. Daarnaast is er een zeker samenspel met 
de Tweede Kamer. Op dit punt is er heel wat veranderd tijdens uw presidentschap. (…) Nu moet 
de Rekenkamer gemaand worden zich wat in te houden. De verwerkingscapaciteit van de Tweede 
Kamer is niet oneindig.” Minister-president Lubbers sloot zijn afscheidstoespraak voor Kordes 
af met “de bede van het kabinet dat het goede werk wordt voortgezet, maar dat het nu wel even 
genoeg is.” De medewerkers van de Algemene Rekenkamer zagen in deze uitspraak van Lubbers 
een dubbelzinnige vingerwijzing: voor Kordes was het wel even genoeg geweest en het instituut 
waaraan hij leiding gaf zou wat moeten inbinden. Schaap 1991b, p. 4.
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maar mijn ideeën over het lidmaatschap van het College moeten nog drastisch worden 
ingevuld. Daarvoor heb ik ieders hulp nodig. Daar heb ik alle vertrouwen in.”199 Maar 
hij liet geen onduidelijkheid bestaan over het feit dat hij de Algemene Rekenkamer een 
nuttig instituut vond. Koning haalde een uitspraak van oud-burgemeester Thomassen 
van zijn geliefde woonstad Rotterdam aan. Koning: “Die zei altijd: een gemeenteraad 
is buitengewoon lastig, maar zonder raad, stinkt het. Dit gaat volgens mij ook op voor 
de Rekenkamer: zonder Algemene Rekenkamer stinkt het.”200 De teleurstelling bij de 
Algemene Rekenkamer zat niet alleen in de omzeiling door de Tweede Kamer van haar 
aanbevelingslijst, maar ook in het feit dat het imago van Koning belast was met de ‘affai-
re-Wibo van de Linde’. Koning kwam in 1985 in opspraak omdat hij als staatssecretaris op 
grond van een hardheidsclausule de belastingaanslag van de journalist Wibo van de Linde 
had verlaagd. De Tweede Kamer concludeerde na onderzoek dat hem niets kon worden 
verweten.201 In NRC Handelsblad reageerde Henk Koning op de dag van zijn aantreden bij 
de Algemene Rekenkamer op zijn vermeende ‘geregel’ als staatssecretaris van Financiën:202 
“Mijn stelling was en is: er is in dit land geen overheidsgezag toelaatbaar – behalve bij de 

199 Schaap 1991b, p. 4.
200 Schaap 1991b, p. 4. 
201 ‘Mr. H.E. (Henk) Koning’, parlement.com (Geraadpleegd op 18 juli 2022)
202 Banning 1991. Parlementair redacteur Cees Banning van NRC Handelsblad schreef er op 1 

november 1991 het volgende over. “Het "geregel' van Koning ontketende in de zomer van 1985 
een heuse affaire. Toen Wibo van der Linde met zijn aanslagbiljet bij Koning aanklopte, pakte dat 
voor de AVRO-directeur voordelig uit, maar veroorzaakte veel commotie. De Tweede Kamer vond 
dat Koning te ver was gegaan. Als staatssecretaris moet je niet de verdenking op je laden dat je 
mensen een voorkeursbehandeling geeft. Maar Koning stond op zijn staatsrechtelijke bevoegdheid. 
Koning vergeleek in 1985 de positie van de belastinginspecteur met de manus ministra, de hand 
van de knecht. “Mijn positie zie ik als manus domina, de hand van de baas.” Nu zegt Koning: “Mijn 
stelling was en is: er is in dit land geen overheidsgezag toelaatbaar - behalve bij de rechterlijke 
macht - waarvoor niet een beleidsverantwoordelijke verantwoording af moet worden gelegd aan de 
gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is democratie in optima forma.”

 De tegenwerping dat de AVRO-directeur het geluk had tot de vriendenclub van Koning te behoren, 
doet Koning steigeren. “Wie zegt dat? Ik had Wibo van de Linde nog nooit ontmoet. Al die 
opmerkingen over vriendjes is absoluut larie. Ik kende hem van de TV - zoals hij mij waarschijnlijk 
van de TV kende - maar ik had hem nog nooit ontmoet. Ik ben van mening dat een bewindspersoon 
dergelijke zaken moet kunnen regelen. Dat moet kunnen. Het hoort bij de taak; zelfs mijn PvdA-
ambtsvoorganger de heer Kombrink heeft het wel eens gedaan. Maar dat is nu bij de Rekenkamer 
voorbij.”

 De Rekenkamer is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan manifesteren. Departementen 
worden streng gecontroleerd. Maar de Rekenkamer moet volgens Koning ook zijn grenzen 
kennen: “Wat je goed in de gaten moet houden, zijn de geformuleerde uitgangspunten van het 
beleid. Het plaatsen van kanttekeningen bij deze beleidsuitgangspunten is een zaak van de Raad 
van State. Daar moet je je als Rekenkamer absoluut niet mee bemoeien.” Als voorbeeld noemt hij 
het rapport van de Rekenkamer over het mestbeleid. Koning: “Dat men het beleid toetst aan de 
beleidsdoeluitgangspunten, OK. Maar dan staat er één zin in "en wij adviseren om de heffing op 
kunstmest te verhogen'. Ik vind dat je niet verder moet gaan tot de constatering dat het beleid niet 
in overeenstemming is met de uitgangspunten. En dat je aan de regering vraagt "wat doe je eraan?'. 
Zonder beleidsadvies; dat is namelijk niet de taak van de Rekenkamer.”
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rechterlijke macht – waarvoor niet een beleidsverantwoordelijke verantwoording af moet 
worden gelegd aan de gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is democratie in optima 
forma.”

NRC Handelsblad onthulde bij Konings afscheid dat de stem van de toenmalige premier 
Lubbers de doorslag gaf bij de benoeming van de voormalig staatssecretaris van Financiën 
en Binnenlandse zaken en Tweede Kamerlid Henk Koning tot president van de Algemene 
Rekenkamer in 1991. Lubbers vond volgens de krant dat de Rekenkamer onder Kordes 
een te politieke rol was gaan vervullen door het ene na het andere politiek beladen rapport 
te publiceren. NRC Handelsblad schreef dat de houding ‘wij tegen de politiek’ in de 
poriën van het instituut was geslopen: “De benoeming van een ‘politiek dier’ als Koning 
werd door de Rekenkamer zelf dan ook ervaren als een Kaltstellung van de controleur 
van de rijksfinanciën.” Maar Koning reageerde in de krant dat het dom is om dat te 
denken, omdat hij een oud-belastinginspecteur was en die laten zich niet opzij zetten. 
NRC Handelsblad: “Het aantal bewindslieden dat door de Rekenkamer tot razernij is 
gebracht, nam in zijn periode sterk toe en daarmee de statuur van het college. Vooral de 
twee kabinetten-Kok bleken de bemoeienis van de Rekenkamer maar moeilijk te kunnen 
velen.” Volgens Koning konden de ministers van de paarse kabinetten niet tegen kritiek in 
tegenstelling tot CDA’ers. Koning: “Die begrijpen door hun lange regeerervaring dat ieder 
zijn rol heeft.’’

Koning vond het niet erg om op lange politieke tenen van vooral bewindslieden te 
trappen, schreef de NRC. “Als de feiten in de rapporten maar kloppen”, zei Koning tegen 
de krant. “Ik heb een scherp oog voor waar je politieke uitspraken doet en waar je komt 
met uitspraken die politieke gevolgen kunnen hebben.” Van het eerste moest de Reken-
kamer zich volgens de NRC Handelsblad onthouden. Maar de politieke gevolgen, die 
zitten in de aard van het werk, zei Koning. “Niet iedereen is gelukkig met wat ik doe.’’ 

NRC Handelsblad: “Het is balanceren wat Koning sinds zijn aanstelling in 
1991 heeft gedaan. Een objectief instituut als de Rekenkamer dient zich verre 
te houden van zoiets subjectiefs als de politiek. Maar dat is lastig als het werk 
louter bestaat uit het onderzoeken van de recht- en doelmatigheid van het meest 
politieke aan de politiek: de besteding van rijksgeld. ,,We kunnen zeggen: dat 
is de wet en de uitvoering klopt niet, daar moet je wat aan doen. Maar je kunt 
als Rekenkamer niet zeggen wat de regering eraan moet doen. Toch wordt ons 
verweten steeds meer met politiek bezig te zijn. Dat komt doordat de politiek de 
wet steeds minder kent en dus weet men niet wat onze bevoegdheden zijn.’’ In de 
kennelijk onbekende Comptabiliteitswet staat dat de Rekenkamer het gevoerde 
beleid onderzoekt. ,,Er staat niet: het gevoerde financiële beleid.’’ Koning geeft 
een voorbeeld: ,,Binnenkort komt een onderzoek uit naar het dienstpistool van 
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de politie. Zijn dat geschikte wapens voor het doel waarvoor ze zijn aange-
schaft?’’ Hoewel het rijksgeld er bijna met de haren is bijgesleept, is uiteindelijk 
de vraag van elk Rekenkamerrapport ook in dit geval te formuleren: ,,Is het geen 
geldwegsmijterij geweest?’’ 
Vooral als de Rekenkamer een oordeel velt over de doelmatigheid van de 
besteding van rijksgeld en daarmee over het gevoerde beleid, worden bewinds-
lieden giftig en beschuldigen ze het college ervan buiten het boekje te gaan. Dan 
proberen ministers en staatssecretarissen soms druk op de Rekenkamer uit te 
oefenen om delen van rapporten niet te publiceren of om al te harde conclusies 
af te zwakken. Daarmee geven ze evenwel alleen maar aan dat ze onkundig zijn 
van het feit dat de Rekenkamer onafhankelijk is en mag publiceren wat ze wil 
en wanneer ze wil. Het parlement, tenslotte de controleur van de regering bij 
uitstek, zou de dualistische bondgenoot van de Rekenkamer moeten zijn. ,,Maar 
als er door onze rapporten koppen dreigen te rollen, dan krabben Kamerleden 
zich wel eens achter de oren’’, zegt Koning. ,,Dan hebben ze toch de neiging om 
de boodschap wat af te zwakken, of de boodschapper extremiteiten te verwijten.’’ 
Het afzwakken van de boodschap is iets dat volgens Koning ook bekritiseerde 
bewindslieden kunnen doen door het laten uitlekken van concepten van Reken-
kamer-rapporten. ,,En wel om de volgende doelstelling te bereiken: je lekt en je 
doet het ontwerp van het rapport van de Rekenkamer ernstiger voorkomen dan 
het is. Dan wordt het gepubliceerd en dan zijn er twee reacties mogelijk: `is dit 
nou alles’ of `de Rekenkamer is even lekker onder druk gezet’.’’ 
Het meest recente voorbeeld van de moeilijke relatie tussen Paars en de Reken-
kamer betreft een negatief rapport over de gift van 110 miljoen gulden van De 
Nederlandsche Bank waarmee uiteindelijk de Mondriaan Victory Boogie Woogie 
voor 80 miljoen gulden kon worden gekocht. Kok was woedend op Koning die 
zegt: ,,Ik had na een halfuur al door dat dit niet kon. Je hoefde de Bankwet en het 
Burgerlijk Wetboek er maar op na te lezen. De Kamer heeft nagelaten het kabinet 
daarover de oren te wassen.’’ 
Dieptepunt in de relatie tussen Rekenkamer en Paars vormde eind oktober 
1996 de touwtrekkerij over het rapport ‘Financiële relaties met grote onderne-
mingen’. Het kabinet wilde dat dit rapport over steunverlening aan Fokker, 
NedCar en DAF in zijn geheel vertrouwelijk bleef. De Rekenkamer was bereid tot 
een geheime bijlage met concurrentiegevoelige gegevens. De politieke druk op 
de Rekenkamer is nimmer zo groot geweest. ,,Een hoge ambtenaar van Econo-
mische Zaken heeft gezegd: ‘wij zullen de Rekenkamer verbieden te publiceren’. 
Daar moet je je natuurlijk niks van aantrekken.’’ 
De nasleep van het rapport werd bepaald door de technolease, een constructie 
waarmee Fokker en Philips hun technische kennis verkochten aan de Rabobank 
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en die vervolgens terughuurden. Een constructie die volgens oud-belastingin-
specteur en oud-staatssecretaris Financiën Koning zowel aan de Tweede Kamer 
als aan de Europese Commissie had moeten worden gemeld. Maar Brussel denkt 
daar anders over. ,,Het zou me niets verbazen als er handjeklap is gespeeld tussen 
Vermeend (staatssecretaris Financiën) en de Europese Commissie, want het heeft 
wel erg lang geduurd voordat Brussel met een oordeel kwam.’’

Koning ontwikkelde zich tijdens zijn presidentschap van de Algemene Rekenkamer tot 
een financieel geweten van de overheidsfinanciën. Redacteur Lex Oomkes van Trouw 
schreef onder de kop ‘Koning bracht Rekenkamer in politiek vaarwater’ het volgende bij 
Konings afscheid als president.203 

Dagblad Trouw: “Wat is er mooier dan een horzel te zijn? De hem toegedachte 
rol in het bestuurlijke stelsel van machten en tegenmachten is president Henk 
Koning van de Algemene Rekenkamer op het lijf geschreven. (…) Wat de 
VVD’er Koning onderscheidt van zijn voorgangers, is zijn geringe schroom om 
publiekelijk uitspraken te doen over controversiële zaken. Of de Rekenkamer er 
onderzoek naar heeft gedaan of niet, Koning heeft over tal van zaken zijn mening 
en hij steekt die niet onder stoelen of banken. Zo kon zijn partijgenoot minister 
Zalm van financiën in 1997 in een interview in Elsevier de wind van voren 
krijgen naar aanleiding van zijn pleidooien om de Nederlandse EU-bijdrage te 
verlagen. ,,Ik betwijfel of de opstelling van het ministerie van financiën met de 
kreet I want my money back wel zo gepast is. Een land dat zo lang netto-pro-
fiteur van Europa is geweest, hoort een andere toon aan te slaan’’, vond Koning, 
vóór zijn presidentschap staatssecretaris van financiën in de eerste twee kabinet-
ten-Lubbers. 
De wijze waarop de Kamer Koning in ‘91 benoemde tot lid van de Algemene 
Rekenkamer, is typerend voor de controverse die Koning sindsdien is blijven 
omringen. Voor zijn voordracht passeerde de Tweede Kamer, geheel tegen de 
gewoonte in, het lijstje met favorieten dat de Rekenkamer zelf had opgesteld. 
Koning werd, als ware het een partijpolitieke benoeming, geparachuteerd. Een 
aardig detail voor degenen die nu, bij zijn afscheid, roepen dat de Rekenkamer 
onder Koning te veel in politiek vaarwater terecht is gekomen. Het president-
schap van Koning zal vooral herinnerd worden door een paar behoorlijke aanva-
ringen tussen de Rekenkamer en het paarse kabinet van de afgelopen jaren. Zijn 
kritiek op de overheidssteun aan grote ondernemingen bracht Koning in botsing 
met de toenmalige minister van economische zaken, Wijers, die de Rekenkamer 
een ‘wereldvreemd’ instituut noemde. De aanmerkingen over de aankoop van 

203 Oomkes 1999.
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Mondriaans Victory Boogie Woogie mondden uit in een aanvaring met zijn 
partijgenoot Zalm en de kritiek op de Kamer rond de groeicijfers van Schiphol, 
ook vorig jaar, leverde hem de gramschap van de paarse coalitie op. 
Maar zoals wel vaker worden ook bij de Rekenkamer de controverses overbe-
licht. Ze ontnemen het zicht op de vele invloedrijke onderzoeksrapporten die het 
controle-instituut in deze periode schreef. Een voorbeeld: wie weet nog dat een 
rapport van de Rekenkamer over het toezicht op de uitvoering van de sociale 
zekerheid uiteindelijk een parlementaire enquête uitlokte? Toch constateerde 
Koning woensdag tijdens een perslunch dat menig minister blij zal zijn met zijn 
vertrek. (…) De twee grote ruzies tussen Rekenkamer en kabinet, naar aanleiding 
van de rapporten over Victory Boogie Woogie en de technolease-steun aan 
Philips en Fokker, kunnen overigens met evenveel recht het kabinet verweten 
worden. In beide gevallen weigerde het kabinet, minister Zalm voorop, de door 
de Rekenkamer gevraagde stukken te overhandigen. Niet eerder was een kabinet 
zo zuinig met zijn stukken als paars. Dat Koning die ruzies aan de grote klok 
hing was naar zijn overtuiging goed voor de positie van de Rekenkamer. De pers, 
zo stelde hij menigmaal, gebruikte hij daarbij bewust. De contacten van Koning 
met de pers zijn in de Tweede Kamer, de natuurlijke bondgenoot van de Reken-
kamer tegenover een kabinet, het enige kritiekpunt op zijn functioneren.”

Na Konings vertrek is onder president Saskia Stuiveling naar aanleiding van de kwestie 
rond de aankoop van de Victory Boogie Woogie van Mondriaan afgesproken dat de 
regering het laatste woord zal hebben in kwesties van openbaarheid van informatie.204 

2.1.8 Gouvernementele jaren onder president Stuiveling
In de eerste jaren van de nieuwe eeuw zet de Algemene Rekenkamer steeds vaker de 
problematiek rond privatiseringen en verzelfstandigen op de kaart. Ook wil ze meer 
duidelijkheid over de verschillende vormen van toezicht op deels ook door de overheid 
zelf gecreëerde, nieuwe markten. Het leidde uiteindelijk tot een onderzoek van de Eerste 
Kamer naar privatisering en verzelfstandiging. Haar conclusie was dat er eigenlijk geen 
lijn was te ontdekken in de wijze waarop de rijksoverheid dit aanpakte.

Stuiveling, die van 1984 tot 2015 lid en sinds 1999 president was van de Algemene 
Rekenkamer, was trots op het feit dat na vele jaren 99 procent van de overheidsfinanciën 
rechtmatig was. NRC schreef in een necrologie onder de kop Saskia Stuiveling: Een scherp, 
modern ‘instituut in een instituut’ het volgende.

204 Zie paragraaf 2.4.5. Regering bepaalt uiteindelijk openbaarheid van vertrouwelijke informatie.
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“Door deze lange staat van dienst, haar scherpe analytisch inzicht, haar vasthou-
dendheid en haar onderkoelde maar niet ingehouden manier van communi-
ceren werd Stuiveling in de loop der jaren steeds meer vereenzelvigd met haar 
werk. Saskia Stuiveling wás de Rekenkamer. “Een instituut verlaat het instituut”, 
werd gezegd bij haar afscheidsreceptie in de Ridderzaal in 2015. „Welke 
woorden gebruikt Saskia Stuiveling dit jaar? En hoe streng kijkt ze daarbij?” 
Zo verwoordde premier Rutte bij die gelegenheid de siddering die in mei door 
diverse departementen ging als zij op Verantwoordingsdag haar oordeel gaf over 
het overheidsbeleid. “Ik ben natuurlijk wandelend slecht nieuws”, zei ze zelf over 
haar reputatie in een interview met NRC. Als Stuiveling onverwacht een minis-
terie binnenwandelde of een bewindspersoon belde, dachten ambtenaren direct 
dat er ergens een kapitale fout was gemaakt.”205

Toch komt na de toegenomen aandacht voor recht- en doelmatigheid sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw in de eerste twee decennia na de millenniumwisseling opnieuw 
de klad in de aandacht voor controle van uitgaven en ontvangsten van het Rijk. Onder 
het presidentschap van Stuiveling accepteert de Algemene Rekenkamer de regeling dat de 
regering het laatste woord heeft over de publicatie van stukken die de regering vertrou-
welijk wil houden. Daarmee raakt het machtsevenwicht uit balans. Ook legt de Algemene 
Rekenkamer de Comptabiliteitswet beperkter uit dan nodig is. Ze onderzoekt bijvoorbeeld 
alleen beleid dat is vastgesteld door de minister en niet het (al dan niet) gevoerde beleid, 
waar de wet van spreekt.206 De Algemene Rekenkamer legt zich ook andere (zoals verder 
in dit onderzoek zal blijken) onnodige beperkingen op. 

De afnemende belangstelling voor controle leidt in 2017, een kleine eeuw na haar 
oprichting, ook tot de opheffing van de Commissie voor de Rijksuitgaven. Het is drie 
jaar na de viering van het 200-jarig bestaan van de Rekenkamer in 2014, die als instituut 
slechts een kleine eeuw mocht profiteren van een ‘eigen’ vaste commissie in de Tweede 
Kamer. Tjeenk Willink maakte zich in 2017 als kabinetsinformateur zorgen over het feit 
dat de acties om de verantwoording van het Rijk in deze eeuw verder te verbeteren onvol-
doende resultaten opleveren. De Tweede Kamer had er op dat moment weinig aandacht 
voor. 

2.1.9 Comptabiliteitswet 2016 laat nog veel te wensen over
In 1983 werd de taak van de Algemene Rekenkamer voor het eerst in de Grondwet 
opgenomen. Vanaf 1814 was geprobeerd dit te doen, maar omdat men er niet uit kwam, 

205 Witt Wijnen 2017.
206 Zie paragraaf 3.1.3.7.4. Algemene Rekenkamer onderzoekt ‘vastgesteld’ in plaats van ‘gevoerd’ beleid.
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bleef de regeling bijna twee eeuwen uit. Volgens Dolmans207 ging het in de negentiende 
eeuw vooral om het vraagstuk van de verhouding tussen rechtmatigheidscontrole van de 
Algemene Rekenkamer en de controletaak van het parlement. In de twintigste eeuw is 
deze verhouding sinds de Comptabiliteitswet 1927 volgens Dolmans geen uitdrukkelijk 
probleem meer geweest. Dat was ook de reden dat er in de termen van Dolmans werd 
gekozen voor “ruime bewoordingen, teneinde ruimte te laten aan ontwikkelingen in de 
controle”208.

In artikel 76 van de Grondwet staat dat de Algemene Rekenkamer is belast met het 
onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Dit artikel is opgenomen in 
hoofdstuk 4 van de Grondwet, waarin ook de Raad van State, de Nationale Ombudsman 
en de vaste colleges van advies zijn opgenomen. Artikel 78 van de Grondwet bepaalt dat 
de wet de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer regelt. 
In lid 2 van artikel 78 Grondwet staat dat bij de wet aan de Algemene Rekenkamer ook 
andere taken kunnen worden opgedragen. De adviezen van de colleges, die genoemd 
worden in hoofdstuk 4 van de Grondwet, worden openbaar gemaakt volgens regels bij de 
wet te stellen.209 

Het onderzoek naar de ontvangsten en uitgaven van het Rijk is voor een belangrijk deel 
uitgewerkt in de Comptabiliteitswet 2016 (Cw 2016). De Cw 2016 is gebaseerd op artikel 105, 
vierde lid, van de Grondwet. Dat artikellid bepaalt dat de wet regels stelt omtrent het beheer 
van de financiën van het Rijk210. De Cw 2016, die op 1 januari 2018 in werking trad, regelt 
de inrichting en organisatie van het Rijk (de Staat) vanuit een financiële invalshoek. De 
wet stelt regels voor de Rijksbegroting, de Rijksverantwoording, het begrotingsbeheer en 
financieel beheer van het Rijk. Daarbij gaat het om de rechtmatige en doelmatige besteding 

207 Dolmans 1989, p. 382.
208 Dolmans 1989, p. 382.
209 Artikel 80 lid 1 Grondwet. In lid 2 is het volgende geregeld: Adviezen, uitgebracht ter zake van 

voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de 
wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.

210 Cw 2016 artikel 2.1 lid 1: Tot de rijksbegroting behoren de departementale en de niet-departementale 
begrotingen van de ministeries en de colleges.

 Cw 2016 artikel 2.1 lid 3: Voor elk ministerie is er één departementale begroting en kunnen er één 
of meer niet-departementale begrotingen zijn.

 Cw 2016 artikel 2.1 lid 4: Voor elk college is er een niet-departementale begroting.
 Cw 2016 artikel 2.1 lid 5: Als niet-departementale begrotingen worden voorts uitsluitend 

aangemerkt:
a. De begroting van de Koning en de begroting van de Nationale Schuld;
b. De begroting van de koninkrijksrelaties, tenzij de uitgaven en ontvangsten die samenhangen 

met de koninkrijksrelaties worden opgenomen in de betrokken departementale begrotingen;
c. De begrotingen van de begrotingsfondsen;
d. De programmabegrotingen.
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van de publieke middelen uit de Rijksbegroting of wel de begrotingsmiddelen. De wet is het 
juridische kader waarbinnen de sturing en beheersing van het beleid en de bedrijfsvoering 
binnen het Rijk plaatsvindt.211 De memorie van toelichting omschrijft het als volgt.

Binnen het begrotings- en verantwoordingsstelsel hebben de Staten-Generaal, 
de regering en de Algemene Rekenkamer elk hun eigen rol. De regering bepaalt 
samen met het parlement het beleid. De regering besteedt publieke middelen bij 
de uitvoering van dat beleid. Ze presenteert haar beleidsplannen en de bijbeho-
rende begrotingswetsvoorstellen jaarlijks op de derde dinsdag van september. De 
Staten-Generaal hebben, naast hun taak als medewetgever, een controlerende rol: 
zij controleren en beoordelen het functioneren van de regering.212 
De Comptabiliteitswet definieert de normen die in het begrotings- en verant-
woordingsproces worden gehanteerd, waaronder de rechtmatigheid en doelma-
tigheid van de besteding van de begrotingsmiddelen. De Algemene Rekenkamer 
onderzoekt onder andere de recht- en doelmatigheid van de begrotingsmiddelen 
en keurt jaarlijks de Rijksrekening goed. De Algemene Rekenkamer voorziet de 
Staten-Generaal van onafhankelijke informatie die zij op haar eigen onderzoek 
baseert. De Staten-Generaal kunnen deze informatie gebruiken om hun contro-
lerende taak uit te oefenen en om de ministers decharge te verlenen.213

Omdat de Staten-Generaal medewetgever én controleur zijn, zijn ze ook deels slagers 
die hun eigen vlees keuren. De rol van de Algemene Rekenkamer als onafhankelijke 
controleur is in dit proces dus erg belangrijk.

De Algemene Rekenkamer schreef op 18 januari 2018, een kleine drie weken na de inwer-
kingtreding van de vernieuwde Cw 2016, in een nieuwsbericht214 op haar website dat haar 
bevoegdheden voor het uitvoeren van onderzoek en controlewerkzaamheden “iets” zijn 
verruimd.215 Van haar tien aandachtspunten voor verdere gedachtenvorming216 voor de 

211 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 10.
212 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 10, paragraaf 2.1.
213 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 10, paragraaf 2.1.
214 ‘Taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer actueler, duidelijker en ruimer’, rekenkamer.nl 

(geraadpleegd 18 juli 2022).
215 De Cw 2016 formaliseert deels wat al praktijk was. Bijvoorbeeld de collegiale technische bijstand 

die de Algemene Rekenkamer verleent aan zusterorganisaties in het buitenland en andere 
internationale activiteiten. Ook kreeg het jaarlijkse onderzoek naar de verklaring over EU-uitgaven 
een wettelijke basis. In deze verklaring legt de Minister van Financiën namens het kabinet vast dat 
in Nederland bestede Europese uitgaven volgens wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De Algemene 
Rekenkamer toetst dit elk jaar en rapporteert hierover aan het parlement op de derde woensdag van 
mei, Verantwoordingsdag.

216 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 27.
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aanpassing van de Comptabiliteitswet, die ze in 2013 bekendmaakte, werd er slechts één 
gerealiseerd in de vernieuwde wet. Negen andere aandachtspunten bleven over, die nog 
steeds voor problemen zorgen.217 Sommige problemen spelen al tientallen jaren. 

Nieuw in de Cw 2016 is dat de Algemene Rekenkamer voortaan ter plaatste onderzoek 
kan doen bij bepaalde contractpartijen van het Rijk218 (als een minister zich bevoegdheden 
heeft voorbehouden219) en dat de onderzoeksbevoegdheden bij staatsdeelnemingen - 
bedrijven die deels of geheel eigendom zijn van de Staat – zijn uitgebreid. Ook vallen 
bepaalde (klein)dochterondernemingen van staatsdeelnemingen nu binnen het controle-
bereik van de Algemene Rekenkamer. Dit laatste is de enige vervulde wens van het lijstje 
met tien wensen van de Algemene Rekenkamer uit 2013. 

217 De volgende wensen van de Algemene Rekenkamer werden niet gerealiseerd in de Cw 2016:
• Betere beleidsinformatie. De betekenis van het budgetrecht neemt af;
• Decentralisaties. Decentralisaties verminderen de ministeriële verantwoordelijkheid;
• Samenwerking tussen ministeries: ministeriële verantwoordelijkheid bij overdracht 

bedrijfsvoering en beleidsuitvoering binnen het Rijk. Er bestaat onduidelijkheid over de 
ministeriële verantwoordelijkheid bij samenwerking tussen ministeries;

• Semipublieke sector. Er is een gebrek aan informatie over de publieke sector;
• Premie-gefinancierde sectoren: zorg en sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De Algemene 

Rekenkamer mag de premie-uitgaven niet onderzoeken;
• Risico’s bij overheidsfinanciën. Het inzicht in de bezittingen en verplichtingen van het Rijk 

moet beter;
• Boekhoudstelsel en verslaggevingsregels (baten-lastenstelsel of verplichtingen-kasstelsel? 

De Nederlandse boekhoudstelsels verminderen de transparantie;
• Europese Unie. Nederland loopt met haar boekhoudstelsel en begrotings- en 

verantwoordingssysteem achter bij de Europese Unie;
• Open data/open spending. Er zijn meer open data nodig voor een transparanter en 

efficiënter openbaar bestuur.
218 Artikel 7.24 onder c. Cw 2016. “Onverminderd het elders bij wet bepaalde, kan de Algemene 

Rekenkamer onderzoek verrichten ten aanzien van rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf 
uitoefenen of diensten leveren die betrekking hebben op de uitvoering van een publieke taak 
waarvan de betaling ten laste van de rijksbegroting komt en waarbij de Staat zich het recht heeft 
voorbehouden bij de betreffende rechtspersoon, commanditaire vennootschap, vennootschap 
onder firma en natuurlijke persoon controles uit te voeren ten aanzien van de geleverde goederen 
of diensten.

219 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 153-154. In de memorie van toelichting staat hier het 
volgende over. “… dit geldt alleen voor zover de Minister, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van de rechtspersoon Staat der Nederlanden, zich in een overeenkomst contractueel het recht heeft 
voorbehouden om met betrekking tot de goederen en diensten bij die rechtspersoon, vennootschap 
of natuurlijke persoon controles uit te voeren naar de kwaliteit, kwantiteit en prijsbepaling van 
de goederen en diensten. Aangezien de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en die van 
de Minister bij voorkeur parallel lopen, is deze voorwaarde in dit onderdeel opgenomen. Als de 
Minister zich controlebevoegdheden heeft voorbehouden, heeft de Algemene Rekenkamer deze 
ook.”



88

Hoofdstuk 2

In haar nieuwsbericht over de nieuwe Comptabiliteitswet schreef de Algemene Reken-
kamer verder dat in de toelichting bij de Cw 2016 is bevestigd dat ze alle informatie krijgt 
die zij voor haar controle nodig heeft. “Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie, zoals 
persoonsgegevens of staatsgeheime informatie. In de wet is vastgelegd dat de Rekenkamer 
geen vertrouwelijke gegevens publiceert in een openbaar rapport.” Maar – zoals verderop 
in dit onderzoek zal blijken – de regering houdt het laatste woord over wat openbaar mag 
worden.220

De Algemene Rekenkamer werkt de laatste jaren aan integraal verantwoorden. In haar 
jaarlijkse verantwoordingsonderzoek beoordeelt ze daartoe wat er in de jaarverslagen 
van de ministers staat over de financiën, de bedrijfsvoering en de beleidsresultaten. Die 
beleidsresultaten bestaan uit prestaties en hun effecten in de samenleving. Ook moeten 
die resultaten doelmatig (zuinig) en doeltreffend (zinnig) zijn. Bij de verantwoording stelt 
de Algemene Rekenkamer drie vragen: 
• is het geld volgens de regels geïnd en besteed, 
• zijn de ministeries goed georganiseerd en 
• hebben de ministers voldoende zicht op de beleidsresultaten?221 

De vernieuwde Comptabiliteitswet helpt haar hierbij, omdat hij nieuwe voorschriften aan 
ministers geeft. Ze moeten
• bij elk beleidsvoorstel ingaan op de doelstellingen, de doelmatigheid en de doeltref-

fendheid (Cw 2016 art. 3.1);
• zorgen voor tijdige en betrouwbare informatie voor de verantwoording in hun 

jaarverslag, ook als het beleid, de bedrijfsvoering of het toezicht op het beleid door een 
ander wordt uitgevoerd (Cw 2016 art. 4.2);

• toezichthouden op onder meer de rechtmatige besteding van de publieke middelen en 
wettelijke taakuitvoering door derden (Cw 2016 art. 6.1 en 6.2). 

Ook in de Tweede Kamer leeft de wens om te komen tot een meer integrale verant-
woording. Dat heeft geleid tot de jaarlijks op Verantwoordingsdag verschijnende Monitor 
Brede Welvaart van het CBS, waarin ook de jaarlijkse meting van de voortgang op de 
Sustainable Development Goals222 is opgenomen. De Tweede Kamer wil de monitor 

220 Zie hiervoor uitgebreid paragraaf 2.4.5.
221 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 18.
222 De zeventien SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn in 2015 opgesteld door de VN en 

door 193 landen ondertekend. Het doel is om in 2030 een einde te maken aan extreme armoede, 
ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De 
doelen zijn:
• Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
• Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
• Gezondheidszorg voor iedereen
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integreren in de algehele besluitvorming.223 Om tot een betere integratie te komen met 
de al bestaande verantwoordingsdocumenten hebben de Algemene Rekenkamer en 
de Afdeling advisering van de Raad van State het kabinet gevraagd het begrip ‘brede 
welvaart’ te integreren in het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de Miljoenennota.224, 
225 De Algemene Rekenkamer ziet dit als “een verdere stap naar een brede geïntegreerde 
verslaglegging en verantwoording (‘integrated reporting’)”.226

2.1.10 Evaluatie Comptabiliteitswet 2016
Op 21 januari 2022 stuurde de minister van Financiën de Opzet evaluatie Cw 2016 naar 
de Tweede Kamer.227 De bedoeling is om deze evaluatie in 2023 af te ronden. De evaluatie 
moet zicht geven op hoe de gewijzigde Cw in de praktijk werkt: heeft de wet gebracht 
wat was beoogd? Kan dat ook effectiever of doelmatiger? “De evaluatie kan leiden tot de 
conclusie dat het wenselijk is om de Cw aan te passen. In dat geval zal dat leiden tot een 
separaat wetstraject. De evaluatie richt zich met het oog op artikel 10.1 van de Cw op de 
Cw zelf en niet op de lagere regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Regeling Periodiek Evalua-
tieonderzoek en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften). Dat betekent echter niet dat de 
lagere regelgeving als zodanig bij de evaluatie niet aan de orde komt: de Cw regelt immers 
dat er lagere regelgeving kan zijn. De bevindingen en aanbevelingen kunnen daarom 
gevolgen hebben voor de onderliggende regels.”228 Onder meer de volgende onderwerpen 
komen aan de orde in de evaluatie:

• Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
• Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
• Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
• Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
• Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
• Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
• Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
• Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
• Duurzame consumptie en productie
• Aanpak klimaatverandering
• Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
• Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
• Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
• Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

223 Motie Van Raan en Beckerman over integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele 
besluitvorming – Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip. Ingediend op 20 juni 2018. 
Kamerstukken II 2018/19, 34298, nr. 24.

224 Algemene Rekenkamer 2018a Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34950, nr. 3, blg-841796.
225 Raad van State 2018.
226 Algemene Rekenkamer 2019c, p. 30.
227 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 12.
228 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 12, p. 2.
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• Een eventuele wijziging van de Cw om het budgetrecht van het parlement te 
versterken voor private overeenkomsten.229 

• De wijze van omgaan met verschillen van inzicht tussen de Algemene Rekenkamer en 
het Ministerie van Financiën over de interpretatie van de Cw.

De minister van Financiën is op grond van art 10.1 Cw 2016 verantwoordelijk voor de 
evaluatie. De Tweede Kamer had verzocht om een externe evaluatie. Maar de minister 
zag een “meerwaarde in een onderzoek vanuit de expertise van mijn ministerie en 
andere betrokken overheidspartijen, met waarborgen voor de onafhankelijkheid van het 
onderzoek.” Voor de begeleiding van de evaluatie heeft ze gekozen voor een “onafhan-
kelijk voorzitter” in de persoon van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshand-
having van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij stuurt een begeleidingscommissie 
met wetenschappers 230 aan, die zorg draagt voor het verloop van het proces en bewaking 
van planning en inhoud van de evaluatie.231

De wetenschappers hebben tevens het verzoek gekregen om bij de afronding van 
het rapport een verslag van hun bevindingen op te leveren, over de kwaliteit van het 
onderzoek en hun betrokkenheid en input bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
“Dit verslag dient om het onderzoek vanuit een onafhankelijk perspectief te valideren. 
De voorliggende opzet is ook met hen afgestemd.”232 De commissie voor de Rijksuitgaven 
betreurde in een brief van 23 februari 2022 dat de minister een externe evaluatie van de 
wet niet haalbaar achtte. De commissie waardeerde de poging van de minister om “de 
onafhankelijkheid van de evaluatie te garanderen door middel van een begeleidings-
commissie met een externe voorzitter en medewerking van vier wetenschappers”. Maar 
“niettemin” drong zij aan op “meer waarborgen voor een objectieve, externe blik op de 
opzet en werking van de Comptabiliteitswet bij de evaluatie en transparantie daarvan”. De 
commissie pleitte ervoor om “de betrokkenheid van de overheidspartijen en de weten-
schappers binnen de begeleidingscommissie onafhankelijk van elkaar vorm te geven. Op 

229 Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 11, Motie Nijboer.
230 In de commissie zitten de volgende leden: 

• Prof. mr. dr. Solke Munneke, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
gespecialiseerd in parlementaire controle en toezicht, in overheidsorganisatierecht en in 
wetgevingsvraagstukken; 

• Prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en 
expert op het gebied van (wets)evaluatieonderzoek; 

• Dr. Tjerk Budding, Opleidingsdirecteur Public Control aan het Zijlstra Center van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, expert of op het gebied van publieke verantwoording; 

• Dr. Johan de Kruijf, universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
en expert op het gebied van verzelfstandigingen. 

231 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 12, p. 4.
232 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 12, p. 4.



91

Algemene Rekenkamer

2

die manier kan externe en afzonderlijk herkenbare input op het verloop van het proces en 
bewaking van planning en inhoud van de evaluatie worden gegarandeerd.” De minister 
bood daarop aan om “een tweetal wetenschappers te vragen om achteraf elk een onafhan-
kelijk oordeel over de kwaliteit van de evaluatie te geven”.233

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft de minister van Financiën laten weten dat 
het vanwege zijn onafhankelijke positie en rol geen zitting neemt in de begeleidingscom-
missie, maar dat zij wel graag schriftelijk input aanlevert voor de evaluatie. De minister 
schreef verder dat ook de Raad van State niet deelneemt aan de begeleidingscommissie, 
maar wel aan overige delen van het onderzoek. 234

De commissie voor de Rijksuitgaven liet de minister weten dat er ook namens de Tweede 
Kamer geen afvaardiging zitting zou nemen in de begeleidingscommissie. Maar ze wilde 
wel nauw betrokken worden door op “relevante momenten” te worden geïnformeerd over 
het verloop ervan. 

De minister stuurt de evaluatie in 2023 naar de Tweede Kamer. Daarna stuurt ze een 
hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer, waarin ze integraal de ontwikkelingen van de 
diverse onderdelen van het comptabele bestel inzichtelijk zal maken en welke eventuele 
aanvullende acties nodig zijn.235 Het gaat minimaal om: 
• de uitkomsten van de evaluatie Cw 2016 en eventuele juridische verankering daarvan; 
• de evaluatie van het verslaggevingsstelsel; 
• het betrekken van Brede Welvaart in het begrotingsproces; 
• de reactie op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State om de 

Miljoenennota in het voorjaar in te dienen; 
• de evaluatie van de eerste ervaringen Strategische Evaluatie Agenda (SEA); 
• de evaluatie “Beleidskeuzes uitgelegd”.236

Hoewel dit onderzoek geen evaluatie van de Cw 2016 is, kan op basis van de volgende 
hoofdstukken worden gesteld dat de opzet van de evaluatie breder moet zijn. In het 
kader van Europese integratie zou Nederland aansluiting moeten zoeken bij de Europese 
regelgeving voor financieel beheer. Die Europese regelgeving is op beginselen gebaseerd. 
Als daarbij aansluiting wordt gezocht, gaan niet alleen doelmatigheid en doeltreffendheid 
onderdeel uitmaken van het onderzoek naar het financieel beheer, ook kan Nederland zo 

233 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 14, p. 2.
234 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 12, p. 5.
235 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 14, p. 2.
236 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 14, p. 2.



92

Hoofdstuk 2

een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een Europese controlepiramide, die tot 
nu toe ontbreekt. 

Verder zouden de Wet Hof en de Cw 2016 geïntegreerd moeten worden, omdat de Wet Hof 
spelregels voor de begroting geeft. De Afdeling advisering van de Raad van State pleit er 
voor en ook minister Dijsselbloem van Financiën vond het in 2014 al denkbaar om de Wet 
Hof te integreren in de nieuwe Comptabiliteitswet. “Daarover heb ik geen uitgesproken 
opvattingen. Wij hebben het net geregeld en kunnen het dus even zo laten.”237 Voor de 
gebruikers van de wetten zou het gemakkelijker zijn als alle begrotingsregels zoveel 
mogelijk in één wet te vinden zouden zijn. 

In de derde plaats blijkt uit dit onderzoek dat er diverse bepalingen in de Cw 2016 staan 
die aangepast zouden moeten worden om de verhoudingen tussen controleur en gecontro-
leerden te verhelderen en om de burger beter te beschermen. Ook de Grondwet verdient 
een aanpassing. 

2.2 Verhouding Algemene Rekenkamer tot 
andere Hoge Colleges van Staat

2.2.1 Verhouding tot Raad van State en Nationale 
ombudsman

Drie Hoge Colleges van Staat rekent Addink tot de vierde staatsmacht: de Afdeling 
advisering van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale 
ombudsman238. De vierde staatsmacht is ondanks het feit dat ze ‘slechts’ adviserende 
bevoegdheden heeft, een belangrijk tegenwicht in de trias politica van wetgevende macht, 
uitvoerende macht en rechtsprekende macht. 

Direct valt daarin op dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
een vreemde eend in de bijt is. Deze afdeling geldt als één van de vier hoogste 
bestuursrechters in Nederland. De drie andere hoogste bestuursrechters zijn: 
de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
en de Hoge Raad in belastingzaken. De regering studeert op voorstellen om 
de bestuursrechtspraak en de civiele rechtspraak te integreren.239 Dat zou ook 
de afzonderlijke bestuurs- en burgerlijke procesrechten overbodig maken. 
Het is dan aan de rechtbanken om te zorgen voor de bekwaamste rechter per 

237 Kamerstukken II 2013/14, 33670, nr. 9, p. 17.
238 Addink 2005b, p. 274.
239 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 743.
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casus. Voor de burger die incidenteel met het recht als bedrijf te maken krijgt 
zou dit een zegen zijn, maar die zegen lijkt nog ver weg gezien de gezamenlijke 
verklaring van de vier hoogste rechters waarin ze zeggen rust te willen hebben 
om samen de eenheid in hun afzonderlijke rechtspraak te hervinden.

Twee van de hierboven genoemde Hoge Colleges van Staat hebben ook hun eigen wet 
(Raad van State en Nationale ombudsman), maar die is voor de Algemene Rekenkamer 
nooit tot stand gekomen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer worden geregeld in hoofdstuk 7 van de Comptabiliteitswet 2016. Addink 
vindt het opmerkelijk dat de Algemene Rekenkamer geen eigen wet heeft. De onafhan-
kelijke positie van zowel de Raad van State als van de Nationale Ombudsman komt tot 
uitdrukking in afzonderlijke wetten: de Wet op de Raad van State en de Wet Nationale 
ombudsman. 

Addink: “De Algemene Rekenkamer moet het nog steeds (slechts) doen met 
een hoofdstuk in de Comptabiliteitswet 2001240, waarin ook de positie van de 
Minister van Financiën in verband met de rijksbegroting uitvoerig is vastgelegd. 
Sterker nog, in het kader van de voorbereiding van de Comptabiliteitswet 2001 
had de Minister van Financiën bedacht dat de Rekenkamer wel zou kunnen 
worden weggestopt in een paragraaf van de wet. Na aandringen van de kant van 
de Rekenkamer is er een afzonderlijk hoofdstuk gekomen voor de Rekenkamer.241 
Dat komt feitelijk neer op een ontkenning van de onafhankelijke positie van de 
Rekenkamer.”242 

Addink verzuchtte dat de Algemene Rekenkamer het nog net op tijd had voorkomen. 

“Maar de vraag is voor hoelang”, vervolgde Addink. “Het wordt tijd – gelet op 
de belangrijke ontwikkelingen die zich in verband met de onafhankelijke positie 
van de Rekenkamer hebben voorgedaan – en de wettelijke positie van de andere 
vergelijkbare Hoge Colleges van Staat – dat ook de Rekenkamer een eigen wet 
krijgt, waarbij qua naamgeving wordt aangesloten op de huidige situatie: de Wet 
Nationale Rekenkamer.”243

240 Ook in de Cw 2016 moet de Algemene Rekenkamer het nog steeds doen met een hoofdstuk. Een 
eigen Algemene of Nationale Rekenkamerwet is nog steeds niet aan de orde.

241 Kamerstukken II 2000/01, 27849, nr. 3, p. 67.
242 Addink 2004, paragraaf 4. 
243 Addink 2004, paragraaf 4. 
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Hieronder staat de Nederlandse vierde staatsmacht kort in schema uiteengezet. 

Taken en bevoegdheden Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman

Aspect Algemene Reken-
kamer

Nationale ombud-
sman

Raad van State 
Afdeling advi-
sering

Raad van State Afdeling 
bestuursrechtspraak

Grondwetsbepalingen 76-78, 80 78a, 80 73-75, 80 73-75, 80
Specifieke wet Comptabiliteits-

wet
Wet Nationale 
ombudsman

Wet op de Raad 
van State

Wet op de Raad van State

Wet rechtspositie Raad 
van State, Algemene 
Rekenkamer en Nationale 
ombudsman

X X X X

Benoeming leden na 
aanbeveling door

Algemene 
Rekenkamer 
voordracht van 
zes personen 
(niet bindend)

Aanbeveling van 
drie namen, daartoe 
in gezamenlijk 
overleg opgemaakt 
door de vice-presi-
dent van de Raad 
van State, de presi-
dent van de Hoge 
Raad der Nederlan-
den en de president 
van de Algemene 
Rekenkamer

Raad van State Raad van State

Benoeming leden op 
voordracht van

Tweede Kamer 
(bindende 
voordracht van 
drie personen)

Tweede Kamer Minister BZK 
in overeen-
stemming met 
J&V244

Minister BZK in overeen-
stemming met J&V

Benoeming leden door De Kroon Tweede Kamer De Kroon De Kroon

244 Zie artikel 2 leden 1 tot en met 3 Wet RvS. De tekst luidt als volgt.
 Artikel 2 
 1. De vice-president en de leden worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister van Justitie 
voor het leven benoemd. Vacatures worden in de Staatscourant gepubliceerd onder opgave van het 
profiel van de gezochte kandidaat of kandidaten. De Tweede Kamer der Staten-Generaal voert ten 
minste eenmaal per jaar overleg met de vice-president over de vacatures.

 2. Voor de benoeming van de vice-president wordt de Raad gehoord. Voor de benoeming van 
de leden doet de Raad een aanbeveling. De aanbeveling wordt gedaan gehoord de afdeling of 
afdelingen van de Raad waarvan het te benoemen lid deel zal uitmaken.

 3. De leden worden bij koninklijk besluit benoemd in de Afdeling advisering of de Afdeling 
bestuursrechtspraak, dan wel in beide afdelingen. Het aantal leden dat in beide afdelingen wordt 
benoemd, bedraagt ten hoogste 10. De benoeming kan worden gewijzigd, met dien verstande dat 
een benoeming in de Afdeling bestuursrechtspraak slechts op verzoek van het lid kan worden 
beëindigd.
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Aspect Algemene Reken-
kamer

Nationale ombud-
sman

Raad van State 
Afdeling advi-
sering

Raad van State Afdeling 
bestuursrechtspraak

Zittingstermijn leden Voor het leven 
dwz tot 70 jaar

6 jaar. 
De benoeming van 
een substituut-
ombudsman 
geschiedt voor 
de duur van de 
ambtstermijn van 
de ombudsman op 
wiens verzoek hij is 
benoemd (artikel 9, 
tweede lid, WNo).
De kinderombud-
sman onderzoekt 
de naleving van de 
kinderrechten.[24] 
Hij wordt benoemd 
als substituut-om-
budsman conform 
artikel 9 wet Natio-
nale ombudsman.

Voor het leven, 
dwz tot 70 jaar

Voor het leven, dwz tot 
70 jaar

Taak Hoogste 
onafhankelijk 
financiële 
controleur en 
tevens adviseur 
van rijksoverheid

Onafhankelijke 
functionaris die 
klachten van 
burgers over 
onbehoorlijk 
overheidsoptreden 
behandelt.

Onafhankelijk 
adviseur van de 
regering over 
wetgeving en 
bestuur 

Hoogste algemene 
bestuursrechter van het 
land
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Aspect Algemene Reken-
kamer

Nationale ombud-
sman

Raad van State 
Afdeling advi-
sering

Raad van State Afdeling 
bestuursrechtspraak

Onderzoekt de volgende 
onderwerpen

De Algemene 
Rekenkamer is 
een onafhanke-
lijk orgaan dat 
controleert of 
de uitgaven van 
de Nederlandse 
rijksoverheid 
rechtmatig en 
doelmatig zijn. 
Rechtmatig 
omdat het in 
overeenstem-
ming met de 
genomen regels 
en besluiten 
moet zijn, 
doelmatig om 
na te gaan of de 
bestede uitgaven 
ook daadwerke-
lijk het gewenste 
effect hebben 
gehad.

Klachten over 
het optreden van 
bestuursorganen 
van decentrale 
overheden worden 
sinds 1 januari 
2006 ook behandeld 
door de Nationale 
ombudsman, tenzij 
het bestuursorgaan 
heeft besloten tot 
aansluiting bij een 
andere ombuds-
voorziening. De 
Nationale ombud-
sman behandelt 
alleen klachten 
over individuele 
zaken waarvoor 
geen beroep bij de 
rechter mogelijk 
is. De Nationale 
ombudsman publi-
ceert zijn conclusies 
in rapporten en in 
een jaarlijks verslag, 
die ook op internet 
beschikbaar zijn. De 
Nationale ombuds-
man is geen rechter, 
de overheid is niet 
verplicht om gevol-
gen te verbinden 
aan zijn uitspraken. 
Van de uitspraken 
van de Nationale 
ombudsman gaat 
evenwel een grote 
publicitaire en 
controlerende 
werking uit.

De regering is 
volgens de wet 
verplicht om 
de Afdeling 
advisering van 
de Raad van 
State om advies 
te vragen over:
wetsvoorstellen,  
algemene 
maatregelen 
van bestuur, en 
goedkeurings-
wetten voor 
internationale 
verdragen

De Afdeling 
advisering van 
de Raad van 
State adviseert 
op basis van een 
toetsingskader. 
Dit bestaat uit 
drie onderdelen:

Kwaliteit van 
het beleid – 
daartoe maakt 
de Raad gebruik 
van de beleids-
analytische 
toets

Juridische 
kwaliteit – 
hierbij gebruikt 
de Raad de 
juridische toets

Wetstechnische 
kwaliteit – om 
dat te toetsen, 
gebruikt 
de Raad de 
wetstechnische 
toets

De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad 
van State is de hoogste 
bestuursrechter in 
Nederland als het gaat 
om algemene geschillen 
(die niet vallen onder 
één van de andere drie 
hoogste bestuursrechters). 
Dat betekent dat zij het 
hoogste rechterlijke colle-
ge is dat een uitspraak 
kan doen over een geschil 
tussen burger en de 
overheid. Als overheden 
onderling een geschil 
hebben (bijvoorbeeld 
een gemeente en een 
provincie), doet de 
Afdeling bestuursrecht-
spraak hierover ook een 
uitspraak.
Een burger die het niet 
eens is met een beslissing 
van een gemeente, een 
provincie, een waterschap 
of de centrale overheid 
kan in beroep gaan bij de 
Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van 
State. Het gaat dan om 
zaken op het gebied van 
het milieu of de ruimtelij-
ke ordening.
In een geschil over 
andere beslissingen 
en maatregelen (o.a. 
bouwzaken, subsidies, 
kapvergunningen, vreem-
delingenzaken) moet een 
burger eerst in beroep 
bij rechtbank. Na een 
uitspraak van de recht-
bank kunnen de burger 
en het overheidsorgaan 
nog in hoger beroep gaan 
bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad 
van State.

Taak strekt zich uit tot:
Rijksorganen X X X X
Ook andere dan rijksor-
ganen

Deels X X X

Decentrale overheden nvt X X X
Oordeelt over klachten Nauwelijks X nvt X
Kan onderzoek doen op 
eigen initiatief

X X X nvt
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Aspect Algemene Reken-
kamer

Nationale ombud-
sman

Raad van State 
Afdeling advi-
sering

Raad van State Afdeling 
bestuursrechtspraak

Onderzoekt de volgende 
onderwerpen

De Algemene 
Rekenkamer is 
een onafhanke-
lijk orgaan dat 
controleert of 
de uitgaven van 
de Nederlandse 
rijksoverheid 
rechtmatig en 
doelmatig zijn. 
Rechtmatig 
omdat het in 
overeenstem-
ming met de 
genomen regels 
en besluiten 
moet zijn, 
doelmatig om 
na te gaan of de 
bestede uitgaven 
ook daadwerke-
lijk het gewenste 
effect hebben 
gehad.

Klachten over 
het optreden van 
bestuursorganen 
van decentrale 
overheden worden 
sinds 1 januari 
2006 ook behandeld 
door de Nationale 
ombudsman, tenzij 
het bestuursorgaan 
heeft besloten tot 
aansluiting bij een 
andere ombuds-
voorziening. De 
Nationale ombud-
sman behandelt 
alleen klachten 
over individuele 
zaken waarvoor 
geen beroep bij de 
rechter mogelijk 
is. De Nationale 
ombudsman publi-
ceert zijn conclusies 
in rapporten en in 
een jaarlijks verslag, 
die ook op internet 
beschikbaar zijn. De 
Nationale ombuds-
man is geen rechter, 
de overheid is niet 
verplicht om gevol-
gen te verbinden 
aan zijn uitspraken. 
Van de uitspraken 
van de Nationale 
ombudsman gaat 
evenwel een grote 
publicitaire en 
controlerende 
werking uit.

De regering is 
volgens de wet 
verplicht om 
de Afdeling 
advisering van 
de Raad van 
State om advies 
te vragen over:
wetsvoorstellen,  
algemene 
maatregelen 
van bestuur, en 
goedkeurings-
wetten voor 
internationale 
verdragen

De Afdeling 
advisering van 
de Raad van 
State adviseert 
op basis van een 
toetsingskader. 
Dit bestaat uit 
drie onderdelen:

Kwaliteit van 
het beleid – 
daartoe maakt 
de Raad gebruik 
van de beleids-
analytische 
toets

Juridische 
kwaliteit – 
hierbij gebruikt 
de Raad de 
juridische toets

Wetstechnische 
kwaliteit – om 
dat te toetsen, 
gebruikt 
de Raad de 
wetstechnische 
toets

De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad 
van State is de hoogste 
bestuursrechter in 
Nederland als het gaat 
om algemene geschillen 
(die niet vallen onder 
één van de andere drie 
hoogste bestuursrechters). 
Dat betekent dat zij het 
hoogste rechterlijke colle-
ge is dat een uitspraak 
kan doen over een geschil 
tussen burger en de 
overheid. Als overheden 
onderling een geschil 
hebben (bijvoorbeeld 
een gemeente en een 
provincie), doet de 
Afdeling bestuursrecht-
spraak hierover ook een 
uitspraak.
Een burger die het niet 
eens is met een beslissing 
van een gemeente, een 
provincie, een waterschap 
of de centrale overheid 
kan in beroep gaan bij de 
Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van 
State. Het gaat dan om 
zaken op het gebied van 
het milieu of de ruimtelij-
ke ordening.
In een geschil over 
andere beslissingen 
en maatregelen (o.a. 
bouwzaken, subsidies, 
kapvergunningen, vreem-
delingenzaken) moet een 
burger eerst in beroep 
bij rechtbank. Na een 
uitspraak van de recht-
bank kunnen de burger 
en het overheidsorgaan 
nog in hoger beroep gaan 
bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad 
van State.

Taak strekt zich uit tot:
Rijksorganen X X X X
Ook andere dan rijksor-
ganen

Deels X X X

Decentrale overheden nvt X X X
Oordeelt over klachten Nauwelijks X nvt X
Kan onderzoek doen op 
eigen initiatief

X X X nvt

Volgens artikel 1:1 van de Awb is de Algemene Rekenkamer geen bestuursorgaan in de 
zin van de Awb. Dat geldt onder meer ook voor de wetgevende macht, de rechtsprekende 
macht, de Raad van State en de Nationale ombudsman.245 De reden is volgens de memorie 
van toelichting bij dit artikel dat deze instanties uitgezonderd moeten worden omdat ze 
niet tot de uitvoerende macht behoren. Ze zijn overigens wel met enig openbaar gezag 
bekleed, maar dan gaat het om het nemen van besluiten of handelingen verrichten ten 
aanzien van hun ambtenaren.

Over de Nationale ombudsman schrijft Van der Pot c.s. dat hij onafhankelijk is en 
beschikt over eigen personeel (en zo nodig over substituut-ombudsmannen), maar dat hij 
niet mag worden gezien als een soort rechter. 

“Van de rechter onderscheidt hem dat hij geen rechtsmacht tot vernietigen of 
veroordelen bezit, maar dat hij dan ook niet tot rechtsbedeling beperkt is.”246 
“De werkzaamheid van de ombudsman kan zo open blijven omdat hij (…) 
geen andere bevoegdheid heeft dan zijn bevindingen en oordeel vast te stellen 
en deze aan het betrokken bestuursorgaan mee te delen. Hij beschikt wel over 
processuele bevoegdheden om inlichtingen in te winnen en personen te horen en 
op te roepen, maar die richten zich niet tegen de burgers, maar vooral tegen de 
administratie, zodat er veel minder bezwaar tegen bestaat dan tegen die van een 
enquêtecommissie.”247

Feitelijk (of materieel juridisch) is de Nationale ombudsman dus adviseur van de regering 
en Staten-Generaal. De Algemene Rekenkamer heeft naast processuele bevoegdheden 
om inlichtingen in te winnen en ter plaatse onderzoek te doen ook de bevoegdheid om 
een indemniteitswetprocedure te laten starten. Die procedure leidt tot een verplichte 
behandeling van haar bezwaren in de Staten-Generaal. Zo’n procedure heeft de Nationale 
ombudsman niet.

De Afdeling advisering van de Raad van State moet worden geraadpleegd bij nieuwe 
wetgeving en algemene maatregelen van bestuur. De Algemene Rekenkamer heeft een 
vergelijkbare rol bij de vaststelling van de Rijksrekening: ze moet een aantal zaken 
verplicht onderzoeken. De Nationale ombudsman en de Afdeling advisering van de Raad 
van State adviseren de regering en Staten-Generaal. Deze adviezen zijn niet bindend, maar 
er kan wel sprake zijn van binding op grond van rechtsbeginselen. De Algemene Reken-

245 Deze organen worden wél gezien als bestuursorgaan in relatie tot hun personeel en als ze 
vermogensrechtelijke handelingen verrichten. Dit staat in de leden 3 en 4 van artikel 1:1 Awb.

246 Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p . 798.
247 Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 799.
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kamer velt oordelen over de vraag of uitgaven en ontvangsten rechtmatig zijn en doet 
aanbevelingen voor verbeteringen. Ook haar adviezen zijn niet bindend. De Algemene 
Rekenkamer heeft daarnaast wel een bijzondere bevoegdheid omdat ze een openbare 
behandeling van haar bezwaren kan afdwingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft een rechtsprekende taak; zij velt rechtens bindende oordelen en 
schept daarmee nieuwe rechtsverhoudingen.248

Als adviseurs van de wetgevende en uitvoerende macht en één ook als zelfstandig recht-
sprekende macht, hebben deze Hoge Colleges van Staat er belang bij dat de politiek en de 
burger eenduidige en heldere oordelen van hen kunnen verwachten. Ze zoeken ook zelf 
naar mogelijkheden om samen op te trekken.249 

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert de regering over wetsvoorstellen, 
algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen. 
Ze kijkt daarbij naar drie aspecten: 
• kwaliteit van het beleid,
• juridische kwaliteit, 
• wetstechnische kwaliteit.

Sinds 1 januari 2014 houdt de Afdeling advisering van de Raad van State ook toezicht op 
de naleving van de Europese begrotingsregels op grond van het Stabiliteitsverdrag dat 25 
EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten. Volgens de Europese begrotingsregels moet er in 
elke lidstaat een onafhankelijke instantie toezichthouden op de naleving van die regels. 
De rapportage in april is een beoordeling van het zogenoemde Stabiliteitsprogramma 
dat de regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie en de Raad van Ministers moet 
uitbrengen. De Afdeling advisering biedt de rapportages aan de regering en de Europese 
instanties aan. De regering zendt de rapportages aan de Tweede Kamer. In september 
toetst de Afdeling advisering of de ontwerpbegroting voldoet aan de Europese begro-
tingsafspraken. Ze maakt daarbij onder meer gebruik van de ramingen van het Centraal 
Planbureau. Daarnaast geeft de Afdeling advisering haar advies over de Miljoenennota. 
Dat laatste doet ze al meer dan honderd jaar.250

248 De Raad van State is met zijn afdelingen advisering en bestuursrechtspraak een Hoog College 
van Staat. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste bestuursrechter, maar de afdeling 
bestuursrechtspraak behoort niet tot de rechterlijke macht.

249 Algemene Rekenkamer 2017b, p. 12-13. 
250 Geraadpleegd op 8 maart 2022. ‘Raad van State: begrotingstoezicht’, raadvanstate.nl



99

Algemene Rekenkamer

2

In zekere zin toetst de Afdeling advisering het beleid vooraf (ex ante), terwijl de Algemene 
Rekenkamer het beleid achteraf (ex post) beoordeeld. Het zou voor de hand liggen als 
beide organisaties zoveel mogelijk gebruik maken van hetzelfde bestuursrechtelijke 
toetsingskader. 

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar individuele klachten van burgers, 
maar kan ook op eigen initiatief gedrag van de overheid onderzoeken. De Nationale 
ombudsman ziet hoe overheidsbeleid in de praktijk uitwerkt. Hij oordeelt in bestuursrech-
telijke termen. 

Om eenheid in de wijze van oordelen over overheidshandelen te bevorderen zou het 
voor de hand liggen als de Algemene Rekenkamer bij haar beoordeling van ontvangsten 
en uitgaven én beleid rekening zou houden met niet alleen de oordelen van de Afdeling 
advisering van de Raad van State en de Nationale ombudsman, maar ook met die van de 
vier hoogste bestuursrechters in Nederland: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van state, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
en de Hoge Raad. De reden waarom ze er rekening mee zou moeten houden is dat dat de 
eenheid van recht kan bevorderen. In de Urgendazaak251 had de Algemene Rekenkamer 
bijvoorbeeld tot eenzelfde soort oordeel kunnen komen als ze een beleidsevaluatieon-
derzoek op dat terrein had uitgevoerd. Het grote verschil is dat de Hoge Raad de Staat 
kan dwingen tot het nemen van maatregelen, terwijl de Algemene Rekenkamer slechts 
aanbevelingen kan doen.

2.2.2 Onafhankelijkheid Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer schrijft op haar website252 dat zij een onafhankelijk instituut is 
en daarom geen onderdeel van de regering of het parlement is. Ze heeft wettelijke taken 
en bevoegdheden om haar werk te doen. Dat betekent dat ze binnen die wettelijke kaders 
zelf kan bepalen wat ze onderzoekt en hoe ze dat doet. Soms krijgt ze ook verzoeken van 
Kamerleden, ministers en staatssecretarissen om onderzoek te doen. De Algemene Reken-
kamer honoreert die verzoeken vaak “als onze bevoegdheden een toegevoegde waarde 
hebben”. Verder gaat ze zorgvuldig om met signalen en reacties uit de samenleving, van 
burgers, bedrijven of organisaties. “We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken 
bij lopende onderzoeken.”253

251 Zie paragraaf 3.4.3.2.1. Inleiding.
252 (‘Over de Algemene Rekenkamer: positie en bevoegdheden’, rekenkamer.nl (Geraadpleegd op 3 

februari 2022).
253 ‘Over de Algemene Rekenkamer: positie en bevoegdheden’, rekenkamer.nl (Geraadpleegd op 3 

februari 2022).
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Om haar onafhankelijkheid inhoud te geven, moet ze niet alleen in de wet geregelde taken 
en voldoende bevoegdheden hebben, maar ook over goed gekwalificeerde en voldoende 
medewerkers kunnen beschikken en technische en financiële middelen hebben om haar 
rol inhoud te geven. Daarbij zijn ook haar verhouding tot andere spelers in het machtse-
venwicht belangrijk. De belangrijkste staatsrechtelijke spelers daarin zijn de Tweede en de 
Eerste Kamer en de ministers.

2.2.3 Verhouding tot Tweede Kamer
De Algemene Rekenkamer rapporteert aan de Staten-Generaal en de regering. De 
Algemene Rekenkamer kan ook op verzoek van elk van de Kamers der Staten-Generaal of 
ministers een onderzoek instellen (art. 7.23 Cw 2016). 

De onafhankelijkheid van de Algemene Rekenkamer kan ook inhoud krijgen als ze een 
goede relatie heeft met de Staten-Generaal en in het bijzonder met de Tweede Kamer. Het 
is de volksvertegenwoordiging die actie kan ondernemen als ministers steken laten vallen. 
De speciale Commissie voor de Rijksuitgaven, die de vaste contacten onderhield met de 
Algemene Rekenkamer, werd in 2017 na bijna een eeuw opgeheven wegens gebrek aan 
belangstelling. Na de herziening van het reglement van orde van de Tweede Kamer in 2021 
is de commissie opnieuw ingesteld. Wat ging eraan vooraf?

Op 19 februari 2019 schreef Ed Groot in zijn rubriek Kleintje Groot in Het Financieele 
Dagblad254 dat er in de week ervoor bij een debat in de Tweede Kamer over de doelma-
tigheid van de rijksuitgaven “welgeteld vijf Kamerleden” kwamen opdraven, “waarmee dus 
twee derde van de partijen wegbleef”. Groot schreef dat minister Hoekstra van Financiën 
de opkomst nog vond meevallen.

Groot: “Het is een trend die al lang gaande is. Ooit gold controle op de rijksuit-
gaven als hoeksteen van het parlementaire werk. De commissie voor de Rijksuit-
gaven was de oudste vaste Kamercommissie. Die is in de vorige kabinetsperiode 
opgeheven vanwege gebrek aan belangstelling. Eigenlijk alleen de coalitiepartijen 
hielden de commissie nog in de lucht. Parlementaire controle op de rijksuitgaven 
mag je inmiddels gerust een wassen neus noemen. Moeten we dit betreuren als 
zoveelste signaal van onze afbrokkelende democratie? Misschien. Het is in ieder 
geval de prijs die we betalen voor een versplinterd parlement van 13 partijen, dat 
menskracht noch kennis in huis heeft voor het saaie handwerk.”

254 Groot 2019.
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Helemaal nieuw was het niet dat de Commissie voor de Rijksuitgaven weinig belang-
stelling kreeg. Scheidend voorzitter Hans Kombrink van deze commissie wees er in 1981 
al op dat pogingen om andere commissies binnen de Tweede Kamer voor de opmerkingen 
van de Rekenkamer te interesseren niet tot waarneembare activiteit hadden geleid. Dat 
kwam volgens hem omdat aan controle weinig politieke eer viel te behalen.255 Maar hij 
sprak dit uit voor de RSV-enquête. 

De Commissie voor de Rijksuitgaven (toen nog Staatsuitgaven) werd in 1923 opgericht. 
Aanleiding waren bezuinigingen. Opmerkelijk is dat niet de Tweede Kamer zelf vroeg om 
zo’n commissie, maar de Minister van Financiën. Hij veronderstelde dat een afzonderlijke 
Tweede Kamercommissie voor de controle op de rijksuitgaven een “heilzame preventieve 
invloed” zou kunnen hebben op het streven naar een economisch en zuinig financieel 
beheer en op de controle op de rijksuitgaven.256 

In 2017 zijn de taken van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven overgeheveld naar de 
vaste commissie voor Financiën. Bij de evaluatie van een proefperiode, die september 2015 
begon, stelde de commissie voor Financiën vast na gesprekken met de Algemene Reken-
kamer, het Ministerie van Financiën en de Raad van State in zijn rol als Onafhankelijke 
Begrotingsautoriteit dat deze instituties en het ministerie begrip hadden voor de samen-
voeging gelet op “de achterblijvende opkomst en betrokkenheid van leden bij een eerdere 
aparte commissie voor de Rijksuitgaven”.257 

De instituties en het ministerie hadden “onvoldoende zicht op de interne gang 
van zaken in de Kamer om aan te kunnen geven of de aandacht voor Rijksuit-
gaventhema’s in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk is vergroot, maar ze zien 
wel een positieve tendens. Er zijn nu meerdere woordvoerders betrokken bij deze 
comptabele vraagstukken, zoals ook de woordvoerders met algemeen finan-
cieel beleid in portefeuille, en de opkomst bij Rijksuitgavenactiviteiten is hoger. 
Recente ontwikkelingen als het feit dat er meer commissies met rapporteurs voor 
begroting en jaarverslag werken, dat er actief invulling wordt gegeven aan het 
werkprogramma, initiatieven zoals de handleiding voor controle van begroting 
en jaarverslag en een hogere opkomst bij periodieke overleggen met de Algemene 
Rekenkamer worden positief gewaardeerd. De samenvoeging en de genoemde 
activiteiten kunnen ook de doorwerking van Rijksuitgavenvraagstukken naar 
andere commissies vergroten. Ze onderstrepen het belang van één specifieke 

255 Kamerstukken II 1980/81, 17055, nr. 1, p. 8.
256 Dolmans 1989, p. 378.
257 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 4.
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commissie die thema’s ten aanzien van ontwikkeling, uitvoering en verant-
woording van financieel beleid actief behandelt en vervolgens actief doorgeleidt 
naar vakcommissies. In de vakcommissies vindt immers de inhoudelijke behan-
deling plaats van de individuele begrotingen en jaarverslagen.”258

Bij de evaluatie zijn ook gesprekken gevoerd met Kamerambtenaren die de commissie 
Financiën ondersteunen en voorheen de commissie voor de Rijksuitgaven, te weten de 
commissiestaf en het BOR. Deze ambtenaren waren kritischer, omdat de controlerende taak 
van de vroegere commissie voor de Rijksuitgaven soms in conflict kwam met de beleidsin-
houdelijke taak van de commissie voor Financiën. In het evaluatieverslag stond het als volgt. 

“Met de samenvoeging heeft de commissie Financiën ook de adviserende taken 
van de commissie Rijksuitgaven aan vakcommissies ten aanzien van de Regeling 
Grote Projecten en verzoeken tot onderzoek aan de Algemene Rekenkamer 
overgenomen. In het vergaderjaar 2015-2016 is het tweemaal voorgekomen 
dat deze adviserende rol samenviel met het beleidsinhoudelijke werk van de 
commissie Financiën.259 In de praktijk heeft dit niet tot problemen geleid omdat 
beide verzoeken met ambtelijke ondersteuning zijn getoetst op de gangbare 
criteria die daarvoor staan.”260

De conclusie van de evaluatie was dat “de hoofddoelstelling om de aandacht voor de 
Rijksuitgavenonderwerpen te vergroten, is behaald. (…) Cijfers ten aanzien van de 
opkomst en betrokkenheid van leden bij Rijksuitgavenactiviteiten ondersteunen dit 
beeld.” De commissie voor Financiën werd veel beter bezocht dan de commissie Rijksuit-
gaven. In die slipstream hoopte men dat “thema’s uit het werkprogramma Rijksuitgaven”, 
die “doorgaans technisch van aard” en “daardoor politiek gezien misschien niet op 
alle aandacht (kunnen) rekenen”, op meer aandacht konden rekenen. Daarbij werd in 
het evaluatieverslag “zonder meer onderstreept” dat deze onderwerpen “voor een goed 
functionerend parlement” van belang zijn. “In dat verband hebben meerdere leden de 
wens geuit dat de huidige groep van vijf à zes actief betrokken leden wordt verbreed in de 
nabije toekomst.”261

258 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 4.
259 Het betrof een verzoekonderzoek aan de Algemene Rekenkamer over het handhavingsbeleid 

van deBelastingdienst en (mogelijkheden voor) het aanwijzen van de Investeringsagenda van de 
Belastingdienst als groot project.

260 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 5.
261 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 2.
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Verder stond in het evaluatieverslag dat er een wens was “van zowel leden als externen 
om de (horizontale) Rijksuitgavenonderwerpen apart zichtbaar te houden via zowel het 
werkprogramma als op de agenda van de commissie, ten opzichte van de onderwerpen 
van de ‘vakcommissie’ Financiën.”262 Deze wens was gebaseerd op “het breed gedragen 
gevoel dat de zichtbaarheid en aandacht voor onderwerpen rond het budgetrecht en de 
(controle op de) doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsuitgaven niet mag onder-
sneeuwen”.263 

In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer werd in het nieuwe artikel 16a een deel 
van de oude taak van Commissie voor de Rijksuitgaven (die stond in artikel 21a van het 
Reglement264) letterlijk overgenomen als taak voor de vaste commissie voor Financiën, die 
volgens dit nieuwe artikellid “tevens taken verricht ten behoeve van de controle van de 
rijksuitgaven”. De letterlijk overgenomen tekst luidt als volgt.

“In dat kader is zij belast met de behandeling van aangelegenheden van rechtma-
tigheid en doelmatigheid van besteding van collectieve middelen, alsmede met 
de voorlichting, advisering en ondersteuning van de Kamer en de commissies bij 
de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle. Deze voorlichting, 
advisering en ondersteuning strekken zich behalve tot de begrotingsstukken, 
uit tot door de Kamer aangewezen grote projecten en tot de budgettaire en 
comptabele aspecten van beleidsvoornemens en -beslissingen van de regering.”

Interessant is dat de Commissie voor Financiën (net als voorheen de Commissie voor de 
Rijksuitgaven) is belast met de behandeling van “aangelegenheden van rechtmatigheid 
en doelmatigheid van besteding van collectieve middelen”. Dit is een veel ruimere 
omschrijving dan de ontvangsten en uitgaven van het Rijk waartoe de Algemene Reken-
kamer zich in de kern moet beperken. 

262 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 3.
263 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31597, nr. 12, p. 4.
264 Het oude tweede lid van artikel 21a is geschrapt. Dat artikel gaat over de Algemene Rekenkamer. 

Het geschrapte tweede lid luidde als volgt: “Rapporten van de Algemene Rekenkamer en 
regeringsstukken van comptabele aard worden direct in handen van de commissie gesteld. De 
Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter kunnen nader besluiten een dergelijk stuk mede 
in handen van een andere commissie te stellen; artikel 119, vierde lid, is van overeenkomstige 
toepassing.” Misschien spreekt dit voor zichzelf omdat de Algemene Rekenkamer haar rapporten 
aanbiedt aan de Staten-Generaal en de Minister van Financiën en de minister die het aangaat (7.15 
Cw 2016 en 7.17Cw 2016).
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Op 31 maart 2021 is een nieuw Reglement van orde van de Tweede Kamer van kracht 
geworden. Daarin is in artikel 7.4 opnieuw een vaste Commissie voor de Rijksuitgaven 
opgenomen.265 De tekst luidt als volgt.

Artikel 7.4 Commissie voor de Rijksuitgaven 
1.  Er is een commissie voor de Rijksuitgaven. 
2.  De commissie is belast met:
 a.  het behandelen van aangelegenheden van rechtmatigheid, doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen; 
 b.  het voorlichten, adviseren en ondersteunen van de Kamer en de commissies bij de 

uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering. 
3. De voorlichting, advisering en ondersteuning, bedoeld in het tweede lid, onder b, 

strekken zich mede uit tot grote projecten als bedoeld in artikel 7.37. 
4.  De Kamer besluit slechts over een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken 

een onderzoek in te stellen, nadat advies bij de commissie is ingewonnen.

In de nieuwe tekst wordt verduidelijkt dat de commissie zich niet alleen bezighoudt met de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van collectieve middelen, maar ook met 
vraagstukken van “doeltreffendheid” (de vraag of beoogde effecten kunnen worden bereikt), 
en met de “inning” van collectieve middelen. Dit sluit volgens de memorie van toelichting 
aan bij de praktijk.266 Verder bepaalt het artikel dat de commissie voor de rijksuitgaven 
andere commissies en de Tweede Kamer als geheel kan voorlichten, adviseren en onder-
steunen bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering.267 
De voorlichting, advisering en ondersteuning kunnen gaan over begrotingsstukken, over 
grote projecten, en over langlopende trajecten als het verbeteren van (het gebruik van) 
verantwoordingsinformatie en het verslaggevingsstelsel bij de begrotingen. Verder adviseert 
de commissie over verzoeken aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen. 

2.2.4 Verhouding tot Eerste Kamer
De Algemene Rekenkamer zendt haar onderzoeksrapporten ook naar de Eerste Kamer. 
Maar haar relatie met de Eerste Kamer is minder intensief, omdat de Eerste Kamer ten 

265 In Artikel 7.1. Vaste commissies zijn de vaste commissies opgenomen. De tekst luidt als volgt.
 1  Er is een vaste commissie voor elk ministerie, met uitzondering van het ministerie van Algemene 

Zaken. Er zijn ook vaste commissies voor Digitale Zaken, voor Europese Zaken en voor 
Koninkrijksrelaties.

 2  De Kamer kan verder vaste commissies instellen voor het taakgebied van een minister die niet is 
belast met de leiding van een ministerie, of voor dat van een staatssecretaris. Deze commissies 
worden ingesteld voor de duur van een zitting.

266 Kamerstukken II 2019/20, 35322, nr. 5, p. 25.
267 Kamerstukken II 2019/20, 35322, nr. 5, p. 25.
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aanzien van het werk van de Algemene Rekenkamer een meer reflectieve rol heeft. Dat 
blijkt ook uit het Verslag van werkzaamheden 2020 van de Algemene Rekenkamer, 
waarin staat dat ze 19 briefings over haar onderzoeken heeft gegeven aan de Tweede 
Kamer en geen enkele aan de Eerste Kamer.268 In haar Geïntegreerde verslag 2020 meldt 
ze het volgende in de paragraaf Dialoog met de omgeving: “Wij voeren regelmatig overleg 
met andere Hoge Colleges van Staat (bijvoorbeeld de Raad van State, de Nationale 
ombudsman of de Tweede Kamer), met kennisinstituten, met onafhankelijke adviesor-
ganen, met planbureaus van de rijksoverheid en met universiteiten. Daarbij bekijken we of 
er mogelijkheden zijn om rond bepaalde thema’s gezamenlijk op te trekken.” Opvallend is 
dat de Eerste Kamer er niet bij wordt genoemd.269

Tijdens het onderzoek van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede 
Kamer270 ging president Visser van de Algemene Rekenkamer kort in op de rol van de 
Eerste Kamer. Op de vraag hoe het komt dat het met de uitvoering van beleid zo mis ging, 
antwoordde Visser dat er minder kennis op de departementen en in de politiek is omdat 
de uitvoering op afstand is gezet. Ook personele wisselingen, zowel bij departementen als 
in de politiek, spelen daar een belangrijke rol bij. Visser tegen de commissie: “Hoe zorgt 
u ervoor dat het na de volgende verkiezingen beter gaat en dat we hier over vier jaar niet 
hetzelfde verhaal moeten houden voor een nieuwe onderzoekscommissie?” Visser vindt 
het “heel lastig” om de vraag waarom het misgaat met de uitvoering te beantwoorden. Hij 
wijst onder meer op de rol van de Eerste Kamer. Visser: “Hoe vaak is het gebeurd dat de 
Eerste Kamer een wetsvoorstel tegenhoudt dat onwerkbaar is voor de uitvoeringsorgani-
satie? Ik stel ze die vraag weleens in beslotenheid. Maar ik krijg er geen antwoord op. Het 
gebeurt zelden dat de Eerste Kamer iets tegenhoudt. Als de Eerste Kamer er is voor de 
kwaliteit van wetgeving en de uitvoerbaarheid van wetgeving, is die tegenmacht dan wel 
goed georganiseerd?” Visser vertelde daarbij dat de kans klein was dat de Tweede Kamer 
dat zou accepteren. De commissieleden lachten besmuikt. Visser reageerde daarop met de 
uitspraak: “Ik zeg maar dingen hardop waarvan we weten wat het antwoord is.”

De rol van de Eerste Kamer is van beperktere betekenis voor de Algemene Rekenkamer dan 
de rol van de Tweede Kamer. Dat blijkt ook uit het feit dat de Eerste Kamer de Minister van 
Financiën begin 2021 nogal basale vragen stelde over de rolverdeling tussen het kabinet, 
de Algemene Rekenkamer en de Eerste en Tweede Kamer met name inzake de onafhanke-
lijkheid van de Algemene Rekenkamer in relatie tot de Auditdienst Rijk.271 De Minister van 

268 Algemene Rekenkamer 2021a p. 24-25.
269 Algemene Rekenkamer 2021c p. 15.
270 ‘Hoorzitting tijdelijke commissie uitvoeringsorganisatie met de heer Visser’, debatgemist.nl. 
271 Kamerstukken I 2020/21, 31865, nr. B.
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Financiën legde in zijn antwoord uit dat de externe controle het politieke toezicht door het 
parlement op de ministers is. “Het parlement stuurt vooraf door de begrotingswetten vast te 
stellen en achteraf door de ministers decharge te verlenen aan de hand van de jaarverslagen, 
waarin de financiële jaarrekening is opgenomen. De Algemene Rekenkamer ondersteunt het 
parlement hierbij vanuit haar externe controle- en onderzoeksfunctie.”272

De interne controle is de verantwoordelijkheid van de betreffende ministers. Hierbij 
gelden de ‘drie lijnen van verantwoordelijkheid’:
1) het lijnmanagement van de (beleids-)directies, dat verantwoordelijk is voor zijn eigen 

processen;
2) a)  de interne control door de directie Financieel Economische Zaken, die als onafhan-

kelijke controller van de lijndirecties ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt 
of het lijnmanagement de verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt;

 b)  het budgettair toezicht door het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het 
Ministerie van Financiën, dat beoordeelt of de budgettaire kaders worden gerespec-
teerd en preventief toeziet op alle uit te voeren financiële transacties; 

3) de interne auditfunctie van de Auditdienst Rijk (ADR) op grond van Comptabili-
teitswet 2016. De ADR brengt rapporten uit bij de departementale jaarverslagen van 
alle ministers. Hij voert daartoe onderzoek uit naar het gevoerde begrotingsbeheer, 
financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering.

Daarnaast voert de Algemene Rekenkamer een externe onafhankelijk controle- en onder-
zoeksfunctie uit ten behoeve van de Staten-Generaal, zo liet de Minister van Financiën 
aan de Eerste Kamer weten in februari 2021. 

2.3 Privaat belang weegt vaak zwaarder dan 
publiek belang 

2.3.1 Inleiding
De Algemene Rekenkamer werkt in de context van het staats-, bestuurs- en privaatrecht. 
De context van het staatsrecht is van belang omdat de Algemene Rekenkamer een Hoog 
College van Staat is, waarvan de positie en taak zijn geregeld in de Grondwet. Ze behoort 
tot de vierde staatsmacht, waartoe ook de Raad van State en de Nationale ombudsman 
worden gerekend. Haar positie is dus van belang voor het machtsevenwicht tussen de 
Nederlandse staatsmachten in de Nederlandse democratische rechtsstaat.

272 Kamerstukken I 2020/21, 31865, nr. B.
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Het privaatrecht is van belang omdat ze in de uitvoering van haar taken veel te maken 
heeft met privaatrechtelijke relaties tussen de Staat en andere organisaties die een 
bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke relatie met de Staat hebben. 

Het bestuursrecht is jonger dan het privaatrecht. Het bestuursrecht bestond in de negen-
tiende eeuw eigenlijk nog niet.273 In die tijd hing de rechtspraak de zogenoemde ‘gemene 
rechtsleer’ aan, die uitging van het feit dat het privaatrecht het (al)gemene recht was 
voor zover het bestuursrecht er geen inbreuken op maakt.274 De gedachte leefde tot in de 
naoorlogse jaren dat er geen principieel verschil was tussen privaat- en bestuursrecht. Het 
onderscheid was eenvoudig: het privaatrecht fungeert als vangnet als er geen bestuurs-
recht is.275 Deze ‘gemene’ rechtsleer werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
aangevuld met de ‘gemengde’ rechtsleer. De eerste tekenen daarvan werden overigens al 
zichtbaar in 1924 toen de Hoge Raad vaststelde dat de overheid een onrechtmatige daad in 
de zin van het Burgerlijk Wetboek kan begaan door in strijd te handelen met geschreven 
publiekrechtelijke voorschriften.276, 277 In de jaren tachtig van de vorige eeuw wees de Hoge 
Raad arresten waaruit bleek dat de overheid voor haar gehele privaatrechtelijke optreden 
in beginsel gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur278, omdat het 
overheidshandelen door de burgerlijke rechter op dezelfde wijze aan deze beginselen moet 
worden getoetst als de administratieve rechter dat doet.279 Maar onbevredigend is dat de 
beginselen van behoorlijk bestuur niet gelden voor private instellingen die een publieke 
taak vervullen280, zoals woningcorporaties, bijzondere onderwijsinstellingen en instel-
lingen van gezondheidszorg.281

273 De Algemene Rekenkamer is opgericht in een tijd (1814) dat bestuursrecht eigenlijk nog niet 
bestond. Thorbecke verwachtte in 1848 dat er ooit een tijd zou komen, waarin “wij niet minder 
uitgewerkte wetboeken van politisch, dan van burgerlijk of strafregt bezitten”. Politisch recht was in 
de negentiende eeuw de term voor bestuursrecht. Maar het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog 
voor het bestuursrecht een eigen positie ten opzichte van het privaatrecht kreeg.

274 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 23.
275 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 24.
276 Huisman & Van Ommeren2019, p. 28.
277 Hoge Raad 20 november 1924, ECLI:NL:HR;1924:AG1795 (Ostermann I).
278 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 28.
279 Zoals het arrest Amsterdam/Ikon in 1987. Hoge Raad 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, 

NJ 1987,727 (Amsterdam/Ikon). 
280 Er vindt wel een verschuiving plaats, waaruit blijkt dat instellingen die een publieke taak vervullen 

aan zwaardere eisen moeten voldoen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat op 1 januari 2020 nieuwe 
zogenoemde OOB’s (organisaties van openbaar belang) zijn aangewezen: woningcorporaties, 
pensioenfondsen, netbeheerders en drie instellingen voor wetenschapsbeleid. De minister heeft 
deze organisaties als OOB aangewezen vanwege hun maatschappelijke belang. Als gevolg hiervan 
worden aanvullende kwaliteitswaarborgen gesteld aan de controle van de jaarrekeningen van deze 
organisaties. Voor OOB-accountantsorganisaties geldt bijvoorbeeld een strikte scheiding tussen 
het aanbieden van controle- en adviesdiensten aan dezelfde OOB-controlecliënt.

281 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 31.
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De overheid moet voor zichzelf steeds nagaan of ze gebruik wil maken van het bestuurs- 
of privaatrecht. Naarmate het bestuursrecht zich verder ontwikkelde werd de vrijheid 
van de overheid om gebruik te maken van privaatrecht kleiner, omdat het bestuursrecht 
de burger in het algemeen beter tegen de overheid beschermt dan het privaatrecht.282 
Zo ontstond de tweewegenleer. Het uitgangspunt van deze leer is dat privaatrechtelijk 
handelen is toegestaan, behalve als er een bestuursrechtelijke belemmering is.283

Omdat de overheid een grote vrijheid heeft om zaken via het privaatrecht te regelen is 
de veelvormigheid van (financiële) relaties tussen de Staat en andere organisaties enorm 
gevarieerd en complex geworden. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop de Algemene 
Rekenkamer haar werk kan of moet doen. Daarbij speelt ook de curieuze opvatting van de 
Afdeling advisering van de Raad van State – zie hierna - een rol die vindt dat de rol van 
de Algemene Rekenkamer zich in principe slechts in beperkte mate uitstrekt tot de private 
sector. De Afdeling advisering van de Raad van State lijkt nog uit te gaan van gescheiden 
werelden tussen publiekrecht en privaatrecht. Maar die scheiding bestaat niet, omdat 
publiekrechtelijke organisaties kunnen kiezen voor het privaatrecht om het publiekrecht 
– dat soms meer waarborgen biedt voor burgers en ondernemers - te omzeilen. Deze 
scheiding is fictief en hindert een goed werkende democratische rechtsstaat. Het zou 
moeten gaan om het publieke belang dat de burger heeft bij de controle op de uitgaven en 
ontvangsten van de overheid en wat er met dat overheidsgeld – ook door private partijen - 
wordt gedaan. Dit komt hierna aan de orde.

2.3.2 Afdeling advisering Raad van State: belang private 
sector weegt vaak zwaarder dan publiek belang

2.3.2.1 Inleiding 
Het uitgangspunt van de Cw 2016 is volgens de Afdeling advisering van de Raad van State 
dat de Algemene Rekenkamer de ontvangsten en uitgaven van het Rijk onderzoekt.284 
Als de wetgever het gewenst vindt dat de minister over beleid en beheer van derden 
verantwoording aflegt aan het parlement, dan kan de wetgever de controle daarover 
ook opdragen aan de Algemene Rekenkamer, maar dan is wel een wettelijke regeling in 
de Comptabiliteits- of andere wet vereist.285 Steeds weer moet bepaald worden tot welke 
(groep van) rechtspersonen de controlebevoegdheid van de Algemene Rekenkamer zich 
mag uitstrekken. In dit verband is de Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene 

282 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 32.
283 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 33.
284 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 4, p. 8.
285 Stevers 1979, p. 143.
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Rekenkamer om onderzoek te doen bij staatsdeelnemingen van de Afdeling advisering van 
de Raad van State van groot belang. 

2.3.2.2 Opvatting Afdeling advisering van de Raad van State over 
bevoegdheid Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen 
bij staatsdeelnemingen286

In 2011 zette de Afdeling advisering van de Raad van State uiteen hoe het stelsel van de 
Comptabiliteitswet in elkaar zit. De redeneerlijn is als volgt. 

Op grond van artikel 76 van de Grondwet is de Algemene Rekenkamer belast met het 
onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Dit staat zo in de Grondwet 
omdat er oorspronkelijk een strakke scheiding was tussen de sector Rijk en de maatschap-
pelijke sector.287 In artikel 78 van de Grondwet staat dat bij wet aan de Algemene 
Rekenkamer ook andere taken kunnen worden opgedragen. Bij die andere taken kan het 
gaan om controles buiten het Rijk. De Comptabiliteitswet, waarin de artikelen 76 en 78 
Grondwet nader zijn uitgewerkt, is volgens de Afdeling advisering van de Raad van State 
gebaseerd op scheiding van uitgaven van publieke en private aard. In de private sector 
moeten de zelfstandigheid en het private karakter van instellingen worden gerespecteerd, 
vindt de Afdeling advisering van de Raad van State. Hiertegenover staat de publieke 
sector, waar volgens de Afdeling advisering van de Raad van State de parlementair-demo-
cratische controle op de besteding van de collectieve gelden altijd mogelijk moet zijn.288 

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt in haar advies herinnering dat 
toenemende diffusie als gevolg van de sterkere verwevenheid tussen de private en publieke 
sector de Commissie-Simons in 1960 al tot de gedachte bracht om de Algemene Reken-
kamer zowel in de publiekrechtelijke als in de privaatrechtelijke sfeer een controletaak te 
geven. Bij de publiekrechtelijke sfeer dacht de commissie aan (mede) door het Rijk in het 
leven geroepen instellingen, zoals instellingen in de sfeer van de sociale verzekeringen 
en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Voor de privaatrechtelijke sfeer wilde de 
commissie een regeling waarbij de controletaak van de Rekenkamer afhankelijk zou zijn 

286 De tekst van deze paragraaf is ontleend aan de Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene 
Rekenkamer om onderzoek te doen bij staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van 
State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, Staatscourant 2012, nr. 26086.

287 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.

288 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.
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van de wijze van financiële binding met het Rijk.289 Maar het leidde niet tot wetsvoor-
stellen.

In 1978 boog een subcommissie van de Commissie voor de Rijksuitgaven zich over de 
steunverlening aan individuele bedrijven. De subcommissie deed het voorstel om de 
Algemene Rekenkamer rechtstreeks toegang te geven tot alle privaatrechtelijke lichamen 
die publieke middelen kregen in het kader van het steunverleningsbeleid. Maar ook het 
werk van deze commissie leidde niet tot een wetsvoorstel.290 

De uitkomst van de RSV-enquête in het begin van de jaren tachtig leidde wél tot een 
wetswijziging: in 1988 werd de eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 1976291 van 
kracht. In 1988292 kreeg de Algemene Rekenkamer bevoegdheden bij organen buiten het 
Rijk die tot de publieke sfeer werden gerekend omdat ze een financiële relatie met het Rijk 
hebben. De regering zocht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aansluiting 
bij het zogenoemde budgettaire beginsel, dat door de Tilburgse hoogleraar Th.A. Stevers 
was bepleit293. Dit budgettaire beginsel van Stevers impliceert controle in alle gevallen van 
financiële binding met het Rijk, zowel in de uitgaven- als in de ontvangstensfeer.294 Maar 
verwarrend is dat dit budgettaire beginsel volgens de Afdeling advisering van de Raad van 
State niet in alle gevallen geldt. De Raad geeft een aantal beperkingen aan. 

• Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State strekt de rol van de Algemene 
Rekenkamer zich niet uit tot de private sector. Er is in de wetsgeschiedenis volgens 
de Afdeling advisering van de Raad van State namelijk gezocht naar een evenwicht 
tussen het belang van het respecteren van de private sector enerzijds en het belang 
van de verantwoording en democratische controle op de besteding van collectieve 
middelen anderzijds.295

289 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.

290 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.

291 Kamerstukken II 1984/85, 19062, nrs. 1-3.
292 Zie artikel 91 Cw 2001 ingevoerd in de Comptabiliteitswet 1976 bij de eerste wijziging in 1988.
293 De Tweede Kamer had voorgesteld (“in nogal warrige bewoordingen”) om aansluiting te zoeken 

bij dit door Stevers bepleite ‘budgettaire beginsel’, dat controle impliceert in alle gevallen van 
financiële binding met het Rijk, zowel in de uitgaven- als in de ontvangstensfeer. Dolmans 1989 p. 
401.

294 Het budgettaire beginsel van Stevers is in feite een uitgangspunt dat al het belasting- en premiegeld 
gevolgd moet kunnen worden, oftewel follow the money.

295 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
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• Verder varieert de reikwijdte van de controle van de Algemene Rekenkamer per 
categorie en naar omvang van de financiële relatie, maar gemeenschappelijk in alle 
gevallen is dat de controle als grondslag de besteding van publiek geld296 heeft en dat 
deze bevoegdheid bestaat, zolang als en over de jaren waarin de Staat daarbij belang 
heeft of (waar het gaat om rechtspersonen met een wettelijke taak) het algemeen 
belang dit vordert.297

Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State is de taak van de Algemene 
Rekenkamer bij het toepassen van deze onderzoeksbevoegdheden buiten het Rijk comple-
mentair aan de ministeriële verantwoordelijkheid tegenover het parlement.298 De Afdeling 
advisering van de Raad van State merkt hierbij op dat “de ministeriële verantwoorde-
lijkheid geen afgebakend en juridisch vaststaand begrip is en deze ook niet beperkt is tot 
de uitoefening van bestaande bevoegdheden.”299 De ministeriële verantwoordelijkheid 
heeft als noodzakelijk complement dat het parlement kan worden ingelicht door een 
onafhankelijk controleorgaan.300

Waarom moet het belang van de private sector volgens de Afdeling advisering van de 
Raad van State zwaarder wegen dan het belang van verantwoording en controle van 
publieke middelen?301 In Stevers’ opvatting zouden de beperkingen aan de controle op 
collectieve middelen die de Afdeling advisering van de Raad van State toelaat, niet mogen 
bestaan.

Stevers: “De controlebevoegdheid van de rekenkamer is (…) geen afgeleide van 
een regeringsbevoegdheid doch van het budgetrecht van het parlement zelf. Als 
de regering een financiële binding aangaat zonder voor haarzelf controlebe-
voegdheden te stipuleren voor het rechtmatig en doelmatig aanwenden van de 

Staatscourant 2012, nr. 26086.
296 Hoe klein de betekenis in de praktische uitwerking ook is: er zit wel een aspect van follow the 

money in.
297 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 

staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.

298 Voorlichting over de bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen bij 
staatsdeelnemingen, Afdeling advisering van de Raad van State, W06.11.0037/III, 21 april 2011, 
Staatscourant 2012, nr. 26086.

299 Kamerstukken II 2000/01, 27571, A. Advies Raad van State bij de achtste wijziging van de 
Comptabiliteitswet 1976.

300 De Algemene Rekenkamer moet dus niet lijdzaam de ministeriële verantwoordelijkheid volgen, 
lijkt de Raad van State te impliceren.

301 Deze vraag wordt onderbouwd met de stelling hiervoor dat de rol van de Algemene Rekenkamer 
zich volgens de Afdeling advisering van de Raad van State niet uitstrekt tot de private sector.
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geboden steun, dan is dat haar zaak, haar verantwoordelijkheid. Dat mag echter 
niet het recht van het parlement, en daarmee van de rekenkamer, aantasten om 
na te gaan of de gevoteerde gelden overeenkomstig de bedoeling worden aange-
wend.”302 

Stevers vindt dat de controle van andere rechtspersonen dan de Staat “er mede (niet steeds 
uitsluitend) op is gericht om na te gaan of de rijksregelingen nog doelmatig zijn. In dat 
opzicht is er typisch sprake van een bevoegdheid die nodig is om een taakonderdeel, de 
controle der rijksfinanciën, naar behoren te vervullen.”303

De term complementair, die de Afdeling advisering van de Raad van State gebruikt, 
veronderstelt dat de Algemene Rekenkamer haar werk aanvullend aan de ministeriële 
verantwoordelijkheid uitvoert. Maar Stevers, die werd aangehaald vanwege het door hem 
geïntroduceerde budgettaire beginsel, sprak juist niet over complementariteit (aanvul-
lendheid) aan ministeriële verantwoordelijkheid. Hij zag het budgettaire beginsel primair 
als “correlaat van het budgetrecht van het parlement”.304

Stevers: “De ministeriële verantwoordelijkheid staat bij dit beginsel echter 
niet voorop, zij is niet het uitgangspunt. Indien op grond van het budgetrecht 
tot controle door het parlement en de rekenkamer wordt geconcludeerd, dan 
ligt daarin als eis opgesloten dat de minister voor die uitgaven en ontvangsten 
verantwoordelijkheid aanvaardt. Zolang dat niet het geval is, dient hij in beginsel 
van die ontvangsten en uitgaven af te zien.”305 

Stevers zag dus wel samenhang, maar die samenhang hoeft niet complementair 
(aanvullend) te zijn. Volgens Stevers houdt het budgettaire beginsel in dat al het belasting- 
en premiegeld gevolgd moet kunnen worden, oftewel follow the money. Dat is een noodza-
kelijke voorwaarde om publieke verantwoording te kunnen afleggen. Het publieke belang 
moet dus boven het private belang gaan. Het evenwicht tussen het belang van de private 
sector en het belang van controle op collectieve middelen waar de Afdeling advisering 
van de Raad van State naar streeft, leidt vanuit het publieke belang geredeneerd tot een 
onnodige en onwenselijke beperking van het budgetrecht.

302 Stevers 1979, p. 176.
303 Stevers 1979, p. 176.
304 Stevers 1979, p. 146.
305 Stevers 1979, p. 147.
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2.3.2.3 Meer controlebevoegdheden bij staatsdeelnemingen
Hoewel de rol van de Algemene Rekenkamer zich volgens de Afdeling advisering van de 
Raad van State niet zou moeten uitstrekken tot de private sector, leidt het vinden van een 
balans tussen private activiteiten en publieke controle in sommige gevallen volgens de 
Afdeling advisering van de Raad van State toch soms tot gerechtvaardigde controlebe-
voegdheden van de Algemene Rekenkamer. In 2011 keurde de Afdeling advisering van de 
Raad van State zo’n voorstel voor tijdelijke grotere controlebevoegdheid van de Algemene 
Rekenkamer bij de private stichting Administratiekantoor beheer financiële instellingen 
(ook wel genoemd NL Financial Investments, NLFI) goed. En desondanks bleef het 
systeem van de Comptabiliteitswet in stand. Deze casus ging over het volgende. Tijdens 
de financiële crisis had de overheid met grote budgettaire consequenties vrijwel het gehele 
aandelenkapitaal van Fortis (ABN/AMRO) overgenomen. Het was niet de bedoeling dat de 
overheid zich inhoudelijk met het beleid van de bank zou gaan bemoeien. De staatsdeel-
neming moest na een noodzakelijke herstructurering zo snel mogelijk weer naar de beurs 
worden gebracht. De aandelen werden beheerd door de stichting Administratiekantoor 
beheer financiële instellingen. De Afdeling advisering van de Raad van State zag de 
betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer gedurende die periode als gerechtvaardigd, 
“omdat deze zich richt op controle van de naleving van afspraken met betrekking tot de 
herstructurering en de beursgang en per definitie van tijdelijke aard is.” Maar de Afdeling 
advisering van de Raad van State vond het ook goed dat de Algemene Rekenkamer bij 
deze stichting wat ruimere bevoegdheden kreeg dan de standaardbevoegdheden. “In 
deze situatie zal ook de positie van dochterondernemingen in beeld komen, wanneer de 
belangen van de Staat ten aanzien van die dochterondernemingen substantieel zijn en 
inzicht ten aanzien van de dochteronderneming specifiek van belang is voor het proces 
van afstoting van de staatsdeelneming.” De Afdeling advisering gaf daarom in dit geval306 
in overweging om de Algemene Rekenkamer onderzoeksbevoegdheden te geven voor de 
beheerstichting met het oog op de naleving van gemaakte afspraken in het afstotings-
proces, zolang die deelneming zelf van substantiële aard is.

Dit leidde tot een eerste stap naar verruiming van de Comptabiliteitswet. De Algemene 
Rekenkamer kreeg in de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 
de volgende bevoegdheden:
• de bevoegdheid de naleving van afspraken met betrekking tot de herstructurering 

en de exit te onderzoeken bij de betrokken financiële deelnemingen, zolang de Staat 
indirect (via NLFI) meer dan 50% van het aandelenbelang houdt;

306 De Raad van State schreef hierover het volgende. “Ten aanzien van deze bijzondere interventie 
zal, naar het oordeel van de Afdeling, het uitgangspunt moeten zijn dat het bijzondere van de 
interventie en dus ook het bijzondere van de betrokkenheid van de AR aanleiding vormt tot zo 
spoedig mogelijke beëindiging van de betrokkenheid van de Staat, en dus ook van die van de AR.”
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• de bevoegdheid bij dochters of kleindochters van de betrokken financiële deelne-
mingen de naleving van afspraken over herstructurering en exit te controleren, indien 
inzicht hierin specifiek van belang is voor het proces van afstoting. Deze bevoegdheid 
geldt eveneens zolang de Staat via NLFI meer dan 50% van de aandelen houdt.

Soortgelijke bepalingen werden uiteindelijk opgenomen in artikel 7.35 van de Cw 2016. 

De rol van de Algemene Rekenkamer zou zich volgens de Afdeling advisering van de 
Raad van State in principe niet moeten uitstrekken tot de private sector, maar in sommige 
gevallen leidt het vinden van een balans tussen private activiteiten en publieke controle 
volgens de Afdeling advisering van de Raad van State dus toch tot gerechtvaardigde 
controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Langzaam verruimt de wetgever in 
de loop der jaren onder die beperkende voorwaarde de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer op het terrein van organisaties buiten het Rijk.

2.3.3 Publiek belang vereist controle op private sector die 
publiek geld ontvangt

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft de private sector zoveel mogelijk de 
vrije hand. Zij verwart het private belang om geen controlerende pottenkijkers van de 
overheid te moeten tolereren (in de woorden van de Afdeling advisering van de Raad van 
State “het belang van het respecteren van de private sector”) met het publieke belang om 
te willen weten of de private sector het ontvangen publieke geld wel goed besteedt. De 
Afdeling advisering van de Raad van State vindt in principe dat tegenover het voordeel 
van het ontvangen van overheidsgeld geen nadeel hoeft te staan van extra controle. maar 
dat is onlogisch vanuit het perspectief van het publieke belang. Er is voor de Algemene 
Rekenkamer nog een lange weg te gaan – zoals ook hierna nog zal blijken – voordat ze het 
belasting- en premiegeld volledig zal kunnen volgen om een compleet oordeel te vellen 
over de vraag of het geld van de belasting- en premiebetaler goed is besteed.

Ook de Algemene Rekenkamer vond in 2012 (een jaar na de hierboven aangehaalde 
voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State) dat haar bevoegdheden 
tekortschoten “door de ontwikkelingen in de relaties tussen Rijk en derden bij de 
uitvoering van rijksbeleid”307. Volgens de Rekenkamer verdween “een belangrijk deel 
van het publieke geld en de wettelijke taakuitvoering buiten ons beeld.”308 Het ging om 
honderden miljarden euro’s309 in deelnemingen, subsidies, garanties en leningen, en om 

307 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 20.
308 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 20.
309 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 83 en p. 124. In 2010 in totaal 172 miljard euro voor rwt’s en zbo’s. 

Daarbij komen nog de bedragen voor garanties. In 2011 bedroegen die ruim 209 miljard euro.
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honderden organisaties310 zoals zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een 
wettelijke taak.311 Dit gebrekkige beeld is nog niet veel verbeterd met de invoering van de 
Cw 2016.312

De Algemene Rekenkamer signaleerde in 2012 drie trends.313

• Een grillige en onvoorspelbare verschuiving tussen publiek en privaat tussen en 
binnen organisaties (bijvoorbeeld in rechtsvormen, taken en in financieringsstromen). 

• Europese wet- en regelgeving dringen steeds dieper door in nationale regulerings-
stelsels. 

 Het aantal regulators en toezichthouders neemt sterk toe. Ook wordt de ‘inkadering’ 
door Europa van certificering- en accreditatieinstellingen belangrijker. ‘Europa’ werkt 
voorts sterk door op terreinen van mededinging en staatssteun. 

• Verder zijn steeds meer aanbieders van vitale nationale publieke belangen onderdeel 
van een internationaal concern (gasbedrijven, vervoersbedrijven, zorgverzekeraars). 
Deze publieke belangen kunnen ‘ten prooi vallen’ aan bedrijfsmatige afwegingen 
van multinationale bedrijven. Daardoor kunnen vitale publieke belangen in gevaar 
komen.314 

Volgens de Algemene Rekenkamer ontbrak in 2012 een overkoepelend en samenhangend 
beleid voor ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkelingen in de verhouding tussen publiek 
en privaat.315 Ze gaf in 2012 de volgende opsomming van terreinen waarop overkoepelend 
en samenhangend beleid ontbrak.316

• Organisaties die nooit publiek zijn geweest, zoals banken, worden genationaliseerd.
• Private organisaties worden onderworpen aan strengere publieke regelgeving en 

toezicht (zoals topsalarissen, woningcorporaties, hbo-instellingen).
• Voorheen publieke taken, zoals toezicht of veiligheidszorg, worden steeds vaker 

overgedragen of uitbesteed aan de private sector (bijvoorbeeld het toenemend gebruik 
van certificering of de toename van private beveiligingsdiensten).

• Er treedt een toenemende verstrengeling op van publiek en privaat, zoals in complexe 
financiële relaties en constructies, in allerlei vormen van geïntegreerde dienst-

310 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 104-106.
311 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 20.
312 Zie bijvoorbeeld Algemene Rekenkamer 2016d. 
313 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 8.
314 Als de Algemene Rekenkamer een breder staats- en bestuursrechtelijk beoordelingskader zou 

hebben, zou ze het ten prooi vallen van publieke belangen aan multinationals mogelijk anders 
beoordelen.

315 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 8.
316 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 8.
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verlening (wonen, zorg en welzijn) of bij publiek-private samenwerkingsvormen 
(infrastructuur en kennis en innovatie). 

Omdat de overheid mede onder druk van de bezuinigingen in de crisisjaren streefde 
naar een kleinere overheid, koos ze voor complexe en hybride oplossingen. De Algemene 
Rekenkamer noemde in 2012 de volgende combinaties van oplossingen, die soms tegelij-
kertijd naast elkaar werden ontwikkeld.317

• Privatisering, schaalvergroting en de creatie van complexe hybride stelsels. 
• Invoering van marktwerking met marktregulering en markttoezichthouders. 
• Deregulering en liberalisering om administratieve lasten te verlichten met soms 

onverwachte negatieve neveneffecten die soms weer nopen tot meer regels en 
overheidsbemoeienis. 

• Meer publiek-private samenwerking en meer publiek-publieke samenwerking. 
• Toenemend gebruik van privaatrechtelijke rechtsfiguren door de overheid, wat vaak 

leidt tot zeer complexe relaties tussen publieke en private geldstromen en tot complexe 
juridische constructies en daarbij behorende verantwoordings- en toezichtstructuren.

Het feit dat de Algemene Rekenkamer in 2012 vond dat er beleid ontbrak, had ook een 
aanknopingspunt kunnen zijn voor de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen. 
Maar ze deed geen onderzoek naar het ontbreken van beleid, omdat haar officiële 
uitgangspunt is dat ze alleen onderzoek doet als er door een minister vastgesteld beleid is. 
Ze treedt niet buiten het vastgestelde beleid, omdat ze dan in haar ogen op politiek terrein 
komt.318 Als ze wel onderzoek had gedaan, had het parlement met haar op onderzoek 
gebaseerde conclusies de minister kunnen aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Maar 
zover is de Algemene Rekenkamer nog niet omdat ze zich niet expliciet wil uitspreken 
over de wenselijkheid van de verhouding tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
regelingen. Dat is in haar ogen een politieke vraag.319 Maar ze trekt die conclusie te snel. 
De keuze tussen publiek- en privaatrecht is niet direct een politieke, maar in de eerste 
plaats een juridische vraag. De overheid mag namelijk niet alles doen in het privaatrecht, 
omdat ze gebonden is aan beperkingen van de algemene beginselen van goed (inclusief 
behoorlijk) bestuur. Daartegenover kan ze ook een beroep doen op het algemeen belang, 
waardoor ze weer meer ruimte heeft om op te treden dan een burger.320 

317 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 9.
318 Zie paragraaf 3.1.3.7.4. Algemene Rekenkamer onderzoekt ‘vastgesteld’ in plaats van ‘gevoerd’ beleid.
319 Daarbij gaat ze eraan voorbij dat ook ‘de politiek’ zich aan het recht moet houden.
320 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 734.
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Ook vanuit het perspectief van de burger zou de Algemene Rekenkamer zich meer over 
deze vraag van de samenhang van publiekrecht en privaatrecht moeten buigen. Als een 
burger een conflict heeft met de overheid kunnen er verschillende rechters bevoegd zijn. 
Dat maakt het voor de burger niet gemakkelijker omdat hij voor (soms gevoelsmatig) één 
zaak, mogelijk meer rechters moet benaderen omdat de juridische werkelijkheid in meer 
rechtsgebieden uiteenvalt.321 De Algemene Rekenkamer zou deze complexiteit kunnen 
meewegen in haar onderwerpkeuzen en de manier waarop ze haar onderzoeken insteekt. 
Dat zou kunnen leiden tot oordelen over overheidshandelen die ook sterk het burger-
perspectief laten zien, omdat ze op grond van overwegingen van transparantie, partici-
patie, behoorlijkheid, mensenrechten en efficiëntie en effectiviteit tot aanbevelingen zou 
kunnen komen over de keuze voor de ene of de andere oplossing. 

Dat zou ook kunnen gelden voor de wijze waarop de Algemene Rekenkamer kijkt 
naar privaatrechtelijke overheidsrechtspersonen (zoals overheidsvennootschappen en 
overheidsstichtingen) en andere instellingen die een publieke taak uitvoeren (zoals 
toegelaten en erkende maatschappelijke instellingen) die wel op de overheid lijken, maar 
waarvoor de beginselen van behoorlijk bestuur niet gelden.322De Algemene Rekenkamer 
zou net als Huisman en Van Ommeren kunnen oordelen dat dit soort private instellingen 
die een publieke taak uitvoeren net zo goed onder de werking van de beginselen van 
behoorlijk bestuur en de grondrechten zouden moeten vallen.323 De vraag is waar de grens 
getrokken moet worden.324 Huisman en Van Ommeren concluderen dat de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur in elk geval van toepassing zouden moeten zijn op:
• privaatrechtelijke overheidsrechtspersonen, zoals overheidsvennootschappen en 

overheidsstichtingen, ook als hun organen niet als bestuursorgaan zijn aan te merken, 
en op

321 Een burger moet in één en dezelfde verhouding bepaalde geschillen deels aan de bestuurs- en 
deels aan de burgerlijke rechter voorleggen. Voorbereidingshandelingen van een besluit zijn 
niet altijd en uitvoeringshandelingen vrijwel nooit vatbaar voor het maken van bezwaar en het 
instellen van beroep bij de bestuursrechter. Dat geldt ook voor meerzijdige bestuurshandelingen, 
zoals bevoegdheden- en uitvoeringsovereenkomsten. Ook problematisch is dat er vaak veel los 
van elkaar staande besluiten zijn, die afzonderlijk moeten worden aangevochten. Een oplossing 
is om de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking als geheel – en niet meer alle losse besluiten – meer 
centraal te stellen voor toegang tot de bestuursrechter. Zie Huisman & Van Ommeren 2019, p. 735 
en p. 739-740. 

322 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 735.
323 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 738.
324 Volgens de auteurs is de grondwetsherziening van 1983 een mijlpaal, omdat toen uitgangspunt 

werd dat het gehele overheidsoptreden onder de reikwijdte van de grondrechten zou vallen, dus 
ook als het overheidsoptreden een privaatrechtelijk karakter heeft. Zie Huisman & Van Ommeren, 
2019, p. 746.
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• toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen, zoals woningcorporaties, gezond-
heidszorginstellingen, omroeporganisaties en instellingen van bijzonder onderwijs.325

Omdat het criterium ‘publieke taak’ volgens Huisman en Van Ommeren nog vaag is, 
moet volgens hen nader worden bepaald welke andere private instellingen ook onder de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur zouden moeten gaan vallen. Volgens het 
kabinet is een maatschappelijk belang een publieke taak, als de markt of samenleving die 
taak zelf niet goed kan organiseren.326 Huisman en Van Ommeren doen drie suggesties: 
• private aanbieders die voor een gemeente taken in het sociale domein uitvoeren 

zouden onder de definitie van publieke taak kunnen vallen en mogelijk zelfs 
succesvolle inschrijvers van overheidsaanbestedingen;327 

• de Hoge Raad zou volgens de auteurs haar koers wel in deze richting moeten willen 
verleggen als ze uitspraken doet in concrete geschillen; 

• een wetswijziging in het BW en of de Awb kan daarvoor zorgen.328 

Een vierde oplossing – die niet door Huisman en Van Ommeren wordt aangedragen – is 
dat de Algemene Rekenkamer op de voorgestelde wijze gaat oordelen over deze privaat-
rechtelijke overheidsinstellingen en organisaties met een publieke taak, als ze er een 
onderzoeksbevoegdheid heeft.329 Er is niets dat haar hiervan kan weerhouden. Als ze de 
beginselen van behoorlijk met inbegrip die van goed bestuur gaat toepassen, wordt haar 
oordeel maatschappelijk en bestuursrechtelijk nog relevanter.

Huisman en Van Ommeren vinden dat publiekrechtelijke normen “vooralsnog” beperkt 
moeten blijven tot de klassieke overheid, de privaatrechtelijke overheidsrechtspersonen 
en de toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen. Ze sluiten niet uit dat op de 
langere termijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing worden 
verklaard op alle privaatrechtelijke rechtspersonen die een publieke taak uitvoeren.330 

325 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 738.
326 Zie paragraaf 3.1.3.1. Inleiding.
327 De regering wil deze organisaties standaard onder de controlebevoegdheden van rekenkamers 

gaan brengen. Niet via een wettelijke regeling, maar via contractvoorwaarden, omdat het private 
rechtspersonen zijn. Zie ook paragraaf 2.7.2. Controlegat tussen Rijk en lagere overheden deels 
gedicht.

328 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 738-739.
329 Er zijn ook gevallen waar ze geen onderzoeksbevoegdheid heeft. Daarvoor zou een wetswijziging 

nodig zijn. Dit punt komt later in dit proefschrift aan de orde.
330 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 353.
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De gemakkelijkste en meest heldere weg is om de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid 
te geven om het overheidsgeld in het publieke belang tot en met de eindontvanger te laten 
volgen. Dan worden alle organisaties die een publiek belang behartigen niet alleen onder 
de controle van de Algemene Rekenkamer maar ook onder de werking van de algemene 
beginselen van behoorlijk en goed bestuur gebracht. De Algemene Rekenkamer zou hierin 
nu al een stimulerende rol kunnen spelen als ze meer zou werken vanuit het concept van 
de beginselen van goed bestuur. In die beginselen zijn de beginselen van behoorlijk bestuur 
opgenomen, naast beginselen van transparantie, participatie, effectiviteit en efficiëntie, 
verantwoording en mensenrechten. Het is heel wel denkbaar dat de Algemene Rekenkamer 
zou kunnen oordelen dat de politieke keuze voor een privaatrechtelijke constructie om 
een taak te laten uitvoeren niet in het belang is van een goede rechtsstatelijke (juridische) 
orde, omdat een publiekrechtelijke regeling betere waarborgen kan bieden voor een goede 
belangenafweging ten aanzien van bijvoorbeeld de burgers. Maar zover is het nog niet. De 
Algemene Rekenkamer ontloopt dit soort discussies, omdat ze bij gebrek aan een uitge-
balanceerd staats- en bestuursrechtelijke toetsingskader al snel het gevoel heeft in politiek 
vaarwater te komen. Juist die staats- en bestuursrechtelijke beginselen stellen ook grenzen 
aan politieke beslissingen. Wat nu politiek lijkt, kan blijken een juridisch democratisch 
rechtsstatelijk vraagstuk te zijn. Dat geeft ruimte voor beter onderbouwde oordelen en de 
ontwikkeling van een eigen herkenbare Rekenkamer-prudentie.

Omdat de verhouding tussen privaatrecht en bestuursrecht zo sterk in ontwikkeling is, 
is het twijfelachtig of de algehele herziening van de Cw 2016 heeft geleid tot een “meer 
toegankelijke en duurzame wet”.331 

2.3.4 Voorbeeld van spanning tussen publiek en privaat 
belang: verzelfstandiging ABP

Een interessante casus over de verschuiving van publiek- naar privaatrecht is de verzelf-
standiging van het ABP. Het toezicht op een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, 
dat de pensioengelden van Nederlandse ambtenaren beheert, werd met een wetswijziging 
overgeheveld naar de private sector. Op 1 januari 1996 verloor de Algemene Reken-
kamer de bevoegdheid om onderzoek te doen ten aanzien van het geprivatiseerde ABP 
en de privaatrechtelijke rechtspersonen waarin dat pensioenfonds participeert.332 De 
Algemene Rekenkamer kreeg minder taken omdat de controlerende taken ten aanzien van 
ouderdoms- en nabestaandenpensioen verdwenen.

331 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 7.
332 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 14.
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In de onderstaande casus van de verzelfstandiging van het ABP hanteerde het kabinet 
als het ware een omgekeerde redenering voor een publieke taak: als een taak publiek was, 
dan houdt die taak op publiek te zijn als we hem privatiseren. Maar zo eenvoudig is het 
niet. De hoofdregel is sinds de eeuwwisseling dat publieke taken onder volledige minis-
teriële verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, omdat de Staten-Generaal de minister 
dan kunnen aanspreken op de invulling van die taak.333 Die hoofdregel geldt ook voor 
bedrijfsvoeringstaken, waaronder de zorg voor het (oud-)personeel begrepen kan worden. 
Privatisering was op grond van die gedachte al niet logisch geweest. Maar zelfs nu dat wel 
gebeurd is, kan gesteld worden dat deze privaatrechtelijke stichting ABP een publieke taak 
uitvoert die onder controle van een minister en de Algemene Rekenkamer zou moeten 
vallen. Voor deze stichting zouden ook de beginselen van goed (inclusief behoorlijk) 
bestuur moeten gelden.

De Algemene Rekenkamer liet tijdens de parlementaire behandeling van het privati-
seringsvoorstel weten dat de Stichting Pensioenfonds ABP als bedrijfspensioenfonds 
wettelijke taken vervulde. Er was volgens de Algemene Rekenkamer sprake van een 
bij of krachtens wet geregelde heffing in de zin van de Comptabiliteitswet. Volgens de 
Algemene Rekenkamer kwam een pensioenovereenkomst “krachtens de wet tot stand” 
en die overeenkomst moest daarom als wetgeving in materiële zin worden aangemerkt, 
omdat deze algemeen verbindend was. In samenhang met het gegeven dat het fonds een 
rechtspersoon is, concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de Stichting Pensioenfonds 
ABP onder de definitie van de Comptabiliteitswet viel en dat de Algemene Rekenkamer 
controlebevoegdheden had. De ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Financiën 
waren het hier niet mee eens. De stichting had een welomschreven doelstelling, maar 
daarmee was er nog geen sprake van een wettelijke taakopdracht aan de Stichting Pensi-
oenfonds ABP. Die stichting werd niet verplicht de pensioenovereenkomsten uit te voeren. 
De ministers voegden hieraan toe dat de zienswijze van de Algemene Rekenkamer ertoe 
zou leiden dat 

“bij elke privatisering van een rijksoverheidsinstelling, de geprivatiseerde 
instelling een wettelijke taak zou hebben op grond van het gegeven dat derge-
lijke privatiseringen in beginsel een wettelijke machtiging vereisen. Deze 
consequentie is naar onze mening onverenigbaar met het uitgangspunt van die 
privatiseringen, te weten dat de te privatiseren overheidsinstellingen diensten 
verrichten die niet noodzakelijk door de overheid behoeven te worden verricht, 
zodat die dienstverlening kan worden overgelaten aan de markt van vraag en 
aanbod.”334

333 Zie paragraaf 3.1.3.2. Uitleg Afdeling advisering van de Raad van State 1999.
334 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 14-15.
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De ministers waren het in 1994 ook niet eens met de Algemene Rekenkamer dat de 
pensioenovereenkomst “krachtens de wet tot stand zal komen”. In het licht van artikel 
109 van de Grondwet moest een wettelijke basis worden gecreëerd om de ambtelijke 
rechtspositionele aangelegenheden bij privaatrechtelijke overeenkomst te regelen. De 
wettelijke regeling beoogde “de desbetreffende rechtspositionele aangelegenheden buiten 
het bereik van het publiekrecht te brengen”.335 Het was expliciet de bedoeling om te kiezen 
voor een privaatrechtelijke regeling, omdat die “impliceert dat overeenstemming tussen 
de betrokken partijen moet worden bereikt”.336 Volgens de ministers was het een “funda-
mentele noodzaak dat, wil er sprake kunnen zijn van een overeenkomst, partijen overeen-
stemming dienen te bereiken”.337 De ministers merkten hierbij ook op dat 

“de wetgever de wilsovereenstemming die noodzakelijk is voor de totstand-
brenging van een overeenkomst, uiteraard niet kan opleggen. Wel kan ervan 
worden uitgegaan dat partijen de intentie hebben om tot wilsovereenstemming te 
komen, maar het wetsvoorstel houdt wel degelijk rekening met de mogelijkheid 
dat deze niet wordt bereikt.” 

De ministers vonden verder het gegeven dat de pensioenovereenkomst algemeen 
verbindend zou zijn, “evenmin van doorslaggevende betekenis”. 

“Weliswaar is er in verband met de algemene verbindendheid sprake van wetgeving 
in materiële zin, maar dit maakt de pensioenovereenkomst, de statuten en het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP nog niet tot wettelijke 
regelingen zoals bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel d, van de Comptabili-
teitswet. Dit zou een te verstrekkende interpretatie zijn, want daardoor zouden alle 
pensioenfondsen waarvoor op grond van de Wet BPF een verplichte deelneming 
geldt onder de reikwijdte van de Comptabiliteitswet worden gebracht.”

De ministers hadden dit besproken met de Algemene Rekenkamer maar volgens de 
ministers liet de Algemene Rekenkamer zich niet uit over deze ruimere context. Ze 
beperkte zich tot een stellingname ten aanzien van uitsluitend het geprivatiseerde ABP.338 
De ministers waren het overigens wel met de Algemene Rekenkamer eens dat de Stichting 
Pensioenfonds ABP voor een belangrijk deel gevoed zou worden uit de rijksbegroting. 

335 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 15.
336 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p.15.
337 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 15.
338 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 16.
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Maar dit gegeven legde volgens de ministers “geen gewicht in de schaal”.339 

“De verplichting van de overheidswerkgevers om pensioenbijdragen te voldoen 
aan de Stichting Pensioenfonds ABP vindt zijn grond in de privaatrechtelijke 
overeenkomst tussen die werkgevers en de centrales van overheidspersoneel. 
Er is geen rechtsgrond voor verdere controle op hetgeen met de desbetreffende 
gelden gebeurt, nadat de overheid heeft voldaan aan de contractuele verplichting 
pensioenbijdrage te betalen. De controle van de AR reikt niet verder dan de 
rechtmatigheid van de betaling van hetgeen de overheidswerkgevers op grond 
van de pensioenovereenkomst verschuldigd zijn.”340

De Algemene Rekenkamer probeerde de ministers ook nog te wijzen op hun ministeriële 
verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Maar volgens de 
ministers ging de Algemene Rekenkamer eraan voorbij dat “de ministeriële verantwoor-
delijkheid voor het ABP ingevolge de privatisering ophoudt te bestaan”.341 

“Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP, waarin vertegenwoordigers 
van de sociale partners bij de overheid zitting zullen hebben, zal verantwoordelijk 
zijn voor het reilen en zeilen bij het pensioenfonds. De ministeriële verantwoor-
delijkheid voor de gang van zaken bij het pensioenfonds zal na de privatisering 
niet verder reiken dan de inbreng die de Minister van Binnenlandse Zaken zal 
hebben in het werkgeversoverleg ten aanzien van voorstellen inzake pensioenen 
die in het arbeidsvoorwaardenoverleg worden besproken met de centrales van 
overheidspersoneel.”

Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Op 31 december 2019 bedroeg 
het belegde vermogen 456 miljard euro. Overheidsorganisaties en hun ambtenaren betalen 
premies en de oud-medewerkers ontvangen de pensioenen. Ongeveer 2,8 miljoen ambte-
naren en gepensioneerden zijn klant van het pensioenfonds. Het bestuur van het ABP 
bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (zonder stemrecht), vier bestuursleden namens 
de werknemers, vijf bestuursleden namens de werkgevers en drie bestuursleden namens 
de gepensioneerden. Er is een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit 48 leden vanuit 
werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Dit orgaan adviseert het bestuur vooraf over 
het beleid en beoordeelt achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. DNB houdt toezicht 
op het ABP. Het pensioenfonds is een machtige speler op de internationale geldmarkten.

339 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 16.
340 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 16.
341 Kamerstukken II 1994/95, 24205, nr. 3, p. 16.
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Het enkele feit dat het pensioenfonds privaat is geregeld, leidde ertoe dat de Algemene 
Rekenkamer geen onderzoeksbevoegdheid meer had.342 Maar dit kan ook anders beoor-
deeld worden. Een privaatrechtelijke regeling zou nog niet hoeven betekenen dat er geen 
toezicht uitgeoefend zou kunnen worden door de Algemene Rekenkamer. De reden 
voor dat toezicht zou kunnen zijn dat de financiële belangen voor overheden en haar 
medewerkers zo groot zijn, dat een onafhankelijke controle in het belang is van het goede 
functioneren van de democratische rechtsstaat in Nederland. 

2.4 Taken en bevoegdheden Algemene 
Rekenkamer bij het Rijk

2.4.1 Financieel belang van onderzoek bij het Rijk
Voor het onderzoek bij het Rijk richt de Algemene Rekenkamer zich op de rijksrekening. 
In de onderstaande figuur343 laat de Algemene Rekenkamer zien dat de Rijksrekening een 
ander en kleiner deel van de overheidsuitgaven beslaat dan op grond van de definitie van 
het Europese Monetaire Unie tot overheidsuitgaven wordt gerekend. Er zijn dus veel meer 
overheidsfinanciën, die de Algemene Rekenkamer niet onderzoekt.

Figuur 2 Schematische weergave Rijksrekening en EMU-uitgaven over 2015 (x 1 miljard). Bron: 
factsheet Begroten en Verantwoorden, Algemene Rekenkamer 2017.

342 De toezichtstaak van de DNB richt zich primair op de pensioenuitvoerder. Het materieel toezicht 
houdt zich daarbij bezig met het pensioenreglement. De handhaving van de voorschriften die 
individuele relaties reguleren (bijvoorbeeld de relatie werkgever- werknemer) wordt overgelaten 
aan de betrokken partijen zelf.  https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-
sectoren/pensioenfondsen/prudentieel-toezicht/toezicht-op-pensioenfondsen/factsheet/de-
pensioenovereenkomst-in-het-dnb-toezicht/ (Geraadpleegd op 11-9-2022).

343 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
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2.4.2 Taken bij het Rijk
De Algemene Rekenkamer voert vier soorten onderzoeken uit:
• Het jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoek naar de financiële verantwoordingsin-

formatie en de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie van 
de ministeries en de colleges.344 Dit is geregeld in artikel 7.12 lid 1 van de Compta-
biliteitswet 2016. Aangezien het Rijk per begroting een jaarverslag opstelt, voert de 
Algemene Rekenkamer diverse onderzoeken naar de verantwoordingsinformatie uit 
waarover de Algemene Rekenkamer afzonderlijke rapporten opstelt. De praktijk is 
dan ook dat de Algemene Rekenkamer jaarlijks bij elk jaarverslag een rapport opstelt 
met haar bevindingen en conclusies. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt 
dat het verantwoordingsonderzoek rechtstreeks verband houdt met de grondwettelijke 
taak van de Algemene Rekenkamer, bedoeld in artikel 76 van de Grondwet waarin 
staat dat de Algemene Rekenkamer belast is met het onderzoek van de ontvangsten en 
uitgaven van het Rijk.345 

• Niet jaarlijks doet de Algemene Rekenkamer de verantwoordingsonderzoeken naar 
het begrotingsbeheer, het financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering en de 
bijbehorende administraties van het Rijk.346 Dit is geregeld in artikel 7.12 lid 2 van de 
Comptabiliteitswet 2016. 

• Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid. Dit is 
geregeld in artikel 7.16 van de Comptabiliteitswet 2016.

• Onderzoek naar publieke middelen buiten het Rijk. Dit is geregeld in de artikelen 7.24 
en 7.25 van de Comptabiliteitswet 2016.

Volgens de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitswet 2016 zal de uitvoering van 
het onderzoek in de praktijk niet strikt gescheiden zijn.

“Bij een verantwoordingsonderzoek naar de besteding van begrotingsmiddelen, 
bijvoorbeeld subsidiemiddelen, kan tevens buiten het Rijk onderzoek worden 
verricht bij de ontvanger van subsidies. Bij een onderzoek buiten het Rijk, zoals een 
onderzoek naar een rechtspersoon met een wettelijke taak of een staatsdeelneming, 
vindt soms een onderzoek binnen het Rijk plaats, bijvoorbeeld naar de informatie 
die bij een ministerie aanwezig is in relatie tot die rechtspersoon of deelneming.”347

344 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 137.
345 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 137. Ook over de andere soorten van onderzoek zou 

gezegd kunnen worden dat ze rechtstreeks verband houden met artikel 76 van de Grondwet, want 
in feite is er steeds een rechtstreeks verband met de uitgaven van het Rijk. Er moet namelijk steeds 
een binding met het Rijk zijn, of het nu gaat om uitgaven, inkomsten en verplichtingen binnen of 
buiten het Rijk.

346 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 138.
347 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 137.
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2.4.3 Bevoegdheden bij het Rijk
In artikel 7.18 Cw 2016 worden de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten 
aanzien van het Rijk geregeld.
1.  De Algemene Rekenkamer is bevoegd, voor zover zij dat nodig acht voor het 

uitvoeren van haar taken, bij alle onderdelen van het Rijk alle goederen, adminis-
traties, documenten en andere informatiedragers op door haar aan te geven wijze te 
onderzoeken.

2.  De Algemene Rekenkamer is bevoegd voor het uitvoeren van haar taken inzage te 
vorderen in de controleprogramma’s en dossiers van de accountant die in opdracht 
van een van Onze Ministers of een college met een controle of review is belast. De 
Algemene Rekenkamer is bevoegd kopieën te maken van de stukken uit de contro-
ledossiers. De accountant kan inzage in de controledossiers niet weigeren met een 
beroep op een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding van 
vertrouwelijke gegevens die in de controledossiers zijn opgenomen. Op grond van 
artikel 6.5 Cw 2016 moet de accountant hieraan in principe medewerken, tenzij hij 
kan aantonen dat hij dat “gelet op alle feiten en omstandigheden” in redelijkheid niet 
had mogen doen.

3.  Bij het uitvoeren van haar taken kan de Algemene Rekenkamer gebruik maken van de 
resultaten van door anderen verrichte controles, onverminderd haar bevoegdheid tot 
het verrichten van onderzoek.

4.  De Algemene Rekenkamer kan de bevoegdheden, bedoeld in dit artikel, uitoefenen 
zolang als en over de jaren dat het Rijk daarbij belang heeft.

5.  Onze Ministers en de colleges zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te 
verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor het uitvoeren van haar taken nodig 
acht.

6.  De accountant die in opdracht van een van Onze Ministers of een college met een 
controle is belast, verstrekt desgevraagd aan de Algemene Rekenkamer de controle-
programma’s en dossiers met betrekking tot zijn controles.

In artikel 7.19 Cw 2016 zijn de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer voor het 
verantwoordings- en doelmatigheidsonderzoek geregeld als de administratie is uitbesteed. 
Dit artikel luidt als volgt: indien een administratie of de daarmee samenhangende taken 
aan een derde worden uitbesteed, dan is de Algemene Rekenkamer bevoegd aan de hand 
van de administratie bij die derde of degene die de administratie of de taken in opdracht 
van die derde uitvoert een onderzoek als bedoeld in de artikelen 7.12 en 7.6, te verrichten.

Het college van de Algemene Rekenkamer doet ook onderzoek naar geheime uitgaven. Dat 
is geregeld in artikel 7.20 Cw 2016.
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2.4.4 Onderzoek toegestaan “zolang als het Rijk daarbij 
belang heeft”

De Algemene Rekenkamer is bevoegd, voor zover zij dat nodig acht voor het uitvoeren 
van haar taken, bij alle onderdelen van het Rijk alle goederen, administraties, documenten 
en andere informatiedragers op door haar aan te geven wijze te onderzoeken. Dat 
staat in artikel 7.18 lid 1 Cw 2016. In de memorie van toelichting bij dit artikel over de 
bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij het verantwoordings- en doelmatig-
heidsonderzoek wordt opgemerkt dat door de introductie van de doelmatigheidscontrole 
de bestuurlijke en politieke gevoeligheid van de onderzoeken toenam. Daardoor nam 
ook belangstelling vanuit het parlement en de media voor de werkzaamheden van de 
Algemene Rekenkamer toe. En dan volgt een curieuze – bijna omineuze - zin in de 
memorie van toelichting: “Deze ontwikkeling in de bestuurlijke en politieke gevoeligheid 
en de betekenis van de door de Algemene Rekenkamer onderzochte onderwerpen heeft 
evenwel geen consequenties gehad voor de inlichtingenplicht en bevoegdheden bedoeld in 
dit lid.”348 

Wat impliceert deze laatste zin? De minister lijkt – eufemistisch gezegd - niet te doelen op 
een snelle uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. 
Eerder lijkt hij de bevoegdheden te willen beperken omdat de gevoelige onderwerpen rond 
doelmatigheid zoveel aandacht trekken van parlement en media. Maar hij doet het niet. 
In dit verband moet ook de toevoeging van het vierde lid artikel 7.18 Cw 2016 worden 
genoemd waarin staat dat de Algemene Rekenkamer haar bevoegdheden ten aanzien van 
het Rijk kan uitoefenen “zolang als en over de jaren dat het Rijk daarbij belang heeft”. De 
memorie van toelichting geeft bij het vierde lid de volgende verklaring: 

“Op basis van dit artikel worden de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
niet in de tijd beperkt. Het enige criterium waaraan de Algemene Rekenkamer is 
gebonden, is dat het Rijk daarbij belang moet hebben.”

Dat in deze formulering de factor tijd geen rol zou spelen is opvallend, want er staat 
“zolang als en over de jaren”. De overweging die daar op volgt is: “Het enige criterium 
waaraan de Algemene Rekenkamer is gebonden, is dat het Rijk daarbij belang moet 
hebben.”349 Maar wie bepaalt het belang van het Rijk? Als de regering dat is, kan ze 
de Algemene Rekenkamer verbieden om onderzoek te doen ondanks de bepaling in 
het eerste lid van dit artikel dat de Algemene Rekenkamer bevoegd is, “voor zover zij 

348 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 147. 
349 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, onder Artikel 7.18 Bevoegdheden verantwoordings- en 

doelmatigheidsonderzoek.
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dat nodig acht voor het uitvoeren van haar taken, bij alle onderdelen van het Rijk alle 
goederen, administraties, documenten en andere informatiedragers op door haar aan te 
geven wijze te onderzoeken.”

Hoe onafhankelijk is de Algemene Rekenkamer nog als ministers kunnen stellen dat het 
Rijk geen belang heeft bij onderzoek, waardoor ze feitelijk het onderzoek verbieden? Deze 
nieuwe bepaling is de bijl aan de wortel van het staatsrechtelijk onafhankelijk functi-
oneren van de Algemene Rekenkamer. Ook hieruit blijkt weer dat het publieke belang 
bepalend moet zijn voor de vraag of de Algemene Rekenkamer het geld moet kunnen 
onderzoeken.

Deze kwalijke zinsnede van het vierde lid van artikel 7.18 Cw 2016 stond in lid 7 van 
artikel 91 Cw 2001.350 Daarin had de zinsnede een andere impact. Artikel 91 Cw 2001 gaat 
namelijk niet over het Rijk, maar juist over de ‘overige taken en bevoegdheden’ van de 
Algemene Rekenkamer. Dit artikel werd in 1988 ingevoerd in de toenmalige Cw 1976 om 
de Algemene Rekenkamer onderzoek te laten doen bij organen die niet tot het Rijk, maar 
wel tot de publieke sfeer behoren351 “voor zolang als en over de jaren waarin de Staat dat 
belang heeft” of “het algemeen belang dit vordert”352. Dit betekent volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State dat de Algemene Rekenkamer bij dit soort onderzoek 
niet verder mag gaan “dan tot het instellen van onderzoek naar de rechtmatigheid van 
het beheer van de financiën, in welke vorm dan ook verstrekt aan de betrokken organen, 
en naar de doelmatigheid van dat beheer en van de organisatie en het functioneren van 
de rechtspersoon, voor zover het gaat om de besteding van publiek geld”.353 De Afdeling 
advisering van de Raad van State voegde hier het al eerder genoemde uitgangspunt aan toe 
dat de comptabiliteitswetgeving is gebaseerd op scheiding van uitgaven van publieke en 
private aard en dat daarom 

350 De tekst van lid 7 art. 91 Cw 2001 luidde: “De Algemene Rekenkamer kan haar bevoegdheden 
uitoefenen zolang als en over de jaren dat de Staat daarbij belang heeft dan wel, voor zover het 
betreft rechtspersonen of commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma als 
bedoeld onder d van het eerste lid, zolang als en over de jaren dat het algemeen belang dit vordert.”

351 Zoals organen die een directe financiële relatie met het Rijk hebben of een (gehele of gedeeltelijke) 
financiering krijgen uit wettelijke heffingen.

352 In artikel 7.34 lid 7 Cw 2016 staat de bepaling die gaat over het algemeen belang nog wel: “De 
Algemene Rekenkamer kan haar bevoegdheden, bedoeld in dit artikel, uitoefenen zolang als en 
over de jaren dat het algemeen belang dit vordert.” Artikel 7.34 Cw 2016 gaat over de bevoegdheden 
van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar publieke middelen buiten het Rijk en 
openbare lichamen en gemeenschappelijke organen.

353 Voorlichting Raad van State met betrekking tot controlebevoegdheden bij staatsdeelnemingen, 
kenmerk W06.11.0037/III, Staatscourant 2012, nr. 26086.
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“de zelfstandigheid en het private karakter van instellingen die in de private 
sector werkzaam zijn, wordt gerespecteerd. Tegenover de private sector staat de 
publieke sector, waar met collectieve gelden wordt gewerkt en waar de parlemen-
tair-democratische controle op de besteding van deze gelden altijd mogelijk moet 
zijn. Dit onderscheid is terug te leiden tot de aanvankelijk strakke scheiding 
tussen de sector Rijk en de maatschappelijke sector, anders gezegd, tussen de 
publieke en de private sector. De sinds de jaren zeventig en tachtig toenemende 
verwevenheid tussen beide sectoren heeft de wetgever doen besluiten onder de 
voorwaarden van artikel 91 Cw 2001 bepaalde categorieën, die strikt genomen 
niet tot de sector Rijk behoren, toch tot die sector te rekenen, indien en voor 
zover deze enigerlei financiële relatie met het Rijk hebben in de zin van subsidie, 
deelneming, garantie of heffing. De reikwijdte van de controle varieert in het 
systeem van artikel 91 Cw 2001 per categorie en naar omvang van de financiële 
relatie, maar gemeenschappelijk in alle gevallen is dat de controle als grondslag 
de besteding van publiek geld heeft en dat deze bevoegdheid bestaat, zolang als 
en over de jaren waarin de Staat daarbij belang heeft of (waar het gaat om rechts-
personen met een wettelijke taak) het algemeen belang dit vordert.”

De redeneerlijn gaat uit van een traditionele scheiding tussen privaat- en publiekrecht. 
Verder wordt er alleen naar de (private) vorm en niet naar de norm (publiek belang) 
gekeken. Maar het belangrijkste is dat het erop lijkt dat de wetgever even niet heeft opgelet 
bij het opnemen van dit lid 4 bij artikel 7.18 Cw 2016. Beter zou het zijn om dit lid 4 te 
schrappen, omdat de Algemene Rekenkamer dit belang zelfstandig zal meewegen in de 
keuze en wijze van uitvoering van haar onderzoeken. Er ontstaat echter wel een probleem 
als de regering (of de meerderheid van het parlement) het artikellid toch tegen de 
Algemene Rekenkamer zou gaan gebruiken. Het zou tot een beperking van de bevoegd-
heden van de Algemene Rekenkamer – en dus haar onafhankelijkheid - kunnen leiden 
als de wetgever (ministers en parlement) van mening is het Rijk geen belang heeft bij een 
voorgenomen onderzoek. Dan wordt het publieke belang niet gediend.

2.4.5 Regering bepaalt uiteindelijk openbaarheid van vertrou-
welijke informatie

Uitgangspunt van artikel 7.18 Cw 2016 is volgens de memorie van toelichting dat de 
Algemene Rekenkamer alle informatie moet krijgen die zij voor haar controle van het Rijk 
nodig heeft. Daar hoort ook vertrouwelijke informatie bij. Ze kan op grond van dit artikel 
ook kennis nemen van de notulen van de ministerraad, een belangrijke bron om op de 
hoogte te zijn van belangrijke ontwikkeling. Maar blijkens de memorie van toelichting 
doet ze dat niet. De controleur wil niet weten, wat ze wel mag weten en wat erg belangrijk 
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kan zijn om maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in perspectief te plaatsen.354 
Hieruit spreekt een gouvernementele, weinig onderzoekende houding van de Algemene 
Rekenkamer.

Omdat de Algemene Rekenkamer geen bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) viel ze niet onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob), die tot mei van 2022 van kracht was. Dat betekende dat de vertrouwelijke infor-
matie bij de Algemene Rekenkamer veilig was: die informatie kon niet gewobd worden. 
Dat gaf ministers zekerheid. Omdat naar aanleiding van de aankoop van het schilderij de 
Victory Boogie Woogie tussen de Algemene Rekenkamer en de regering is afgesproken dat 
uiteindelijk de regering het laatste woord heeft over het beschikbaar stellen en eventueel 
publiceren van vertrouwelijke stukken, is de zekerheid voor de regering rond de vertrou-
welijkheid van stukken compleet.355, 356 

De Algemene Rekenkamer maakt geen melding van vertrouwelijke gegevens en bevin-
dingen in haar onderzoeken.357 Ze kon volgens de Wob wel mededelingen die naar hun 
aard vertrouwelijke gegevens of bevindingen bevatten, vertrouwelijk ter kennisneming 
aan de Staten-Generaal geven. De Algemene Rekenkamer maakt in haar rapportage dan 
slechts melding van het bestaan van de vertrouwelijke informatie onder de aantekening 
dat openbaarmaking van die informatie naar de mening van de ministerraad strijdig is 
met het belang van de Staat. Deze werkwijze kwam tot stand na een discussie tussen de 
Minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer over de geheimzinnige aankoop in 
1997 ter waarde van 82 miljoen gulden van een schilderij, de Victory Boogie Woogie van 
Piet Mondriaan. 

Er werd naar aanleiding van deze aankoop afgesproken om een lage drempel te hanteren 
als het gaat om toegang tot informatie en een hoge drempel als het gaat om de rappor-
tagevrijheid van de Algemene Rekenkamer.358 In normale omstandigheden beslist de 

354 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 142.
355 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, onder Artikel  7.18 Bevoegdheden verantwoordings- en 

doelmatigheidsonderzoek.
356 Er blijft altijd een kans dat het parlement terugkomt op deze afspraak tussen de regering en de 

Algemene Rekenkamer, waardoor de situatie weer anders wordt. Maar vooralsnog gaat het 
parlement niet tegen deze afspraak in.

357 Zie de volgende artikelen: verantwoordingsonderzoek (artikel 7.14, lid 5 Cw 2016), 
doelmatigheidsonderzoek (artikel 7.17, lid 4 Cw 2016) en overige doelmatigheidsonderzoeken 
(artikel 7.30, lid 4 Cw 2016). In die wetsartikelen staat dat de Algemene Rekenkamer wel 
“mededelingen die zodanige gegevens of bevindingen bevatten, (…) vertrouwelijk ter kennisneming 
aan de Staten-Generaal (kan) verstrekken.

358 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 141.
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Algemene Rekenkamer zelf – na overleg met de betrokken minister - over de vraag 
of vertrouwelijke informatie in een rapport wordt opgenomen en op welke wijze. De 
Algemene Rekenkamer hanteert bij haar besluitvorming onder meer de objectieve criteria 
van de Wet openbaarheid bestuur. Dat betekent dat ze gegevens in ieder geval als vertrou-
welijk beschouwt, als: 
• de gegevens de eenheid van de Kroon betreffen; 
• de gegevens de veiligheid van de Staat betreffen; 
• de gegevens de persoonlijke levenssfeer betreffen en 
• gegevens vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricage gegevens betreffen.359 

De Algemene Rekenkamer valt vanaf 1 mei 2022 onder de werking van de nieuwe Wet 
open overheid (Woo), de opvolger van de Wob. Ook de Eerste en Tweede Kamer, de Raad 
voor de rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman vallen eronder. Zij 
waren nog uitgezonderd bij de Wob, omdat zij geen bestuursorgaan zijn volgens de Awb. 
De Wet open overheid (Woo) gaat dus in tegenstelling tot de Wob niet meer over alleen 
bestuursorganen, maar over meer overheden. De Woo geldt nog niet voor de semipublieke 
sector, hoewel de initiatiefnemers dat wel hadden gewild. De initiatiefnemers schreven het 
volgende in hun memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. 

“Transparantie van de semipublieke sector is niet alleen in het belang van de 
burger die een betere controle en toezicht wil, maar is ook van groot belang 
voor de semipublieke sector zelf. Transparantie vergroot het maatschappelijk 
draagvlak en biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de 
mogelijkheid om eerder op de hoogte te geraken van de plannen van, en ontwik-
kelingen binnen de semipublieke sector. De maatschappelijke dialoog die zo 
kan ontstaan, biedt de semipublieke sector kansen in de vorm van verbeterde 
samenwerking met publiek en bedrijfsleven.
Dat de semipublieke sector een bijzondere rol speelt in de maatschappij blijkt ook 
uit de grote hoeveelheden wet- en regelgeving die er op van toepassing zijn. De 
explosie van regelgeving voor het onderwijs, de zorg en de culturele sector is een 
directe aanwijzing van het publieke belang van deze sectoren. Controle op de 
semipublieke sector schiet daarbij soms tekort, mede omdat het toezicht op deze 
sectoren sterk is gedeconcentreerd. Met de grote aantallen toezichthouders die 
bovendien onderling vaak sterk verschillen in bevoegdheden en taken, is het niet 
verwonderlijk dat voor de semipublieke sector een grote behoefte bestaat aan een 
verhoogde mate van transparantie.”360

359 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 141.
360 Kamerstukken II 2013/14, 33328, nr. 9, p. 27.
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Maar dit voorstel haalde het niet. Ook de Algemene Rekenkamer maakte in een brief 
bezwaar dat ze onder de Woo zou gaan vallen. Ze deed daarbij een beroep op de uitzon-
dering in de Woo die voor de rechterlijke macht en de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State wordt gemaakt.

De Algemene Rekenkamer: “Wij merken daarbij op dat een vergelijking 
tussen de rechtsprekende organen en de positie van de Algemene Rekenkamer 
(ook historisch gezien) hier op zijn plaats is. In beide gevallen is sprake van 
waarheidsvinding met behulp van vergaande bevoegdheden die uitmondt in een 
zwaarwegend oordeel.”361

De Algemene Rekenkamer behoort niet tot de rechterlijke macht, hoewel haar oordelen 
wel zwaarwegend zijn. Zij is net als de Nationale ombudsman adviseur van de Staat, maar 
schept niet nieuwe rechtsverhoudingen zoals de rechterlijke macht wel doet. Maar de vrees 
van de Algemene Rekenkamer dat haar onderzoeksproces zou worden verstoord als ze 
onder de reikwijdte van de nieuwe wet kwam te vallen is wel gehonoreerd met een uitzon-
deringsbepaling in de Cw 2016. 

De Algemene Rekenkamer: “Het risico van voortijdige openbaarmaking en/of 
verplichte openbaarmaking van niet of onvoldoende geverifieerde gegevens is 
voor de gecontroleerden simpelweg te groot. Dat zal onvermijdelijk zijn weerslag 
hebben op de manier waarop wij ons werk kunnen doen en daarmee op de 
kern van onze taakopdracht om de Tweede Kamer en de burger te voorzien van 
objectieve en afgewogen oordelen en onderzoeksrapporten. Het oordeel van de 
Algemene Rekenkamer kan zwaar wegen; reden waarom wij eraan hechten dat 
ons oordeel zeer zorgvuldig tot stand komt. De Algemene Rekenkamer hanteert 
daarom hoor- en wederhoorprocedures op ambtelijk en bestuurlijk niveau, 
waarbij de onderzoeksbevindingen worden geverifieerd om te komen tot een 
afgewogen oordeel.”362

De uitzonderingsbepaling is opgenomen in een nieuwe paragraaf 5 in hoofdstuk van 
de Cw 2016, waardoor het bestaande regime voor de vertrouwelijkheid van onder de 
Algemene Rekenkamer rustende stukken niet wezenlijk verandert: het verstrekken van 
vertrouwelijke informatie door gecontroleerden kan via een Woo-verzoek bij de Algemene 
Rekenkamer niet via een omweg tot openbaarheid van de informatie leiden. De tekst van 
die nieuwe paragraaf luidt als volgt. 

361 Kamerstukken II 2014/15, 33328, nr. 15, p. 2.
362 Kamerstukken II 2014/15, 33328, nr. 15, p. 2.
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§ 5 Openbaarheid
Artikel 7.41
1. Bij de Algemene Rekenkamer berustende informatie is openbaar, tenzij:

  1°.   een van de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open 
overheid aan de orde is, of

  2°.   de Algemene Rekenkamer de informatie in het kader van haar wettelijke 
taakuitoefening heeft verzameld.

2.  Voor zover een aan de Algemene Rekenkamer gericht verzoek op grond van de 
Wet open overheid betrekking heeft op van een orgaan, persoon of college als 
bedoeld in artikel 2.2 van die wet aan de Algemene Rekenkamer afkomstige 
informatie ten behoeve van een onderzoek, zendt de Algemene Rekenkamer het 
verzoek ter behandeling door aan het orgaan, de persoon of het college.

Artikel 7.42
In afwijking van artikel 7.41, eerste lid, kan de Algemene Rekenkamer door 
onderzoek verkregen informatie in het rapport verwerken als zij dat nodig oordeelt en 
de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open overheid niet naar haar 
oordeel aan de orde zijn.

De informatie van gecontroleerden is dus ook onder Woo veilig bij de Algemene Reken-
kamer en zij kan er zelf over beslissen of ze die informatie openbaar maakt. Maar er wordt 
een uitzondering gemaakt als een minister vindt dat de vertrouwelijke informatie niet in 
een rapport van de Algemene Rekenkamer mag worden opgenomen, omdat dat strijdig 
zou zijn met het belang van de Staat in de zin van artikel 68 van de Grondwet. In artikel 
68 Gw staat het volgende:

“De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en 
in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden 
verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang 
van de Staat”. 

Als een minister vindt dat de openbaarmaking strijdig is met het belang van de Staat, dan 
moet de Algemene Rekenkamer de garantie kunnen geven dat die informatie niet door middel 
van openbaarheid wordt prijsgegeven. De afspraak is daarom gemaakt dat de Algemene 
Rekenkamer die informatie niet vermeldt in haar rapporten aan de Staten-Generaal.363

363 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 248, nr. 11. Onder de tussenkop Uitgangspunten en afspraken 
schreef de Minister van Financiën op 19 november 1999 dat de regering en de Rekenkamer het er 
over eens zijn dat “op grond van het bovenstaande in gevallen waarin vertrouwelijke informatie 
wordt verstrekt de volgende handelwijze wordt gevolgd”. 
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Uit de brief van de Minister van Financiën in 1999364, die wordt aangehaald in 
de memorie van toelichting van 2016, blijkt het volgende. Ook als de Staten-Ge-
neraal een beroep doen op artikel 68 van de Grondwet of er in het kader van een 
parlementaire enquête om vragen, kan een minister weigeren om informatie te 
openbaren met een beroep op het belang van de Staat. Hij moet daarover wel 
eerst het gevoelen van de ministerraad inwinnen. Als de ministerraad het met 
het standpunt van de betrokken minister eens is, dan behandelt de Algemene 
Rekenkamer de informatie vertrouwelijk. Ze meldt in haar rapport het bestaan 
van de vertrouwelijke informatie en dat ze die informatie niet kan geven omdat 
die naar de mening van de ministerraad in strijd is met het belang van de Staat.365

Het eindoordeel over de vraag of de regering zich in een voorkomend concreet geval 
terecht op het belang van de Staat beroept, komt volgens de memorie van toelichting 
“uiteraard” toe aan de Staten-Generaal, “waarbij wel zij aangetekend dat ook dan de 
regering niet rechtstreeks gedwongen kan worden de informatie te verstrekken”.366 
Volgens de memorie van toelichting moet en kan de beoordeling van het belang van de 
Staat alleen voorbehouden zijn aan de regering. Dat geldt ook voor de eventuele openbaar-
making. Dat is een verantwoordelijkheid van de regering. “Die verantwoordelijkheid kan 
niet met anderen worden gedeeld of aan anderen worden toebedeeld.”367 

Volgens de memorie van toelichting hoeft de regering niet het laatste woord te hebben als 
er zaken spelen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur368: als een burger daar 
een beroep op doet, dan is de (verticale) relatie overheid burger in het geding. In dit geval 
is volgens de memorie van toelichting een onafhankelijk oordeel gewenst in verband met 
de bescherming van de burger bij een geschil. 

Maar als het gaat om de (horizontale) relatie tussen verschillende onderdelen van de 
overheid, dan is er volgens de memorie van toelichting sprake van een principieel verschil. 
De verantwoordelijkheid van de regering loopt in de verhouding tussen de regering en 
haar controleur, de Algemene Rekenkamer, samen met de bevoegdheid die de wetgever 

 In haar Verslag 1999 (Kamerstukken II 1999/00, 27064, nrs. 1-2, p. 10) verwoordt de Algemene 
Rekenkamer het minder stringent. “Voordat de Rekenkamer overgaat tot publicatie van als 
vertrouwelijk bestempelde gegevens zal zij echter eerst in overleg treden met de betrokken 
bewindspersoon of de betrokken rwt.” Hier staat nog niet dat het eindoordeel bij de regering ligt.

364 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 248, nr. 11.
365 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 141-142.
366 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 141-142.
367 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 142.
368 Nu de Wet open overheid.
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aan de Algemene Rekenkamer heeft gegeven om zelf te beslissen over de openbaarmaking 
van haar verstrekte informatie met inbegrip van vertrouwelijke informatie. “In de praktijk 
kunnen die verantwoordelijkheid van de regering en de bevoegdheid van de Algemene 
Rekenkamer slechts in goede banen worden geleid indien beide partijen bereid zijn in 
concrete situaties goed overleg te plegen met gevoel voor ieders staatsrechtelijke positie.”369 
Die staatsrechtelijke positie is: 

“Het eindoordeel over de vraag of de regering zich in een voorkomend concreet 
geval terecht op het belang van de staat beroept, komt uiteraard toe aan de 
Staten-Generaal, waarbij wel zij aangetekend dat ook dan de regering niet recht-
streeks gedwongen kan worden de informatie te verstrekken.”370

Dat er overleg tussen regering en Algemene Rekenkamer moet zijn, is vanzelfsprekend. 
Maar als de regering ten onrechte zaken geheim wil houden en daarin gesteund wordt 
door de coalitiepartijen, dan is er van tegenwicht in de democratische rechtsstaat geen 
sprake. Beter zou het zijn als de Algemene Rekenkamer haar eigen oordeel kan vellen 
en daarnaar kan handelen. Ook de Algemene Rekenkamer handelt als het goed is in het 
belang van de Staat.371 Juist ook op cruciale onderdelen kan het in het belang van de Staat 
zijn als er sprake is van tegenwicht op grond van het publieke belang. Als dat tegenwicht 
er niet is, loopt de onafhankelijke vierde staatsmacht in dit soort mogelijk cruciale 
gevallen aan het lijntje van de uitvoerende macht. De burger, die ook kiezer is, kan dan 
niet worden beschermd door de vierde staatsmacht. In deze gevallen bestaat er dus geen 
tegenwicht.

Het gevolg is dat de burger en de volksvertegenwoordigers geen kennis kunnen nemen van 
misschien wel zeer belangrijke zaken voor de democratische rechtsstaat of de bescherming 
van grondrechten. Het belangrijkste middel dat de Algemene Rekenkamer kan inzetten, 
is openbaarheid door middel van publiciteit. Maar als dat niet mag in deze gevallen van 
vertrouwelijkheid kan deze organisatie de eventueel noodzakelijke openbaarheid niet 

369 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 142.
370 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 142.
371 Hierin komt de essentie van het recht terug zoals in paragraaf 1.3.12. wordt geschetst. Rechtsfilosoof 

Dworkin definieert het rijk van het recht als een houding, niet als een grondgebied, een macht of 
een proces. Die houding bestaat uit het ref lecteren op het eigen gedrag en het interpreteren van 
politieke ontwikkelingen in de breedste zin. Die houding moet volgens Dworkin constructief zijn, 
omdat het doel is om al interpreterend beginselen op de praktijk toe te passen om zo vanuit het 
juiste vertrouwen in het verleden de beste route naar een betere toekomst te vinden. Uiteindelijk 
gaat het volgens hem om een broederlijke houding: de houding moet laten zien dat we zijn verenigd 
in een gemeenschap terwijl we kunnen verschillen als het om een project, een belang of een 
overtuiging gaat. “Dat is wat recht uiteindelijk voor ons is: voor de mensen die we willen zijn en de 
gemeenschap die we willen hebben.” 
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inzetten om het machtsevenwicht te herstellen.

Kennelijk hebben de regering en de Staten-Generaal weinig vertrouwen in het krach-
tenspel van de democratische rechtsstaat, want dan was dit niet zo geregeld: dan zou 
de Algemene Rekenkamer zelf hebben mogen bepalen wat – na het inwinnen van het 
standpunt van de regering – in het belang van de Staat vertrouwelijk moet blijven. De 
Algemene Rekenkamer moet als vierde staatsmacht zelf kunnen bepalen wat vertrouwelijk 
moet blijven. Dat publieke belang kan ze dienen op basis van de beginselen van goed 
bestuur.372

2.5 Taken en bevoegdheden Algemene 
Rekenkamer bij organisaties buiten het Rijk

2.5.1 Financieel belang van publieke middelen buiten het Rijk
Het onderzoek van de artikelen 7.24 en 7.25 Cw 2016 raakt duizenden instellingen op 
afstand van het Rijk, die een groot deel van het rijksbeleid uitvoeren.373 Het gaat om 
grote en kleine instellingen. De wijze waarop ze hun geld krijgen kan zeer verschillen. 
De besturen van die instellingen leggen verantwoording af aan ‘hun’ minister en andere 
belanghebbenden over de wijze waarop zij hun taken verrichten. Dat kan horizontaal 
(tussen instellingen, met bijvoorbeeld benchmarks) en verticaal (tegenover de minister) 
zijn. De Algemene Rekenkamer sprak in de jaren negentig van de vorige eeuw van een 
wildgroei aan zbo’s, oftewel zelfstandige bestuursorganen.374 De meeste kabinetten hebben 
in de jaren daarna in hoog tempo fusies, taakuitbreidingen en hervormingen binnen de 
Rijksdienst en bij instellingen op afstand doorgevoerd. De uitvoerbaarheid daarvan en de 
beoogde efficiencywinst komen door de vele wijzigingen in het gedrang. 

Het totaal aan publiek geld (begrotingsmiddelen, wettelijke premies en tarieven) dat 
omgaat bij instellingen op afstand van het Rijk is volgens de Algemene Rekenkamer niet 
direct inzichtelijk, niet langs één dimensie in te delen en er bestaan overlappen375. In 
2010 ging in totaal € 133,6 miljard aan publieke gelden om in zbo’s en rwt’s, waarvan € 
48 miljard afkomstig was uit de rijksbegroting en € 85,6 miljard bestond uit wettelijke 
premies en tarieven.376

372 Zie ook paragraaf 2.6.2. Veel coulance bij geconstateerde financiële onrechtmatigheden.
373 De informatie over de duizenden instellingen op afstand van het Rijk is gebaseerd op de 'Factsheet 

Instellingen op afstand van het Rijk' van 17 april 2017 van de Algemene Rekenkamer.
374 Algemene Rekenkamer 2012a, p. 3.
375 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94.
376 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
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Er zijn diverse soorten instellingen die elkaar soms overlappen. Het gaat om
• zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), die verschillende rechtsvormen kunnen hebben 

zoals de Kiesraad en de Autoriteit Persoonsgegevens;
• rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) zoals scholen en rijksmusea, waaronder 

toegelaten of erkende instellingen die eveneens een wettelijke taak uitvoeren (zoals 
woningcorporaties en ziekenhuizen);

• staatsdeelnemingen en overheidsbedrijven waarin de Staat een belang heeft van meer 
dan 50%. Voorbeelden van staatsdeelnemingen zijn Schiphol en de Nederlandse 
Spoorwegen. In 2015 bedroeg de balanswaarde van de 35 staatsdeelnemingen in totaal 
ruim € 300 miljard377.

Zelfstandige bestuursorganen kunnen ook rechtspersoon met een wettelijke taak zijn 
(zoals het UWV), of staatsdeelnemingen kunnen voor een deel van hun werkzaamheden 
rechtspersoon met een wettelijke taak zijn (DNB en ProRail) en instellingen kunnen 
tevens een subsidie ontvangen. Ook kunnen instellingen middelen uit de Rijksbegroting 
ontvangen én eigen middelen verwerven, zoals het Kadaster (voor kaarten en uittreksels 
uit het register), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (registratie van kentekens) en het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (voor rijexamens). Naast deze eigen publieke 
middelen kunnen dergelijke instellingen ook eigen private inkomsten hebben.

Instellingen kunnen allerlei soorten financiële relaties met het Rijk aangaan. Het kan gaan om 
• een subsidie378, 
• een lening (Waarborgfonds voor de Zorgsector) of 
• een garantie (van € 18 miljard in 2008379 opgelopen tot een waarde van ruim € 151 

miljard in 2020380), of 
• een fiscale tegemoetkoming inzake speur- en ontwikkelingswerk, een energie-inves-

tering, een milieu-investering of een investering in huurwoningen.381

377 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
378 In 2010 verstrekte de rijksoverheid volgens het Subsidieoverzicht Rijk 2010 633 verschillende 

subsidies, waaraan ze in dat jaar naar verwachting circa € 6,06 miljard zou uitgeven (Financiën, 
2010). p. 5, Handreiking effectevaluaties van subsidies, Randvoorwaarden, uitvoering en benutting, 
Algemene Rekenkamer, 13 oktober 2011.

379 Algemene Rekenkamer 2013.
380 Kamerstukken II 2019/20, 35300 IX, nr. 2, p. 30. 
381 Algemene Rekenkamer 2017a. In dit rapport – dat over veel meer regelingen gaat dan de in artikel 

7.24 lid a onder 2 genoemde regelingen - concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het financieel 
belang van de belastingfaciliteiten en -instrumenten groot is: naar schatting minstens € 97,6 
miljard. Ze identificeerde 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten. De Algemene 
Rekenkamer verwijst in dit rapport niet naar haar bevoegdheden op grond van artikel 7.24. 
Overigens bleek dat van een aanzienlijk deel van de regelingen geen cijfers (financiële ramingen 
of realisaties) bekend waren. Volgens Rekenkamerpresident leiden al die fiscale regelingen tot 
een smalle belastinggrondslag en een opwaartse druk op de belastingtarieven. “Want er moeten 
nog steeds voldoende publieke middelen worden geïnd om uitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs, 
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Er zijn ook instellingen met een concessie of contractuele relatie met het Rijk. In 2016 
waren er circa 20 grote DBFMO-concessies (Design, Build, Finance, Maintain, Opera-
te-contracten, een vorm van publiek-private samenwerking). Voorbeelden zijn 
• Infraspeed BV, railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn-Zuid, waarmee 

de Nederlandse overheid een publiek-privaat samenwerkingscontract heeft afgesloten, 
• de A1/A6 en 
• de Kromhoutkazerne.

Ze hebben een totale (netto contante) waarde van circa € 13 miljard. Dit zijn private 
investeringen waar een jaarlijkse vergoeding van het Rijk tegenover staat van in totaal 
circa € 900 miljoen.382 

2.5.2 Taken bij organisaties op afstand
Op grond van artikel 7.24 Cw 2016 kan de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar 
publieke middelen buiten het Rijk. Het kan dan gaan om 
a) rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma 

en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die direct, indirect of 
voorwaardelijk:

 1°   een subsidie, lening, garantie of een bijdrage in natura met kenmerken van een 
subsidie, lening of garantie ten laste van de rijksbegroting hebben ontvangen;

 2°   een fiscale tegemoetkoming inzake speur- en ontwikkelingswerk, een energie-in-
vestering, een milieu-investering of een investering in huurwoningen hebben 
ontvangen ten behoeve waarvan door Onze Minister die het aangaat een 
verklaring is afgegeven of een aanwijzing bij ministeriële regeling heeft plaatsge-
vonden;

b) rechtspersonen met een wettelijke taak;383

c) rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en 
natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die goederen of diensten 
leveren die betrekking hebben op de uitvoering van een publieke taak waarvan de 
betaling ten laste van de rijksbegroting komt en waarbij de Staat zich het recht heeft 
voorbehouden bij de betreffende rechtspersoon, commanditaire vennootschap, 
vennootschap onder firma of natuurlijke persoon controles uit te voeren ten aanzien 
van de geleverde goederen of diensten;

infrastructuur, sociale zekerheid, krijgsmacht, cultuur en ontwikkelingssamenwerking te 
bekostigen.” (Visser 2019)

382 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 94. 
383 Volgens Huisman en Van Ommeren kan de Algemene Rekenkamer artikel 7.24 lid b ruim uitleggen 

omdat er weinig over wordt geprocedeerd (Huisman en Van Ommeren 2019, p. 220.)
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d) openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen;

e) naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprake-
lijkheid waarvan de Staat 5% of meer van het geplaatste aandelenkapitaal houdt.

Op grond van artikel 7.25 Cw 2016 moeten deze onderzoeken bij de hierboven genoemde 
categorieën a tot en met c gericht zijn (oftewel de reikwijdte van het onderzoek) op:
• het gevoerde beleid en 
• het toezicht van de minister die erover gaat. 

Bij rechtspersonen met een wettelijke taak (genoemd onder punt b) moet de Algemene 
Rekenkamer mede oordelen over het beheer van de publieke middelen door die rechtsper-
sonen en over de uitvoering van de wettelijke taak.

Een onderzoek ten aanzien van openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, 
bedoeld in artikel 7.24, aanhef en onderdeel d, is gericht op:
• de oordeelsvorming over de vervulling van de deelname vanwege het Rijk met 

betrekking tot de openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, en
• het beleid dat de desbetreffende minister voert met betrekking tot de openbare 

lichamen en gemeenschappelijke organen.384

Een onderzoek ten aanzien van staatsdeelnemingen, bedoeld in artikel 7.24, aanhef en 
onderdeel e, is gericht op:
• de oordeelsvorming over de vervulling van het aandeelhouderschap van de Staat met 

betrekking tot deze naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen; en
• het beleid dat Onze Minister die het aangaat voert met betrekking tot deze naamloze 

vennootschappen en besloten vennootschappen.

2.5.3 Bevoegdheden bij organisaties op afstand
De bevoegdheden voor het onderzoek bij organisaties op afstand zijn geregeld in artikel 
7.34 Cw 2016.
1. De Algemene Rekenkamer maakt bij het onderzoek, bedoeld in artikel 7.24, onder a 

tot en met d, zoveel mogelijk gebruik van door anderen verrichte controles. Het gaat 
hierbij dus om alle in artikel 7.24 Cw 2016 genoemde organisaties behalve de staats-
deelnemingen. 

384 Zie artikel 7.26 Cw 2016 over reikwijdte onderzoek naar openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen.
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2. De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de bescheiden die aanwezig zijn op 
het desbetreffende ministerie of bij een toezichthouder (de instelling bedoeld in het 
achtste lid) kennis nemen van de informatie over de rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma, natuurlijke personen, openbare 
lichamen en gemeenschappelijke organen, bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel 
a tot en met d.

3. Indien de informatie, aanwezig op het desbetreffende ministerie of de toezichthouder 
naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geeft, is de 
Algemene Rekenkamer bevoegd bij de rechtspersonen, commanditaire vennoot-
schappen, vennootschappen onder firma, natuurlijke personen, openbare lichamen en 
gemeenschappelijke organen, bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel a tot en met 
d, nadere inlichtingen in te winnen of overlegging van stukken te vorderen.

4. De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de administratie een onderzoek 
instellen bij de rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen 
onder firma, natuurlijke personen, openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen, bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel a tot en met d. De artikelen 7.18, 
eerste lid, en 7.19 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De Algemene Rekenkamer is bevoegd inzage te vorderen in de controleprogramma’s 
en controledossiers van de accountant die de jaarrekeningen en verantwoordingen 
heeft gecontroleerd. De accountant kan inzage in de controledossiers niet weigeren 
met een beroep op een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheim-
houding van vertrouwelijke gegevens die in de controledossiers zijn opgenomen. Op 
grond van artikel 6.5 Cw 2016 moet de accountant hieraan in principe medewerken, 
tenzij hij kan aantonen dat hij dat “gelet op alle feiten en omstandigheden” in 
redelijkheid niet had mogen doen.

6. Indien de Algemene Rekenkamer gebruik maakt van de bevoegdheden, bedoeld in 
het derde tot en met het vijfde lid, dan doet ze dat proportioneel, legitimeert ze zich, 
maakt ze zo nodig kopieën van de administratie en laat zich zo nodig vergezellen door 
de politie om binnen te komen (artikelen 5:12, 5:13, 5:15 en 5:17, tweede en derde lid, 
Algemene wet bestuursrecht). 

7. De Algemene Rekenkamer kan haar bevoegdheden, bedoeld in dit artikel, uitoefenen 
zolang als en over de jaren dat het algemeen belang dit vordert.

8. Een instelling die bij of krachtens de wet is belast met het houden van toezicht op 
rechtspersonen met een wettelijke taak licht de Algemene Rekenkamer op door haar 
aan te geven wijze in over de resultaten van het toezicht. Indien de Algemene Reken-
kamer daarom verzoekt, stelt de instelling haar controleprogramma’s ter beschikking.

9. De Algemene Rekenkamer licht Onze Minister die het aangaat in over het onderzoek 
dat zij op basis van dit artikel verricht.
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10. Dit artikel is niet van toepassing op provincies, gemeenten, waterschappen, de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, openbare lichamen voor beroep 
en bedrijf, financiële ondernemingen en elektronischgeldinstellingen, bedoeld in 
de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES, en openbare 
lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen met uitzondering van de openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen.

2.5.4 Onderzoek bij derden die een publieke taak uitvoeren 
In de Cw 2016 is een nieuw artikel opgenomen dat de bevoegdheid van de Algemene 
Rekenkamer regelt om onderzoek te doen bij bepaalde organisaties buiten het Rijk, maar 
dan alleen als een minister voor zichzelf een toezichtrol heeft bedongen. Het gaat artikel 
7.24 onderdeel c Comptabiliteitswet 2016. Dat is nieuw ten opzichte van de Comptabili-
teitswet 2001. Op grond van onderdeel c mag de Algemene Rekenkamer een onderzoek 
doen ten aanzien van rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennoot-
schappen onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, voor 
zover zij goederen of diensten leveren die met begrotingsgeld worden betaald en voor 
zover die goederen of diensten betrekking hebben op de uitvoering van een publieke 
taak.385 

Deze bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer geldt alleen als een Minister zich 
contractueel het recht heeft voorbehouden om controles uit te voeren met betrekking tot 
de goederen en diensten bij die rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon.386 Als 
een minister zich dit recht niet voorbehoudt, dan zou de vraag gesteld kunnen worden 
of het juist daarom niet extra hard nodig is dat de Algemene Rekenkamer wel onderzoek 
doet. Als een minister het recht op toezicht niet bedingt, is de kans klein dat een onafhan-
kelijke derde zoals de Algemene Rekenkamer er nog naar kan kijken. Het ministeriële 
belang is hier leidend en niet het publieke belang. Deze bepaling zou zo verruimd moeten 
worden dat het publieke belang leidend wordt.

In het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers – waarover straks meer - propa-
geert de regering om standaard in de inkoopvoorwaarden te regelen dat de decentrale 
rekenkamers controlebevoegdheden krijgen.387 Dat maakt de hierboven genoemde 

385 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 153.
386 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 153-154.
387 In het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers (Kamerstukken II 2019/20, 35298) 

propageert de regering om standaard in de inkoopvoorwaarden te regelen dat de decentrale 
rekenkamers controlebevoegdheden krijgen. Zie ook hierna bij paragraaf 2.7.2. Controlegat tussen 
Rijk en lagere overheden deels gedicht. 
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beperking zo opvallend. Dat geldt ook voor de motivering van de Afdeling advisering 
van de Raad van State voor deze beperking . De beperking is namelijk een gevolg van het 
(hiervoor behandelde) systeem van de Comptabiliteitswet, zoals de Afdeling advisering 
van de Raad van State die definieert. 

De Afdeling advisering van de Raad van State: “Wat de private sector betreft, is 
het geboden dat de eigen sfeer, dat wil zeggen de zelfstandigheid en het private 
karakter van instellingen die in de private sector werkzaam zijn, wordt geres-
pecteerd. De Cw 2001 vormt de weerslag van een zoektocht naar een evenwicht 
tussen het belang van het respecteren van de private sector enerzijds en het 
belang van de verantwoording en democratische controle op de besteding van 
collectieve middelen anderzijds.”388 

De volgende redenering van de Afdeling advisering kan al helemaal geen stand meer 
houden in het licht van het hierboven genoemde wetsvoorstel Versterking decentrale 
rekenkamers. Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State bestaat er een 
wezenlijk onderscheid tussen bekostiging of subsidiëring van private instellingen en de 
inkoop van goederen of diensten bij private instellingen. 

De Afdeling advisering van de Raad van State: “Aan de levering van goederen 
of diensten ligt – anders dan wanneer sprake is van bekostiging – een privaat-
rechtelijke overeenkomst ten grondslag op basis van gelijkheid tussen contracts-
partijen; het gaat om een prijs, niet om bekostiging. Dat sommige marktpartijen 
in sectoren werkzaam zijn waarin overheidsbeleid en collectieve middelen een 
belangrijke rol spelen (zoals de gezondheidszorg) maakt het wezenlijk andere 
karakter van deze transacties niet anders. Bevoegdheden van het Rijk en van 
de AR hoeven dus niet per se parallel te lopen, maar vergen telkens weer een 
zelfstandige motivering.”389 

De regering was het eens met deze redenering van de Afdeling advisering van de Raad van 
State om de bevoegdheid wel iets uit te breiden, maar ook uitdrukkelijk te beperken tot de 
inkoop van producten en diensten voor de uitvoering van een publieke taak. De reden om 
toch uit te breiden was het feit dat de steeds compacter wordende rijksdienst regelmatig 
private marktpartijen inschakelt voor de uitvoering van publieke taken. Met een publieke 
taak wordt het uitvoeren van een beleidstaak of een wettelijke taak bedoeld, “zoals de 
aanleg en bouw van de infrastructuur voor een net van snelwegen, spoorwegen en water-

388 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 4, p. 13.
389 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 4, p. 13.
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wegen”. Daarbij kan de uitvoering van die taken bijvoorbeeld (gedeeltelijk) in handen van 
private ondernemingen worden gesteld, waardoor die private ondernemingen de publieke 
taken uitvoeren die aan de overheid zijn opgedragen. Een ander voorbeeld is volgens 
de memorie van toelichting het uitvoeren van een subsidieregeling door een private 
onderneming. Bij controles op publieke taken valt volgens de memorie van toelichting 
onder andere te denken aan controles op de kwaliteit, kwantiteit en prijsbepaling van de 
goederen en diensten.390

Ondanks het feit dat ook in de volgende kwestie het publieke belang doorslaggevend zou 
moeten zijn, vindt de regering de uitbreiding van de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer niet passend als het gaat om bij de inkoop van goederen en diensten voor 
een private taak, zoals de inkoop van kantoorartikelen. Dan heeft de overheid als inkoper 
namelijk een gelijke positie als elke andere inkopende private partij.391 

De memorie van toelichting: “Dit impliceert dat de Algemene Rekenkamer geen 
onderzoek mag verrichten naar dergelijke goederen of diensten. De reden is dat 
de overheid bij bedrijfsvoeringstaken – net als een private partij – goederen en 
diensten inkoopt. In die situatie wordt een bevoegdheid van de Algemene Reken-
kamer om ter plekke onderzoek te verrichten niet passend geacht. Wel kan de 
Algemene Rekenkamer de onderliggende contracten onderzoeken die op het 
ministerie aanwezig zijn.”392

Deze laatste redenering is opvallend. Want waarom zou de Algemene Rekenkamer niet 
ook mogen beoordelen wat er voor het uitgegeven geld voor bedrijfsvoeringstaken van 
de overheid is geleverd?393 De redeneerlijn van de regering en de Afdeling advisering van 

390 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 154.
391 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 4, p. 14.
392 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 154.
393 Juist ook op het gebied van aanbestedingen zou de Algemene Rekenkamer kritisch moeten kunnen 

oordelen. Zie ook NRC 2019. 
 In NRC van woensdag 13 februari 2019 staat op p. 7 onder de kop ‘Roep om een aanbestedingsautoriteit’ 

dat klokkenluiders die misstanden bij aanbestedingen aan de kaak willen stellen, bij geen enkele 
instantie of toezichthouder in Nederland terecht kunnen. “Dat schrijft opsporingsdienst FIOD 
aan twee klokkenluiders die vals spel bij aanbestedingen door Nuon-eigenaar Vattenfall wilden 
melden. (…) Het ontbreken van toezicht wordt bevestigd door hoogleraar Gert-Wim van de Meent, 
advocaat bij Loyens & Loeff en bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij pleit al jaren voor een onafhankelijke toezichthouder op 
aanbestedingen. (…) Van de Meent vindt dat het toezicht in de Aanbestedingswet geregeld had 
moeten worden. “Maar de wetgever heeft toen besloten geen onafhankelijke aanbestedingsautoriteit 
aan te wijzen, eigenlijk zonder inhoudelijk debat. De rechtsbescherming zou op orde zijn, want 
gedupeerde bedrijven kunnen toch naar de rechter?” Maar dat werkt in de praktijk niet, zegt hij. 
(…) Ook de branchevereniging voor aannemers in de infra-sector MKB Onfra pleit al jaren voor 
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de Raad van State leidt ertoe dat de Algemene Rekenkamer wordt beperkt tot het slechts 
beoordelen van een deel van de papieren werkelijkheid. Dat staat haaks op haar onafhan-
kelijke positie: onafhankelijkheid veronderstelt zelfstandig kunnen denken en beoordelen. 
Beter zou het daarom zijn om de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer toch 
algemener te formuleren en de Algemene Rekenkamer steeds bevoegd te verklaren om 
onderzoek te doen als de Staat geld uitgeeft aan producten en diensten. Dat is een publiek 
belang: de Algemene Rekenkamer moet de uitgaven en inkomsten van het Rijk onder-
zoeken. Daar horen ook aankopen bij die al dan niet door middel van de aanbestedingen 
zijn verworven. In de casus over aanbesteden komt dit ook aan de orde.394

Maar er zijn positieve ontwikkelingen. Zoals hiervoor al is opgemerkt vindt de Tweede 
Kamer dat gemeentelijke rekenkamers meer grip moeten krijgen op de financiën in het 
sociale domein. De lokale rekenkamers moeten onderzoek kunnen doen naar de doeltref-
fendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. 
In de memorie van toelichting bij de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt de 
regering daarom voor om een soortgelijk artikel op te nemen in deze wet als artikel 7.24 
onderdeel c Cw 2016. Lokale rekenkamers hebben nu geen publiekrechtelijke bevoegdheid 
om onderzoek te doen naar inkoop- en contractrelaties met private rechtspersonen, die 
bijvoorbeeld de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning uitvoeren. Dat komt 
steeds vaker voor. De rekenkamers van de vier grote gemeenten (G4) hebben daarom in 
2015 door de Vrije Universiteit onderzoek laten doen naar de juridische mogelijkheden 
om via modelbepalingen in inkoopvoorwaarden onderzoeksbevoegdheden te bedingen. 
De regering meldt in de memorie van toelichting dat ze zich ervoor zal inspannen om 
colleges te informeren hoe zij deze bevoegdheden op een goede manier kunnen opnemen 
in de (model)inkoopvoorwaarden. Op zichzelf is dat opmerkelijk omdat de Afdeling 
advisering van de Raad van State principiële bezwaren lijkt te hebben tegen het opnemen 
van een standaardregeling in de wet. In feite pleit de regering nu voor het opnemen van 
een standaardregeling in alle contracten. Er is dan nog wel een formeel verschil, maar 
feitelijk komt dat op hetzelfde neer. Het zou efficiënter en effectiever zijn om deze nieuwe 
oplossing in één keer in een wet te regelen.

een onafhankelijke aanbestedingstoezichthouder. Die zou moeten ingrijpen als een overheid of een 
instelling – al dan niet met opzet – fouten maakt tijdens een aanbesteding.”

394 Zie paragraaf 4.5. Onderzoek Europees aanbesteden en bijlage II paragraaf 1.5.
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2.6 Oordelen van de Algemene Rekenkamer

2.6.1 Rekenkamer mag niet oordelen over nut en noodzaak 
van beleid

In de memorie van toelichting bij de Cw 2016 staat een curieuze redenering. Die houdt 
het volgende in. Het doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer bevat 
volgens de memorie van toelichting bij de Cw 2016 in beginsel geen inhoudelijk oordeel 
over het nut of de noodzaak van de doelstellingen van beleid. De regering bepaalt die in 
samenspraak met de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eventuele tegenstrijdigheid in 
doelstellingen kan de Algemene Rekenkamer wel in haar beoordeling betrekken, omdat 
dat tot een mogelijke ondoelmatigheid zou kunnen leiden.395 

De Algemene Rekenkamer toetst de doelmatigheid van gevoerd beleid in beginsel 
achteraf, omdat ze als externe controleur van de inkomsten en uitgaven van het Rijk 
geen onderdeel uitmaakt van de regering. Door deze staatsrechtelijke verhoudingen 
is het volgens de memorie van toelichting niet aan de Algemene Rekenkamer om mee 
te beslissen over (voorgenomen) beleidskeuzes. De politieke besluitvorming is voor de 
Algemene Rekenkamer het uitgangspunt voor haar onderzoeken. De onderzoeken worden 
in beginsel pas uitgevoerd na de ministeriële of bestuurlijke besluitvorming over een 
beleidsvoorstel of -voornemen. Het besluit hoeft nog niet gaan over de vormgeving van de 
uitvoering van het beleid.396 

Maar er zijn ook uitzonderingen. In bepaalde situaties kan de Algemene Rekenkamer 
ook al tijdens het besluitvormingsproces of vóór de besluitvorming onderzoek verrichten. 
Bijvoorbeeld als de Staten-Generaal of een Minister de Algemene Rekenkamer verzoeken 
om een voorgenomen besluit van de regering te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is de 
voorgenomen aanschaf van de JSF. 397

Artikel 7.16 van de Cw 2016 regelt volgens de memorie van toelichting de taak van de 
Algemene Rekenkamer om de doelmatigheid en de doeltreffendheid398 van het gevoerde 
beleid van het Rijk te onderzoeken.399 Van de colleges wordt de doelmatigheid van de 
wettelijke taakuitvoering onderzocht.400 Doelmatigheidsonderzoek is niet aan de begro-

395 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143-144.
396 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143-144.
397 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143-144.
398 Doelmatig wil zeggen gericht op het doel oftewel efficiënt en doeltreffend is effectief. Maar een 

doeltreffende oplossing is niet altijd een doelmatige oplossing.
399 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143.
400 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143.
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tingscyclus gekoppeld, zoals dat wel het geval is bij het verantwoordingsonderzoek.401 In 
de praktijk wordt het meeste doelmatigheidsonderzoek op basis van gesignaleerde risico’s 
uitgevoerd.402 Dit kan betekenen dat sommige delen van het gevoerde beleid van het Rijk 
in de loop der tijd geheel niet door de Algemene Rekenkamer worden onderzocht, omdat 
daar bijvoorbeeld geen risico’s zijn gesignaleerd.403 

Bevindingen uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer kunnen 
eventueel ook worden gebruikt ter onderbouwing van de conclusies die de Algemene 
Rekenkamer in het kader van een doelmatigheidsonderzoek trekt.404 

Onderzoeken naar het gevoerde beleid kunnen mede het onderzoek naar de organisatie 
en het functioneren van het betrokken dienstonderdeel omvatten. Daarbij wordt gekeken 
naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, de doelmatigheid van 
de organisatie (bijvoorbeeld procedures en werkmethoden) en de taakuitoefening en de 
doelmatigheid van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld efficiënte en praktische inrichting van 
de processen). 

De memorie van toelichting: “Verder geldt dat deze onderzoeken in beginsel na 
de ministeriële of bestuurlijke besluitvorming over het betreffende beleid door 
de Algemene Rekenkamer worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om de besluit-
vorming over het beleidsvoorstel of -voornemen. De besluitvorming hoeft (nog) 
geen betrekking te hebben op (de vormgeving van) de uitvoering van het beleid. 
Dit betekent dat de Algemene Rekenkamer de doelmatigheid van gevoerd beleid 
in beginsel achteraf toetst. De reden hiervan is dat de Algemene Rekenkamer als 
externe controleur van de inkomsten en uitgaven van het Rijk geen onderdeel 
uitmaakt van de regering.”405

Volgens de memorie van toelichting is het door deze staatsrechtelijke verhoudingen 
niet aan de Algemene Rekenkamer om mee te beslissen over (voorgenomen) beleids-
keuzes.406 Maar dat is geen goede reden om de Algemene Rekenkamer niet al vroeg te 

401 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143.
402 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 144.
403 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 144.
404 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 144.
405 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143-144.
406 De Algemene Rekenkamer zoekt hierbij wel de ruimte op. In het onderzoeksrapport In publieke 

handen – nieuwe taken voor staatsdeelnemingen in de energietransitie, dat op 24 juni 2021 verscheen, 
stelt zij dat de Minister van EZK beperkt heeft verkend of hij buiten de 100%-staatsbedrijven Gasunie, 
EBN en TenneT om een nieuwe infrastructuur zou kunnen ontwikkelen bij de omschakeling van 
fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De reden is dat de minister volgens de Algemene 
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betrekken als controleur. De uitzonderingen laten dat ook al zien. Het kan zeer nuttig 
zijn om de controleur van de rijksfinanciën al vroeg te betrekken bij de beoordeling 
van voorgenomen beleid, juist ook om problemen achteraf te voorkomen. Het is aan de 
Algemene Rekenkamer om vroege betrokkenheid op de juiste wijze in te vullen. Vroege 
betrokkenheid is iets anders dan meebeslissen over het regeringsbeleid. Dat laat onverlet 
dat de vroege betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer ook beslissend kan zijn voor 
voorgenomen regeringsbeleid. Maar niemand zal erover klagen als het beleid daardoor 
beter wordt.

Verder zou de Algemene Rekenkamer geen inhoudelijk oordeel mogen vellen over het nut 
of de noodzaak van de doelstellingen van beleid, omdat dat een zaak is van de regering 
en de Staten-Generaal. Wel zou de Algemene Rekenkamer eventuele tegenstrijdigheid in 
doelstellingen aan de orde mogen stellen als die tot ondoelmatigheden leiden. 

De gedachte dat de Algemene Rekenkamer zich niet zou mogen uitspreken over nut 
en noodzaak van beleid is strijdig met de gedachte dat de verschillende staatsmachten 
bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Tegen-
wicht – ook over nut en noodzaak - kan leiden tot beter beleid. Heel goed is denkbaar dat 
bepaald beleid in een breder licht gezien volstrekt niet noodzakelijk en of nuttig is of dat 
het niet effectief (genoeg) is. Het is in het belang van de belastingbetaler én de democra-
tische rechtsstaat dat dat besproken kan worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
gebrek aan feitenkennis waardoor er verkeerde keuzes worden gemaakt. Dat kan losstaan 
van politieke voorkeuren. Maar er kunnen veel meer oorzaken zijn waarom beleid niet 
doelmatig of doeltreffend is. Ook kunnen doelstellingen strijdig zijn met bestuursrechte-
lijke beginselen, zoals de beginselen van goed bestuur. Als die zouden worden toegepast 
door de Algemene Rekenkamer ontstaan nieuwe perspectieven op wat rechtsstatelijk 
genormeerd is en welke speelruimte ‘de politiek’ daarin heeft.

2.6.2 Veel coulance bij geconstateerde financiële onrechtma-
tigheden

In de Comptabiliteitswet wordt onderscheid gemaakt tussen de informatie die bij de 
begroting wordt gegeven en bij de verantwoording. Daarbij wordt ook nog onderscheid 
gemaakt tussen financiële en niet-financiële informatie. Iedere informatiesoort moet 
aan eigen normen voldoen.407 Het gaat om normen voor onder meer betrouwbaarheid, 
rechtmatigheid, consistentie, doeltreffendheid, doelmatigheid, ordelijkheid en controleer-
baarheid. 

Rekenkamer onvoldoende aantoont wat de inzet van deze bedrijven gaat bijdragen aan publieke 
belangen, zoals leveringszekerheid en betaalbaarheid.

407 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 74, Box 3.2.
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Informatie Begrotingsinformatie Verantwoordingsinformatie

Financiële informatie 
(FI)

Normen begrotings-FI (art.3.6)
* betrouwbaarheid en ordelijkheid
* inrichtingseisen

Normen verantwoordings-FI (art. 3.8)
* betrouwbaarheid en ordelijkheid
* rechtmatigheid408

* verslaggevingseisen
* consistentie-eis (niet-strijdigheid)

Niet-financiële infor-
matie (NFI)

Normen begrotings-NFI (art.3.7)
* betrouwbaarheid (totstandkoming)
* consistentie-eis (niet-strijdigheid)

Normen verantwoordings-NFI (art.3.9)
* betrouwbaarheid (totstandkoming)
* consistentie-eis (niet-strijdigheid)

• Financiële informatie (FI) betreft kwantitatieve gegevens over de rechtmatigheid, 
bijvoorbeeld percentages fouten en onzekerheden met betrekking tot de rechtma-
tigheid, die als verantwoordingsinformatie in de bedrijfsvoeringsparagraaf van een 
jaarverslag moet worden verstrekt.409

• Niet-financiële informatie (NFI) is informatie over de doeltreffendheid, de doelma-
tigheid en de ordelijkheid van het beleid en de bedrijfsvoering. In de praktijk wordt 
ook wel gesproken over beleidsinformatie410. NFI wordt ontleend aan departementale 
informatiesystemen, systemen voor het verzamelen, vastleggen en verwerken van 
gegevens, informatiebronnen van andere organisaties en evaluatieonderzoeken en 
bedrijfsvoeringsonderzoeken, die bijvoorbeeld door derden zijn uitgevoerd.411 

Niet-financiële begrotingsinformatie vormt volgens de memorie van toelichting de 
onderbouwing van de in de begroting opgenomen budgetten.412 

De memorie van toelichting: “Die informatie is primair relevant voor de 
Staten-Generaal ten behoeve van het budgetrecht dat zij uitoefenen. Wat 
relevante informatie is, is een politieke afweging die in samenspraak tussen het 
kabinet en de Staten-Generaal tot stand komt.”413 

408 Ook hier moet rechtmatigheid gelezen worden als wetmatigheid, omdat rechtmatigheid in het 
bestuursrecht pas beoordeeld kan worden na beoordeling van alle aspecten van de beginselen van 
goed bestuur. Het gaat hier om bijvoorbeeld een contract sluiten, het heffen van een belasting, 
het verrichten van een betaling of een ontvangst. Dit is de toelichting voor rechtmatigheid bij 
onderdeel b van artikel 3.8 Cw 2016.

409 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 75.
410 Opmerkelijk is dat dit niet-financiële informatie wordt genoemd. Doelmatig is volgens de eigen 

definitie namelijk ‘het optimale effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten’. 
Daar zit dus een financiële component in. Ook in de definitie van ‘doeltreffendheid’ zit een 
financiële component.

411 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 75.
412 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 77.
413 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 77. De weerslag van wat relevante informatie is, regelt 

de Minister van Financiën, als coördinerende Minister voor het begrotingsbeheer, in de Regeling 
rijksbegrotingsvoorschriften.
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De Algemene Rekenkamer zou zich in de discussie over de vraag wat relevante informatie 
is in verband met het budgetrecht nadrukkelijk moeten mengen, omdat ze (op termijn net 
als nu al de Nationale ombudsman) de ethische hoeder414 kan worden van de ontwikkeling 
van beginselen van goed bestuur. Maar Algemene Rekenkamer wordt in dit ethische 
verband (nog) niet genoemd.

De Algemene Rekenkamer stelt - samengevat - het volgende vast bij het onderzoek naar de 
jaarverslagen: 415

• of de financiële verantwoordingsinformatie betrouwbaar en ordelijk is en de 
financiële transacties rechtmatig zijn – dat wil zeggen in overeenstemming met de 
begrotingswetten en andere toepasselijke (wettelijke) regels; 

• of de (niet-financiële) verantwoordingsinformatie over het gevoerde beleid en de 
bedrijfsvoering betrouwbaar tot stand gekomen is en niet in strijd is met de financiële 
informatie; 

• of de inrichting van het jaarverslag voldoet aan de bepalingen uit de Comptabili-
teitswet 2016 en de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Volgens de memorie van toelichting controleren de Auditdienst Rijk en de Algemene 
Rekenkamer de rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in een 
jaarverslag op twee niveaus:
• het begrotingsartikel in de verantwoordingsstaat (een onderdeel van de jaarrekening) 

en 
• de post op de saldibalans (eveneens een onderdeel van de jaarrekening).416

Als de informatie in overeenstemming is met de begrotingswet, dan is er sprake van 
begrotingsrechtmatigheid. Begrotingsrechtmatigheid is een onderdeel van de rechtma-
tigheid.417 Van begrotingsrechtmatigheid is sprake als:
a) de handeling valt binnen de doelomschrijving van het begrotingsartikel waarop het is 

geboekt;
b) de handeling behoort tot het begrotingsjaar waaraan zij is toegerekend;
c) voor zover de handeling een uitgave betreft, het beschikbare bedrag op het 

begrotingsartikel toereikend is. 

414 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p.273.
415 Algemene Rekenkamer 2020ap. 57.
416 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 79, Box 3.8.
417 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 79, Box 3.8.
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Eenvoudiger gezegd: als een minister ervoor zorgt dat de handeling in het boekjaar is 
uitgevoerd, het uitgegeven bedrag niet hoger is dan het begrote bedrag en past binnen 
de ruime doelomschrijving van het begrotingsartikel (waarvan er steeds minder zijn), 
dan is het uitgegeven bedrag rechtmatig. Rechtmatig betekent ook dat de handeling in 
overeenstemming is met de regels, inclusief de geschreven en ongeschreven beginselen 
van goed met inbegrip van behoorlijk bestuur.418 Volgens de memorie van toelichting 
moeten de controleurs wel coulant zijn. Want als een minister termijnen niet respecteert, 
vormfouten maakt, en andere wettelijke procedurele bepalingen overtreedt, dan moet er 
“in het algemeen” van worden uitgegaan dat dit niet leidt tot onrechtmatigheid van een 
verplichting, uitgave of ontvangst, als de gevolgen van het overtreden kunnen worden 
hersteld en als de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur jegens de betrokken 
derde met zich meebrengt dat het herstel wordt doorgevoerd. Als een overheidsinstantie 
dit herstel doorvoert, is er hooguit sprake van een onvolkomenheid in het financieel 
beheer. Deze onrechtmatigheden worden dus onvolkomenheden als herstel mogelijk is. 
Een termijn van herstel is hierbij niet gegeven, wat betekent dat onrechtmatigheden alleen 
onrechtmatigheden blijven als ze op termijn niet hersteld kunnen worden.419 

Voorbeeld: onzekerheid over rechtmatigheid als onduidelijk is waaraan 
honderden miljoenen zijn uitgegeven
Een voorbeeld van een onzekerheid over de rechtmatigheid (de Algemene 
Rekenkamer noemt deze uitgave dus niet onrechtmatig) is een voorschot op de 
vergoeding die de NAM krijgt voor de versnelde beëindiging van de gaswinning 
in Groningen. Het Ministerie van EZK heeft daarover in september 2019 een 
Interim Akkoord gesloten met de NAM. De Rekenkamer schrijft daarover het 
volgende.
“In het jaarverslag (van EZK, us.) is daarvoor een brutobedrag van € 363 miljoen 
opgenomen. Het Interim Akkoord (…) laat veel ruimte voor de bepaling en de 
wijze van betaling van het voorschot. Als gevolg van de onduidelijkheden rond 
het voorschot hebben wij niet kunnen vaststellen waarvoor de Minister van EZK 
precies heeft betaald. Wij merken daarom in ons financiële oordeel de verplich-
tingen van € 363 miljoen, de uitgaven van € 363 miljoen en de ontvangsten van € 
150 miljoen rond het voorschot als onzeker aan.”420

De Algemene Rekenkamer schrijft onder meer dat ze niet heeft kunnen vaststellen 
wat de aard van het voorschot is, bijvoorbeeld een overheidsopdracht, subsidie of 
nadeelcompensatie: niet duidelijk is hoe het voorschot is berekend en waarop het 

418 Zie hoofdstuk 3 voor de behandeling van de beginselen van goed met inbegrip van behoorlijk 
bestuur.

419 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 79, Box 3.8.
420 Algemene Rekenkamer 2020b p. 6.
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is gebaseerd. Het Interim Akkoord maakt volgens de Algemene Rekenkamer ook 
niet duidelijk in hoeverre er sprake is van een op geld waardeerbare prestatie van 
de NAM of van een marktconform tarief voor die prestatie. “Wij kunnen daardoor 
ook niet vaststellen of er bij het voorschot mogelijk sprake is van staatssteun. Het is 
namelijk onduidelijk of het voorschot de NAM een economisch voordeel oplevert 
dat niet via de normale, commerciële weg zou zijn verkregen. Verder is onduidelijk 
of de hoogte van het bruto voorschot redelijk is bepaald.”421

De Algemene Rekenkamer besluit met de mededeling dat voor het parlement 
lastig is om de besteding van publiek geld te controleren, als onduidelijk is 
waaraan het geld precies is besteed.422

In mei 2021 komt de Algemene Rekenkamer op de vergoeding aan de NAM terug.423 
De Minister van EZK heeft in 2020 geen overeenstemming kunnen bereiken met 
Shell en ExxonMobil over de vergoeding voor de versnelde beëindiging van de 
gaswinning in Groningen. De partijen hebben besloten tot arbitrage.424 Wel heeft 
de Minister van EZK een overeenkomst gesloten over de gewijzigde inzet van de 
gasopslag in het Drentse Norg. Het zogenoemde Norg Akkoord bevat volgens de 
Algemene Rekenkamer duidelijke en afdwingbare afspraken over de gewijzigde 
inzet van Norg en de vergoeding die de NAM hiervoor krijgt. GasTerra, het 
verkoopkantoor van het Groningengas, moet deze berekeningswijze opstellen en 
laten vaststellen door het arbitragepanel. Hoe GasTerra de hoogte van de vergoeding 
voor de gewijzigde inzet van Norg zal berekenen is nu nog niet duidelijk.425 Daarom 
kan de Algemene Rekenkamer over 2020 geen oordeel geven over de rechtmatigheid 
van de vergoeding voor de gewijzigde inzet van Norg.426

Op 15 juni 2021 nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan 
waarin ze het kabinet vraagt om in kaart te brengen op welke wijze de Compta-
biliteitswet gewijzigd kan worden, zodat het budgetrecht van de Kamer ook voor 
private overeenkomsten kan worden versterkt.427 De aanleiding voor deze motie 
is het gegeven dat de vrijheid van het kabinet om bindende akkoorden te sluiten 
met private partijen groot is, zoals het akkoord op hoofdlijnen dat destijds 
zonder instemming van de Kamer vooraf met Shell, Exxon en de NAM gesloten 
kon worden.

421 Algemene Rekenkamer 2020b p. 25.
422 Algemene Rekenkamer2020b, p. 27.
423 Algemene Rekenkamer 2021e, p. 16.
424 Algemene Rekenkamer 2021e, p. 16.
425 Algemene Rekenkamer 2021e p. 17.
426 Algemene Rekenkamer 2021e, p. 17.
427 Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 11,Motie van het lid Nijboer.
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De Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer toetsen de jaarverslagen op zogenoemde 
tolerantiegrenzen (kwantitatieve normen) voor fouten en onzekerheden in de financiële 
verantwoordingsinformatie. Deze grenzen, op het niveau van een begrotingsartikel en van 
het begrotingstotaal, worden door de Minister van Financiën na overleg met de Algemene 
Rekenkamer bepaald.428 Omdat het budgetrecht steeds grover wordt – het aantal 
begrotingsartikelen is sterk verminderd429 – worden grenzen opgerekt, waardoor fouten 
groter kunnen worden zonder dat erover hoeft te worden gerapporteerd.430 Als een grens 
wordt overschreden, wordt dit door de betrokken minister in het jaarverslag vermeld.431  
Het Expertforum ‘Rechtmatigheid in een nieuwe tijd’432 noemt dit een bijzondere 
ontwikkeling in de comptabele verantwoording: de individuele financiële handeling 
(verplichting, uitgave/last en ontvangst/bate) is het uiteindelijke object, maar in de 
jaarstukken hoeven de overschrijdingen slechts te worden vermeld voor zover deze een 
(wettelijk) vastgestelde norm (de rapporteringsgrens) te boven gaan. Het Expertforum 

428 Op basis van artikel 3 lid 10 Cw 2016. Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 81.
429 Zie paragraaf 3.2.5. Beginsel van behoorlijk bestuur.
430 Het aantal begrotingsartikelen is in de loop der jaren met ongeveer 80 procent verminderd. Een 

theoretisch voorbeeld hierbij. Als vroeger op één begrotingsartikel 1 miljard euro werd uitgegeven, 
dan zou dat bij een foutenmarge van 2 procent betekenen dat gerapporteerd moet worden over 
bedragen vanaf 20 miljoen euro. Maar nu er steeds minder begrotingsartikelen zijn waarop steeds 
grotere bedragen worden geboekt, kan dat betekenen dat bij een uitgave van 5 miljard euro pas 
hoeft te worden gerapporteerd als de fouten groter worden dan een bedrag van 100 miljoen euro 
(bij en rapporteringsgrens van 2 procent). Over mogelijk grote financiële problemen hoeft een 
minister dus niet te rapporteren.

431 In Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 7, Nota naar aanleiding van het verslag vragen de leden van 
de VVD-fractie waarom de Tweede Kamer niet wordt betrokken bij de hoogte van de grenzen voor 
de rechtmatigheid die door de Minister van Financiën worden vastgesteld, want bij de gemeenten 
heeft de gemeenteraad daar wel een rol in. De verantwoording over de rechtmatigheid van de 
begrotingsuitvoering op basis van de zogenaamde rapporteringstoleranties is onderdeel van de 
bedrijfsvoeringsparagraaf uit het jaarverslag. De voorschriften voor de bedrijfsvoeringsparagraaf 
zijn naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek Regeldruk en controletoren 
opgenomen in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. Deze ministeriële regeling wordt na 
overleg met de Algemene Rekenkamer, zonder instemming van de Tweede Kamer, vastgesteld door 
de Minister van Financiën. Het voorgaande laat onverlet dat de Minister van Financiën regelmatig 
op hoofdlijnen overleg met de Tweede Kamer voert over de regels die betrekking hebben op de 
begrotings- en verantwoordingsinformatie. Bijvoorbeeld wanneer de opzet van de begroting 
wijzigt, zoals het geval was bij de operatie Verantwoord begroten. Dit is conform artikel 4.20, derde 
lid, van het onderhavige wetsvoorstel.

 Voor de gemeenten en provincies worden in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado) op vergelijkbare wijze de toleranties ten behoeve van de oordeelsvorming van de accountant 
over de jaarrekening van de provincies en gemeenten vastgesteld door de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Provinciale staten en de gemeenteraad kunnen op 
grond van het Bado de toleranties voor de jaarrekening als geheel of voor deelverantwoordingen 
op een lager percentage vaststellen.

432 Het Expertforum is eind 2016 begonnen vanuit het Zijlstra Center for Public Control, Governance 
and Leadership. Dit Expertforum is een zogenoemde academische vrije ruimte waar academici en 
vertegenwoordigers van bij het rechtmatigheidsdossier betrokken partijen op persoonlijke titel bij 
elkaar komen.
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voegt er nog het volgende aan toe. “Zolang het niet gaat om fraude of onregelmatigheden 
hebben onrechtmatigheden binnen de norm geen verdere gevolgen voor de jaarlijkse 
verantwoording en het verlenen van decharge.”433 

Voorbeeld: € 4,3 miljard aan fouten en onzekerheden in 2020
In 2020 is bij de uitgaven de tolerantiegrens van maximaal 1% voor fouten en 
onzekerheden inzake de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid overschreden. 
Dat was voor het eerst sinds 2008. Het totaal aan geconstateerde fouten en 
onzekerheden in de uitgaven in 2020 bedroeg € 4,3 miljard, wat neerkomt op 
1,52% van alle uitgaven. Ruim de helft van die € 4,3 miljard hing samen met de 
bestrijding van de coronacrisis. Vooral de Minister van VWS bleef in gebreke. 
Uitgaven werden niet volgens de regels gedaan.434

De Algemene Rekenkamer constateerde in haar verantwoordingsonderzoek 
over 2020 dat de tolerantiegrenzen op totaalniveau bij negen begrotingshoofd-
stukken werden overschreden met fouten en onzekerheden. Als het gaat om de 
overschrijdingen van tolerantiegrenzen op het niveau van het begrotingsartikel 
dan is het aantal veel hoger: bij 15 jaarverslagen kwam dat voor over het boekjaar 
2020 (over boekjaar 2019 slechts 10). 
Een verdere beperking van de financiële rechtmatigheid wordt gecreëerd door 
onderscheid te maken tussen geldstromen van de eerste en de tweede orde. Een 
geldstroom van de eerste orde is een directe geldstroom waarover een minister 
zich in een zijn jaarverslag verantwoordt. 

433 Budding et al. 2019.
434 Algemene Rekenkamer 2021d, paragraaf 2.2.
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Bij geldstromen van de eerste orde gaat het om:
• de ontvangsten van een ministerie uit onder andere belastingen, andere 

heffingen (niet-belastingontvangsten), zoals premies, tarieven en soms uit 
bijdragen van andere ministeries en 

• om de bestedingen aan personeel en materieel en de financiële overdrachten, 
zoals subsidies, leningen en garanties. 

Inkomsten van de eerste orde zijn rechtmatig als de informatie in de verant-
woording klopt over: 
1. de invordering van de belastingen of de andere heffingen; 
2. de vaststelling en de toepassing van de tarieven; 
3. de gevoeligheid van een regeling voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze 

informatie moet door de heffingsplichtigen worden aangeleverd.

Uitgaven van de eerste orde zijn rechtmatig als de informatie in de verant-
woording klopt over:
1. de besteding van de financiële middelen aan personeel en materieel; 
2. de verlening of toekenning, de uitkering, de bevoorschotting, de vaststelling 

en de eindafrekening van de overdracht aan eindbegunstigden (indien geen 
sprake is van een ketenpartner) of aan de ketenpartner die bij de uitvoering 
van het beleid is betrokken;

3. de gevoeligheid van financiële overdachten voor misbruik en oneigenlijk 
gebruik. Deze informatie moet door de eindbegunstigden of ketenpartner 
worden aangeleverd.

Ongeveer 60 procent van de rijksuitgaven wordt rechtstreeks overgeboekt naar gemeenten, 
provincies, op afstand geplaatste instellingen en aan de Europese Unie (EU). Zulke 
stortingen doet de rijksoverheid correct, schrijft de Algemene Rekenkamer in 2021.435 Dit 
zijn zogenoemde geldstromen van de tweede orde. Hiervan is sprake, als de ontvanger 
van een financiële overdracht geen eindbegunstigde is, maar een ketenpartner.436 Zo’n 
ketenpartner moet het geld van het ministerie verstrekken aan een eindbegunstigde voor 
het uitvoeren van een (subsidie)regeling. Ketenpartners kunnen zijn: 
• een decentrale overheid, 
• een rechtspersoon met een wettelijke taak, 
• een ander ministerie (waaronder een agentschap) en 
• een private organisatie zijn die wordt ingeschakeld bij de uitvoering van het beleid. 

435 Algemene Rekenkamer 2021d, paragraaf 2.2.5.
436 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 79.
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Bij geldstromen van de tweede orde zijn ministers “secundair verantwoordelijk”, volgens 
de memorie van toelichting. 

De memorie van toelichting: “Of de «tweede-orde»-geldstromen voldoen aan 
de norm van rechtmatigheid komt niet tot uitdrukking in het jaarverslag 
van de betrokken beleidsverantwoordelijke minister. Het financieel beheer 
van die geldstromen is primair de verantwoordelijkheid van de ketenpartner 
(de decentrale overheid, de rwt437, de andere uitvoerende minister of de 
ingeschakelde private organisatie). De beleidsverantwoordelijke minister heeft 
alleen een systeemverantwoordelijkheid voor het financieel beheer van de 
geldstroom, waaraan in het algemeen door middel van kaderstelling en toezicht 
invulling wordt gegeven.”438 

Als die kaders en het toezicht tekortschieten, zal onvoldoende zekerheid bestaan over de 
ordelijkheid van het financieel beheer van de “tweede-orde”-geldstroom.439 Maar hoever 
de ministeriële verantwoordelijkheid in deze gevallen reikt, hangt volgens de memorie 
van toelichting af van het wettelijke en bestuurlijke kader op basis waarvan de publieke 
middelen worden versterkt of waarvan de uitvoering van taken wordt overgedragen. De 
stelling is dat een minister verantwoordelijk is voor het betreffende beleid, wettelijke 
kader of stelsel en als uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat er iets misgaat, dan 
moet hij zijn beleid of de voorwaarden bijstellen waaronder het geld beschikbaar wordt 
gesteld.440

Wat betekent deze secundaire verantwoordelijkheid van een minister voor de aanspreek-
baarheid van de minister door de Staten-Generaal. Waarschijnlijk niet veel, want de 
Staten-Generaal kunnen een minister in alle gevallen aanspreken. Een andere vraag is 
of deze opvatting over secundaire verantwoordelijkheid leidt tot minder (diepgravende) 
onderzoeken door de Algemene Rekenkamer, omdat zij de ministeriële verantwoorde-
lijkheid als beginpunt voor haar onderzoek neemt. Daar sluiten de drie fasen van het 
onderzoek bij aan.441 
• Op basis van de eerste fase neemt de Algemene Rekenkamer kennis van de informatie 

die bij de betreffende Minister aanwezig is over de betrokken rechtspersoon, 
commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of natuurlijke persoon. 

437 RWT = rechtspersoon met een wettelijke taak.
438 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 80.
439 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 79-80.
440 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 120-121.
441 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 154.
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• De tweede fase betreft het inwinnen van nadere inlichtingen en het eventueel 
opvragen van aanvullende stukken door de Algemene Rekenkamer. Hierbij richt 
de Algemene Rekenkamer zich rechtstreeks tot de rechtspersoon, commanditaire 
vennootschap, vennootschap onder firma of natuurlijke persoon. 

• De Algemene Rekenkamer kan in de derde fase een onderzoek ter plaatse verrichten 
bij de betreffende rechtspersoon, commanditaire vennootschap, vennootschap onder 
firma of natuurlijke persoon. In dat geval worden de betrokken minister en de rechts-
persoon, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of natuurlijke 
persoon vooraf door de Algemene Rekenkamer geïnformeerd over het voornemen om 
een onderzoek ter plaatse te verrichten.

Het is de vraag hoe vaak de Algemene Rekenkamer zal toekomen aan de tweede fase als ze 
vindt dat er in een casus van een organisatie buiten het Rijk sprake is van een secundaire 
ministeriële verantwoordelijkheid. De kans is aanwezig dat de Algemene Rekenkamer 
in zo’n geval geen prioriteit geeft aan het doen van onderzoek, omdat de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor haar leidend is bij de keuze van haar onderzoeksonderwerpen. 
En secundaire ministeriële verantwoordelijkheid zet zo’n onderwerp mogelijk minder 
hoog op de prioriteitenlijst. Dat zou anders kunnen worden als geld meer leidend wordt in 
haar daadwerkelijke onderwerpselectie.

2.6.3. Bezwaren tegen onrechtmatigheden en tegen andere 
zaken

Als de problemen bij een departement groot of hardnekkig zijn en er te weinig zicht is op 
verbetering kan de Algemene Rekenkamer dat beoordelen als ernstige onvolkomenheid 
en daartegen bezwaar maken.442 Ze kan op grond van de Cw 2016 bezwaar maken tegen 
zaken die zowel in haar jaarlijkse als in haar niet-jaarlijkse verantwoordingsonderzoek 
naar voren komen.443 Ze kan volgens de wet twee soorten van bezwaar maken tegen het 
financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering of de verantwoording daarover (art. 7.21 
Cw 2016) en volgens de memorie van toelichting ook tegen de administratieve organisatie 
of de interne (accountants)controle.444  
De Algemene Rekenkamer noemt bezwaar maken haar zwaarste instrument om verbete-
ringen binnen de rijksoverheid af te dwingen en daarom maakt ze er alleen “in bijzondere 
situaties” gebruik van. Zo’n situatie kan zich voordoen als een minister niet reageert op 
eerdere signalen en aanbevelingen, of wanneer er sprake is van omvangrijke fouten in het 

442 Algemene Rekenkamer 2021d paragraaf 3.3.
443 In artikel 7.21 Cw 2016 staat het dat de Algemene Rekenkamer bezwaar kan maken op haar grond 

van haar onderzoek bedoeld in artikel 7.12 Cw 2016. Dit slaat dus zowel op het eerste als het tweede 
lid.

444 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 149.
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jaarverslag.445 Omdat de rapporteringsgrenzen zijn verruimd, zijn de fouten waarschijnlijk 
groter geworden dan ze waren vóór die verruiming. Ook lijkt het te moeten gaan om 
problemen die zich al meer jaren voordoen. Op haar website omschrijft de Algemene 
Rekenkamer het als volgt. 

“Bij een bezwaaronderzoek kijken we wat precies de oorzaak is van de problemen. 
Zijn de problemen structureel van aard? Wat staat oplossingen in de weg? Als 
blijkt dat er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere (externe) omstandigheden 
waardoor een oplossing lang uitblijft, blijven we de ontwikkelingen volgen. In 
de volgende jaren zullen we daaraan extra aandacht besteden. Ook wanneer de 
minister toereikende toezeggingen heeft gedaan, houden wij de vinger aan de 
pols.”446

Nadat de Algemene Rekenkamer een bezwaaronderzoek heeft uitgevoerd, deelt ze het 
bezwaar mee aan de minister. In dit bezwaar geeft de Algemene Rekenkamer een oordeel 
over een feitencomplex dat ze aantreft bij een minister. Dat feitencomplex leidt tot een 
oordeel dat er sprake is van onrechtmatig gedrag of dat er sprake is van ander gedrag dat 
kan leiden tot een aantekening bij de goedkeuring van de rijksrekening. Ook in dit laatste 
geval gaat het dus om zaken die niet deugen. Op de naamgeving voor die ondeugdelijke 
zaken wordt hierna nog ingegaan. 
De minister moet binnen een maand aan de Algemene Rekenkamer laten weten hoe hij 
het bezwaar gaat opheffen. Daarover neemt de Algemene Rekenkamer vervolgens een 
besluit en deelt dat weer mee aan de minister. Als de minister in de ogen van de Algemene 
Rekenkamer toereikende toezeggingen heeft gedaan, houdt ze de vinger aan de pols om te 
beoordelen of de minister die toezeggingen nakomt. Maar als de Algemene Rekenkamer 
niet tevreden is, handhaaft ze haar bezwaar (art. 7.22 Cw 2016) en meldt ze dat aan de 
desbetreffende minister én aan de Minister van Financiën. Nu kunnen zich twee situaties 
voordoen:
a. als het bezwaar gaat over onrechtmatigheden, dan moet een minister binnen twee 

maanden na de mededeling van de Algemene Rekenkamer een voorstel tot vaststelling 
van een indemniteitswet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanbieden. Als 
een minister dat nalaat, dan kan de Algemene Rekenkamer dat aan de Staten-Ge-
neraal laten weten, waarna de Staten-Generaal actie kunnen ondernemen;

b. als het bezwaar over iets anders dan onrechtmatigheden gaat, dan kan de Algemene 
Rekenkamer daarover een aantekening plaatsen in haar rapport bij het Financieel 
Jaarverslag van het Rijk. 

445 ‘Verantwoordingsonderzoek: over dit onderzoek’, rekenkamer.nl (Geraadpleegd op 3 maart 2021).
446 ‘Verantwoordingsonderzoek: over dit onderzoek’, rekenkamer.nl (Geraadpleegd op 3 maart 2021).
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Ad a. Over de mogelijkheid van het bezwaar tegen onrechtmatigheden stelt de memorie 
van toelichting dat de onrechtmatigheden door behandeling van de indemniteitswet in 
de Staten-Generaal worden weggenomen. Dat is opmerkelijk, want het besluit van de 
Algemene Rekenkamer waaraan ze ook in tweede instantie heeft vastgehouden, lijkt 
plotseling te kunnen worden gewijzigd door de Staten-Generaal. Het kan niet waar zijn 
dat de Staten-Generaal als laatste ‘rechter’ in een zaak tussen de Algemene Rekenkamer 
en een minister spreekt over de vraag of een minister onrechtmatig heeft gehandeld. 
Het is veel logischer om de Staten-Generaal het politieke oordeel over het geschil te 
laten vellen: moeten de geconstateerde onrechtmatigheden politieke gevolgen hebben? 
Het is goed als daarover een openbare behandeling plaatsvindt, voordat de Staten-Ge-
neraal decharge verlenen aan een minister. Het oordeel van de Staten-Generaal kan zijn 
dat ze al dan niet politieke consequenties verbinden aan het juridische oordeel van de 
Algemene Rekenkamer. In die zin kan de indemniteitswetprocedure worden gebruikt als 
vaststellingprocedure van het politieke oordeel over de onrechtmatigheden. De vraag is 
vervolgens of ook andere ondeugdelijke zaken onder de indemniteitswetprocedure moeten 
gaan vallen. 
De tekst van de memorie van toelichting dat de Staten-Generaal de onrechtmatigheid 
kunnen wegnemen gaat te ver en doet de Algemene Rekenkamer tekort als factor in 
het machtsevenwicht binnen de Staat. De wetgever kan het oordeel van de Algemene 
Rekenkamer niet wijzigen, dat kan alleen de Algemene Rekenkamer zelf. De Algemene 
Rekenkamer zou eventueel later – gehoord de Staten-Generaal of de minister - tot een 
ander oordeel kunnen komen. Maar onrechtmatigheden in de ogen van de Algemene 
Rekenkamer zouden in principe heel lang moeten kunnen blijven bestaan. Het is 
onwenselijk als de tijdelijke politieke meerderheid (de coalitie) het juridische eindoordeel 
van de Algemene Rekenkamer zou kunnen overrulen met een politiek oordeel. De 
politiek mag wel een afwijkende mening hebben, die openbaar wordt bekendgemaakt en 
besproken. 

Ad b. Bij de tweede situatie (als het bezwaar gaat over iets anders dan onrechtmatigheden) 
kan volgens de memorie van toelichting gedacht worden aan bezwaar tegen ontoereikend 
beleid om misbruik of oneigenlijk gebruik van bepaalde wet- en regelgeving te bestrijden. 
Volgens de memorie van toelichting kunnen dat soort bezwaren niet met een indemni-
teitswet worden weggenomen.447 Dit wordt niet nader verklaard in de memorie van 
toelichting. Dat is opmerkelijk, want waarom zou – als voorbeeld - ontoereikend beleid 
voor de bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik niet onrechtmatig kunnen zijn? 
Falend misbruikbeleid werkt mogelijk corruptie in de hand. De uitgaven, ontvangsten en 
verplichtingen voor dergelijk falend beleid zouden dan als onrechtmatig kunnen worden 

447 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 150.
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bestempeld (of het beleid zelf), waarbij per casus nuances en verzachtende en verzwarende 
omstandigheden zouden kunnen worden aangegeven. Waarom zou dat niet kunnen leiden 
tot de inzet van het zwaarste middel: de indemniteitswetprocedure? Anders gezegd: het 
is opmerkelijk als het grootst mogelijke bezwaar van de Algemene Rekenkamer (́ het 
belastinggeld wordt over de balk gesmeten’) volgens de memorie van toelichting niet 
zou kunnen leiden tot een behandeling in de Tweede Kamer van een indemniteitswet en 
‘slechts’ kan uitmonden in een aantekening bij de goedkeuring van de Rijksrekening.

Volgens de Algemene Rekenkamer betekent rechtmatigheid dat financiële transacties 
in overeenstemming zijn met de begrotingswetten en andere toepasselijke (wettelijke) 
regels.448 Dat is een definitie waarin ook beginselen van behoorlijk en goed bestuur 
meewegen. Maar volgens de memorie van toelichting bij het artikel over het bezwaar 
tegen onrechtmatigheden (art. 7.22 lid 3 Cw 2016) zou de Algemene Rekenkamer alleen 
bezwaar mogen maken tegen bepaalde verplichtingen449, uitgaven of ontvangsten, die naar 
het oordeel van de Algemene Rekenkamer niet in overeenstemming met de begrotingswet 
of met andere wettelijke regelingen tot stand zijn gekomen. Die beperking wordt niet 
verklaard. Tot 1 januari 2018 gold die beperking overigens nog wel in de wet. Artikel 89 
Cw 2001 luidde als volgt: 

“Handhaaft de Algemene Rekenkamer bij haar eindbeslissing haar bezwaar en 
houdt dit bezwaar in dat bepaalde verplichtingen, uitgaven of ontvangsten niet in 
overeenstemming met de begrotingswet of met andere wettelijke regelingen tot 
stand zijn gekomen, dan wordt binnen twee maanden aan de Tweede Kamer een 
voorstel tot vaststelling van een indemniteitswet gezonden.”

Met de ruimere uitleg van het rechtmatigheidsbegrip door de Algemene Rekenkamer 
kan de indemniteitswetprocedure een rijke toekomst tegemoet gaan om duidelijker – in 
de openbaarheid - te gaan markeren waar de rijksoverheid beter kan gaan functioneren. 
Als het ruimere rechtmatigheidsbegrip ook kan gaan slaan op falend of ontbrekend 
beleid, dan kan de indemniteitswetprocedure de standaardprocedure worden om in de 
openbaarheid door de politiek te laten vaststellen hoe ze oordeelt over het juridische 
besluit van de Algemene Rekenkamer over het onrechtmatig handelen van de overheid.450 

Passend bij deze nieuwe aanpak zou zijn dat de verplichte goedkeuring van de rijksre-
kening door de Algemene Rekenkamer verdwijnt.

448 Algemene Rekenkamer 2020a p. 57.
449 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 150.
450 In deze systematiek zou ook de Nationale ombudsman gebruik moeten kunnen gaan maken van 

een formele bezwaarprocedure en deze indemniteitsprocedure. 
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2.6.4. Voorbeeld: voorraden voor tien jaar, terwijl voor een 
halfjaar voldoende is

De onderstaande casus laat goed het verschil zien tussen de behandeling door de 
Algemene Rekenkamer van een financiële en beleidsmatige chaos en de wijze waarop de 
Tweede Kamer die aanpakt. De Algemene Rekenkamer ordent de feiten en velt daarover 
haar oordeel. De Tweede Kamer verbindt daaraan haar politieke gevolgen. Maar ze herziet 
het oordeel van de Algemene Rekenkamer niet.

Het verantwoordingsonderzoek 2020, dat in mei 2021 verscheen, kreeg veel aandacht van 
de Tweede Kamer. In juni werden diverse moties aangenomen, waarvan sommige met 
algemene stemmen, waarin de regering werd gevraagd voortvarend maatregelen te nemen 
om het financieel beheer te verbeteren en voorstellen te doen om de informatievoor-
ziening aan de Tweede Kamer structureel te verbeteren.451 

De Algemene Rekenkamer oordeelde in april 2021 dat het financieel beheer van het 
Ministerie van VWS van de coronacrisisuitgaven in de volle breedte in 2020 ernstig 
tekortschoot. De Algemene Rekenkamer stelde € 6.086,6 miljoen aan fouten en 
onzekerheden vast.452 Met een robuust financieel beheer kan een ministerie een crisis 
beter doorstaan, maar het financieel beheer van VWS was niet robuust, constateerde 
de Algemene Rekenkamer. Ze kwalificeerde bijvoorbeeld het subsidiebeheer van VWS 
in de afgelopen twintig jaar al zeventien keer als een onvolkomenheid in de bedrijfs-
voering.453 Tijdens de bestrijding van de coronapandemie kwamen andere “structurele 
zwakheden” in de bedrijfsvoering van het Ministerie van VWS aan het licht. De Algemene 
Rekenkamer kwam met een reeks pijnlijke bevindingen.454

• De medewerkers van het Ministerie van VWS hadden onvoldoende kennis van 
comptabele regels.

• Het Ministerie van VWS sloot onder grote tijdsdruk met verschillende partijen 
overeenkomsten voor de levering van diensten en goederen, zoals mondkapjes en 
beademingsapparatuur. Het departement betaalde facturen voor testen zonder zeker 
te weten of het aantal testen op de factuur juist was, omdat het facturatiesysteem 
CoronIT onbetrouwbaar was. Dit leidde tot forse onzekerheden in de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de uitgaven. Verder werden goederen rechtstreeks afgeleverd bij 
zorginstellingen of een centraal magazijn. Maar of de goederen daadwerkelijk geleverd 
waren kon het ministerie achteraf niet of nauwelijks vaststellen, omdat de ontvangst-
bewijzen of andere brondocumentatie van deze goederen ontbraken.

451 Kamerstukken II 2020/21, 35830, nrs. 7, 9-20, 22-23, 26, 37 en 38. 
452 Algemene Rekenkamer 2021e p. 14.
453 Algemene Rekenkamer 2021e p. 29.
454 Algemene Rekenkamer 2021e p. 25-29.
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• Om de crisis te bestrijden gunde het Ministerie van VWS – in afwijking van de 
reguliere aanbestedingsregels – opdrachten direct aan leveranciers voor de aanschaf 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, testmaterialen en beademingsapparatuur. 
Als er sprake is van dwingende spoed moet dat volgens de Europese Commissie per 
geval schriftelijk worden onderbouwd. Daarbij moet het causale verband tussen het 
product, de leverancier en de marktomstandigheden worden aangetoond. De departe-
mentsleiding van het Ministerie van VWS deed dat niet. Ze koos ervoor om voor alle 
inkopen een algemeen memo te gebruiken, zonder in te gaan op de specifieke omstan-
digheden van de individuele inkoop. Achteraf kon daardoor niet worden vastgesteld 
of de gekozen procedure en de inkoop rechtmatig waren. Het risico bestond dat 
het ministerie ten onterechte een beroep deed op dwingende spoed en dat andere 
potentiële leveranciers werden benadeeld. 

• Kort voor het hoogtepunt van de eerste coronacrisis – toen het erom spande of de 
ziekenhuizen nog wel zorg konden bieden aan alle (ernstig) zieken - richtte het 
Ministerie van VWS op 23 maart 2020 op initiatief van de zorgsector het Landelijk 
Consortium Hulpmiddelen (LCH) op. Het LCH ontving in 2020 € 1,25 miljard aan 
voorschotten van het Ministerie van VWS. 

• Op diezelfde dag sloot het ministerie een (garantie-)overeenkomst met Mediq 
Nederland B.V.. Daarin werd bepaald dat Mediq als inkoper en leverancier voor 
het LCH zou optreden. Volgens de Algemene Rekenkamer is deze overeenkomst 
gebrekkig, omdat diverse zaken mondeling zijn afgesproken en in 2020 niet werden 
geformaliseerd. “Zo mist de overeenkomst een bepaling over wie eigenaar van de 
goederen is en hoe het beheer van de goederen is geregeld.”455 Volgens de Algemene 
Rekenkamer had het LCH een voorraad van ten minste tien jaar voor de meeste 
beschermingsmiddelen, terwijl er voor de langere termijn een voorraad van slechts 
een half jaar nodig is. Het risico bestaat dat de middelen niet voor het verlopen van 
de houdbaarheidsdatum gebruikt kunnen worden. De Minister van VWS werkte aan 
een oplossing voor deze voorraden en het beheer ervan. Dat was volgens de Algemene 
Rekenkamer nodig omdat VWS de voorraden op een later moment moest overnemen 
van Mediq. Verder meldde de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordings-
rapport 2020 dat een onafhankelijke accountant onderzoek deed naar de stand per 31 
december 2020 om zekerheid te geven over een afrekenstaat en over de goederen die 
met de voorschotten zijn gefinancierd.456 

• De Minister van VWS informeerde pas op 29 april 2020, ruim een maand later, de 
Tweede Kamer over de garantieovereenkomst met Mediq Nederland B.V. en de Eerste 
Kamer nog later. Doordat het ministerie naliet het parlement vooraf te informeren 

455 Algemene Rekenkamer 2021e p. 27.
456 Algemene Rekenkamer 2021e p. 28.
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over de financiële gevolgen van nieuw beleid, kon het parlement zijn budgetrecht 
niet uitoefenen. Het parlement nam achteraf een (incidentele) suppletoire begroting 
van VWS hierover aan. Zo werd de overeenkomst met Mediq, die zonder budget-
toestemming was aangegaan, achteraf ‘gewit’. Volgens de Algemene Rekenkamer 
was er in dit geval sprake van een begrotingsonrechtmatigheid op grond van artikel 
2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. In dat artikel staat dat nieuw beleid niet wordt 
uitgevoerd voordat een suppletoire begroting die ten grondslag ligt aan dit beleid 
tot wet is verheven en in werking is getreden, tenzij uitstel hiervan naar het oordeel 
van de minister niet in het belang van het Rijk is én hij het parlement hierover heeft 
geïnformeerd. 457 

• De Minister van VWS gaf de Minister van Financiën niet de kans om vooraf te 
beoordelen of de garantieovereenkomst met Mediq en diverse andere coronacri-
sis-maatregelen door de beugel konden. Dat is vereist volgens de artikelen 4.12 en 
4.13 van de Cw 2016. Pas nadat de ADR (Auditdienst Rijk) de Minister van VWS erop 
wees, diende hij negen maanden later verzoeken in bij de Minister van Financiën 
om te mogen afwijken van financiële regels. Die laatste gaf hem er – achteraf – 
toestemming voor. De Algemene Rekenkamer verklaarde een bedrag van € 564 
miljoen onrechtmatig omdat het verzoek om bij voorschotten af te zien van een 
bankgarantie onvolledig was.458

• Slechts met grote moeite kreeg de Minister van VWS begin 2021 in beeld hoeveel geld 
er in 2020 is besteed aan coronacrisis-maatregelen ten opzichte van de begroting. 
Er moesten boekingen voor een bedrag van € 4,7 miljard worden gecorrigeerd in de 
administratie.

Vanwege de ernstige onvolkomenheden in het financieel beheer maakte de Algemene 
Rekenkamer op 1 april 2020 bezwaar bij het Ministerie van VWS. Hij reageerde op 3 mei 
met een verbeterplan.459 Daarin verklaarde de minister de ernstige tekortkomingen uit het 
feit dat er onvoldoende focus was op de comptabele wet- en regelgeving, omdat hij met te 
weinig mensen veel nieuwe, meer uitvoerende taken (zoals de inkoop van beademings-
apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen) en extra maatregelen snel moest 
uitvoeren. “Het ging om een radicaal andere werkwijze, die noodgedwongen onder hoge 
druk vorm kreeg.”460 Omdat de coronacrisis snel en slagvaardig handelen vereiste, kreeg 

457 Zie ook paragraaf 3.1.2.1. Formeel en materieel budgetrecht.
458 Algemene Rekenkamer 2021e p. 28.
459 Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), bijlage bij 

Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, kenmerk 
2363441-1009306-FEZ.

460 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 2, 
bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
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ordentelijk financieel beheer niet de hoogste prioriteit. “Dat was een expliciete politieke 
keuze; snelheid in handelen was het leidende principe. Niet alleen vanuit het kabinet, 
maar ook vanuit de Tweede Kamer.”461 Omdat het ministerie had besloten om in sommige 
gevallen voor de corona-gerelateerde uitgaven de comptabele wet- en regelgeving niet te 
volgen, nam de werkdruk binnen de financiële kolom zo sterk toe “dat niet alle verant-
woordelijkheden konden worden gewaarborgd.”462 Bovendien kreeg de financiële kolom er 
“geen, of slechts in beperkte mate” mensen bij.463 Het gevolg was dat een aantal belangrijke 
zaken geen of onvoldoende aandacht kregen: 
• controle tijdens besluitvorming of er wel heldere resultaatsafspraken werden gemaakt 

en of de verantwoordingsinformatie wel op orde was, 
• of de handelingen wel voldoende doelmatig en rechtmatig waren.464

Een belangrijk onderwerp in het verbeterprogramma was dat het ministerie meer 
aandacht zei te moeten geven “in de praktijk” aan een gedegen besluitvormingsproces. 
De cultuur in de organisatie was volgens het verbeterplan van de minister namelijk 
een andere: de aandacht ging meer uit naar het snel bedienen van de politiek.465 Op 
zichzelf zou die cultuur een goede zaak zijn geweest als de minister tijdens de crisis ook 
zelf aandacht zou hebben gehad voor het budgetrecht van het parlement en de daarbij 
behorende versterking van het financieel beheer. Maar de minister had er toen helaas geen 
belangstelling voor.466 

kenmerk 2363441-1009306-FEZ.
461 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 2, 

bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
kenmerk 2363441-1009306-FEZ.

462 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 5, 
bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
kenmerk 2363441-1009306-FEZ.

463 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 5, 
bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
kenmerk 2363441-1009306-FEZ.

464 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 5, 
bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
kenmerk 2363441-1009306-FEZ.

465 Inleiding van Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS (verbeterplan), p. 5, 
bijlage bij Kamerbrief over Programma financieel beheer ministerie van VWS van 19 mei 2021, 
kenmerk 2363441-1009306-FEZ.

466 De Tweede Kamer nam op 15 juni 2021 een motie van Den Haan c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 
35830, nr. 36) aan waarin de regering wordt verzocht om in het verbeterplan een aparte paragraaf 
op te nemen over een onderzoek naar de huidige en de gewenste cultuur op het Ministerie van 
VWS en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de uitvoering van het verbeterplan. Een van de 
overwegingen daarbij is dat “een cultuur in een organisatie over het algemeen zeer hardnekkig is 
en dat verbeterprocessen alleen werken als er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden”. 
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De minister kondigde in het verbeterplan aan fors te gaan investeren in het financieel 
beheer. Omdat de Algemene Rekenkamer er vertrouwen in had, besloot ze in mei 2021 
haar bezwaar op te heffen.

De Tweede Kamer besteedde veel aandacht aan de verantwoording 2020. Ze nam op 15 
juni 2021 met algemene stemmen de motie Heinen c.s. aan waarin ze de regering verzocht 
om een protocol op te stellen over hoe departementen in tijden van crisis op eenvoudige, 
uniforme en snelle wijze de Tweede Kamer kunnen informeren over uitgaven in het 
kader van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet. Verder werd de regering in de motie 
verzocht om voorwaarden uit te werken op basis waarvan een beroep gedaan kan worden 
op dit artikel en hoe de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. De Kamer vroeg de 
regering haar hierover nog in 2021 te informeren.467 De regering maakte in 2022 bekend 
dat ze dit meeneemt in de evaluatie van de Cw 2016.468 Daarnaast nam de Tweede Kamer 
in juni 2021 met algemene stemmen een motie aan waarin ze de regering verzocht om de 
Tweede Kamer ten minste tweemaal tussentijds te rapporteren over de voortgang van het 
aanpakken van ernstige onvolkomenheden. 

De behandeling van deze bezwaren van de Algemene Rekenkamer liet zien dat de Tweede 
Kamer haar rol oppakt om een minister aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden. 
In dit geval had de Algemene Rekenkamer zelfs haar vertrouwen uitgesproken in het 
verbeterplan van de minister. Maar als dat niet was gebeurt, als de minister weigerachtig 
was geweest om de bezwaren van de Algemene Rekenkamer weg te nemen, dan had een 
indemniteitswetprocedure in de Staten-Generaal een goede openbare behandeling van de 
onrechtmatigheden kunnen bevorderen. Zo’n procedure zou goed de positie laten zien van 
de Algemene Rekenkamer die de feiten ordent en tot juridische oordelen over rechtma-
tigheid komt, waarna de Staten-Generaal daarover hun politieke oordeel vellen zonder het 
juridische oordeel van de Algemene Rekenkamer te herzien.

2.6.5. Algemene Rekenkamer keurt rijksrekening altijd goed
In het derde lid van artikel 105 van de Grondwet staat het volgende.

“De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan 
de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door 
de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal 
overgelegd.”

467 Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 7 Motie van Heinen c.s.
468 Kamerstukken II 2021/22, 33670, nr. 14, p. 2.
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Is het erg dat de Algemene Rekenkamer de rijksrekening altijd moet goedkeuren? Ja, want 
dat doet onvoldoende recht aan de zelfstandige oordelen van een onafhankelijk orgaan. 
Bovendien denkt de niet deskundige burger dat het wel snor zit met de financiën van 
het Rijk. Maar zoals we hiervoor hebben gezien kunnen er achter de goedkeuring forse 
problemen schuilgaan. Ook de Algemene Rekenkamer zelf lijkt er moeite mee te hebben. 
In de Staat van de rijksverantwoording 2019 schrijft ze het volgende.

“De wet verplicht de Algemene Rekenkamer om de rijksrekening goed te keuren. 
Wij kunnen in uitzonderlijke situaties wel de goedkeuring tijdelijk aanhouden 
of een aantekening maken. Dat stelt ons in staat om kwesties van bijzonder 
belang nadrukkelijk bij beide Kamers van de Staten-Generaal onder de aandacht 
te brengen, zodat zij dat in het licht van de decharge van de ministers kunnen 
beschouwen.”469

Volgens de Algemene Rekenkamer was 2019 is een “bijzonder jaar”, omdat voor het eerst 
sinds 2008 meer dan 1 procent van de verplichtingen onrechtmatig was, onder meer omdat 
de verwerving van € 744,4 miljoen aan aandelen Air France – KLM niet rechtmatig is 
verlopen. Daarmee werd de tolerantiegrens overschreden. Na een samenhangende afweging 
kwam de Algemene Rekenkamer tot de conclusie dat ze de goedkeuring van de jaarrekening 
vergezeld liet gaan van een kritische kanttekening vanwege de overschrijding van de toleran-
tiegrens. “Dit is een serieuze zaak die de aandacht behoeft van beide Kamers der Staten-Ge-
neraal. We hebben echter rekening te houden met het feit dat het parlement de uitgave voor 
de aandelenverwerving via een suppletoire begroting later heeft goedgekeurd.”470

Als de Algemene Rekenkamer haar jaarlijkse verantwoordingsonderzoek naar de jaarver-
slagen heeft afgerond, stelt ze een verklaring van goedkeuring op bij de rijksrekening 
en de rijkssaldibalans. Door die verklaring van goedkeuring wordt de rijksrekening de 
goedgekeurde rekening, die wordt bedoeld in artikel 105, lid 3 van de Grondwet.471 Een 
andere keuze dan goedkeuren heeft de Algemene Rekenkamer niet. Ze kan wel twee 
soorten voorbehouden472 maken bij de goedkeuring van de rijksrekening. Die kunnen 
inhouden 
• dat de boekhoudkundige slotverschillen na het einde van het boekjaar worden 

goedgekeurd door de Staten-Generaal, en
• dat de Staten-Generaal een indemniteitswet aannemen.

469 Algemene Rekenkamer 2020a p. 13.
470 Algemene Rekenkamer 2020a p. 12-13.
471 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 140.
472 Artikel. 7.14 lid 3 Cw 2016.
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De oorsprong van de indemniteitswet ligt in de negentiende eeuw. In 1862 wilde 
de Minister van Binnenlandse Zaken de aankoop van een schilderij ten laste 
brengen van een bepaald begrotingsartikel. Maar de Algemene Rekenkamer 
was het daar niet mee eens, omdat dit in strijd was met de omschrijving van 
dat begrotingsartikel. Ze handhaafde haar bezwaar tegen deze foute boeking 
van de minister. De minister richtte zich toen direct tot het parlement met een 
wetsontwerp waarmee de Algemene Rekenkamer werd gedwongen om de gedane 
uitgave alsnog ten laste van dat ‘foute’ artikel te brengen. De minister kreeg zijn 
zin: het wetsontwerp werd aangenomen. Zo ontstond de indemniteitswet, die in 
1927 in de wet werd opgenomen. 473 

Die voorbehouden bij de goedkeuring van de rijksrekening zijn nodig omdat de Algemene 
Rekenkamer de rapporten en de verklaring van goedkeuring over het afgelopen boekjaar 
uiterlijk op 1 juni aan de Staten-Generaal en de regering moet aanbieden. Zonder die 
voorbehouden zou dat niet lukken.474 De wet heeft ook een regeling voor het geval de 
Algemene Rekenkamer de termijn van 1 juni niet haalt (art. 7.15 lid 2 Cw 2016). Als het 
de Algemene Rekenkamer niet zou lukken “door bijzondere omstandigheden” 475 om een 
of meer verantwoordingsonderzoeken voor 1 juni af te ronden, dan moet ze uiterlijk op 
1 juni een voorlopig rapport over de stand van het onderzoek indienen.476 Als ze zo’n 
voorlopig rapport indient, dan zendt de Algemene Rekenkamer het definitieve rapport en 
de verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening aan de Staten-Generaal en de regering 
zo spoedig mogelijk na.477 

Maar als de Algemene Rekenkamer die termijn wel haalt, moeten wel de hierboven 
genoemde twee voorbehouden worden gemaakt. Want zolang er nog geen voorstel van wet 
tot vaststelling van de slotverschillen is aangenomen en er een indemniteitswetprocedure 
loopt, kan de decharge aan de ministers niet worden verleend door de Staten-Generaal. 
De decharge wordt uiteindelijk verleend door het plaatsen van een aantekening met die 
strekking op de verschillende jaarverslagen, eerst door de voorzitter van de Tweede Kamer 
en daarna door de voorzitter van de Eerste Kamer.

Het verplichte goedkeuren van de rijksrekening door de Algemene Rekenkamer is 
misleidend. Ze kan beter alleen een verklaring afgeven over de mate van betrouwbaarheid 

473 Stevers 1979, p. 80-81.
474 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 140.
475 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 143.
476 Artikel 7.15, lid 2 Cw 2016.
477 Artikel 7.15, lid 2 Cw 2016.
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van de informatie in de onderzochte rekeningen en opmerkingen en of bezwaren maken 
waar dat nodig is. Dat houdt de verantwoordelijkheden waar die horen: bij de Algemene 
Rekenkamer voor een kritisch oordeel over de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen en 
het daarbij behorende beleid van het Rijk, en bij de Staten-Generaal om een finaal politiek 
oordeel te vellen over de vraag of de verantwoording van ministers over de manier waarop 
ze het geld hebben uitgegeven en ontvangen akkoord is. Voor deze helderder aanpak is wel 
een wijziging van de Grondwet en de Comptabiliteitswet vereist.

2.7 Positie Algemene Rekenkamer ten aanzien 
van decentrale overheden

2.7.1 Ook decentralisaties beperken ministeriële 
verantwoordelijkheid

In haar wensenlijst van 2013 noemde de Algemene Rekenkamer het aandachtspunt 
van de overheveling van taken en budgetten van de rijksoverheid en de provincies naar 
gemeenten. De Algemene Rekenkamer vindt dat vooraf gewaarborgd moet zijn dat de 
publieke verantwoording en controle van de middelen die naar de gemeenten gaan, goed 
is geregeld en duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.478

Algemene Rekenkamer vroeg in haar factsheet in 2013 aandacht voor onder meer de 
volgende punten. 
• De Algemene Rekenkamer vond dat er bij decentralisaties duidelijkheid moet zijn 

over wat er moet worden bereikt, wie waarover gaat en waarover aan de Tweede 
Kamer verantwoording moet worden afgelegd.479 “Dit ook om te voorkomen dat het 
Rijk of de Tweede Kamer met aanvullende (informatie)wensen komen,”480 voegde de 
Algemene Rekenkamer daar aan toe. 

• Ook pleitte de Algemene Rekenkamer ervoor om bij decentralisaties “resoluut 
te kiezen voor de ‘open’ informatiemogelijkheden die ICT biedt”.481 Volgens de 
Algemene Rekenkamer konden zo vertegenwoordigende organen, stakeholders en 
burgers directer van informatie worden voorzien.482

478 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 1.

479 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 2.

480 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 2.

481 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 2.

482 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 2.
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2.7.2 Controlegat tussen Rijk en lagere overheden deels 
gedicht

De Nationale ombudsman houdt zich in Nederland bezig met de hele overheid. De 
Nationale ombudsman mag op grond van artikel 1a van de Wet Nationale ombudsman 
onderzoek doen bij onder meer de ministers en bestuursorganen van provincies, 
gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, tenzij 
voor die bestuursorganen een eigen voorziening voor de behandeling van verzoek-
schriften is ingesteld. 
Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen een eigen ombudsman aan te stellen. Zo 
hebben bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een eigen gemeentelijke 
ombudsman waar burgers terecht kunnen met hun klacht over de gemeente. Als er geen 
gemeentelijke ombudsman is, dan is de Nationale ombudsman van rechtswege bevoegd 
om onderzoek in een gemeente te doen. Dit is voor de burger een heldere regeling.

Bij de Algemene Rekenkamer is het ingewikkelder. De Algemene Rekenkamer is de 
nationale rekenkamer, maar deze heeft geen bevoegdheden om ter plaatse onderzoek te 
verrichten, om nadere inlichtingen te vragen of overlegging van stukken te vragen bij 
onder meer de decentrale overheden, de openbare lichamen voor beroep en bedrijf, de 
openbare lichamen en gemeenschappelijke organen. Dat staat in de toelichting bij artikel 
7.34 lid 10 Cw 2016. Dit kan alleen als ten aanzien van de hiervoor genoemde organisaties 
bij of krachtens de wet dergelijke bevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer zijn 
toegekend.483 

In artikel 7.28 Cw 2016 Onderzoek naar bijdragen ten laste van de EU-begroting staat zo’n 
bevoegdheid genoemd: de Algemene Rekenkamer mag onderzoek doen bij decentrale 
overheden voor zover zij een subsidie, lening of garantie ten laste van de EU-begroting 
hebben ontvangen voor zover aan Nederland (als lidstaat van de Europese Unie) de 
verplichting tot controle van of toezicht op het beheer en de controle van die bijdrage 
is opgelegd.484 Decentrale overheden worden in dit artikel gelijkgesteld met rechtsper-
sonen.485 Met deze bevoegdheid kan de Algemene Rekenkamer zich een oordeel vormen 

483 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 162.
484 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 158.
485 In artikel 7.28 Cw 2016 staat dat de Algemene Rekenkamer onderzoek kan verrichten 

bij rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en 
natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die direct, indirect of voorwaardelijk 
een subsidie, lening of garantie ten laste van de EU-begroting hebben ontvangen.  
De letterlijke tekst van het artikel luidt: “Onverminderd het elders bij wet of EU-verordening 
bepaalde, kan de Algemene Rekenkamer, voor zover aan de lidstaat van de Europese Unie de 
verplichting tot het toezicht op en de controle van een subsidie, lening of garantie en het beheer 
daarvan is opgelegd, onderzoek verrichten bij rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, 
vennootschappen onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die 
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over het beleid van de betrokken minister (doelmatigheid en doeltreffendheid) en over de 
manier waarop hij de rechtmatigheid van het geld borgt. 

Het eerste aangrijpingspunt voor dit onderzoek op grond van artikel 7.28 ligt dus bij 
de ministeries en vervolgens kan de Algemene Rekenkamer nadere inlichtingen vragen 
aan de (subsidie)ontvanger. In laatste instantie kan de Algemene Rekenkamer ter plekke 
onderzoek doen bij de (subsidie-)ontvanger.486  
In artikel 7.29 Reikwijdte onderzoek naar bijdragen ten laste van de EU-begroting wordt 
nadrukkelijk gesteld dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer gericht moet zijn 
op oordeelsvorming over het toezicht van een minister op een van de Europese Unie 
ontvangen subsidie, lening of garantie.487 Omdat de ministers verantwoordelijk zijn voor 
de nakoming van de verplichtingen die de EU aan Nederland oplegt, mag het onderzoek 
van de Algemene Rekenkamer alleen gaan over het toezicht van de minister op de 
nakoming van die verplichtingen.488 Als een decentrale (subsidie)ontvanger rechtstreeks 
en zonder tussenkomst van de Nederlandse rijksoverheid een subsidie, lening en garantie 
van de EU ontvangt, dan is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de controle van 
de besteding van die subsidie, lening en garantie. De Europese Rekenkamer controleert 
weer de Europese Commissie.489

De wetgever gebruikt de ministeriële verantwoordelijkheid als grondslag van de 
bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen. Maar in dit geval leidt 
de verantwoordelijkheid van een minister voor de juiste besteding van Europese gelden, 
tot de bevoegdheid om onderzoek ter plaatse te doen bij een decentrale overheid. Dit wijkt 
af van het uitgangspunt van lid 10 van artikel 7.34 Bevoegdheden onderzoek naar publieke 
middelen buiten het Rijk en openbare lichamen en gemeenschappelijke organen.490 Daarin 

direct, indirect of voorwaardelijk een subsidie, lening of garantie ten laste van de EU-begroting 
hebben ontvangen.”

486 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 158.
487 De letterlijke tekst van artikel 7.29 Cw 2016 luidt als volgt. “Een onderzoek ten aanzien van 

rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke 
personen, bedoeld in artikel 7.28, is gericht op oordeelsvorming over het toezicht dat door Onze 
Ministers die het aangaan is gevoerd ter nakoming van de bij of krachtens het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie aan de lidstaat opgelegde verplichtingen inzake het financieel 
beheer van de ontvangen subsidie, lening of garantie, de controle daarvan of het toezicht daarop.”

488 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 158.
489 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 158.
490 De letterlijke tekst van artikel 7.34 lid 10 Cw 2016 luidt als volgt. “Dit artikel is niet van 

toepassing op provincies, gemeenten, waterschappen, de openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba, openbare lichamen voor beroep en bedrijf, financiële ondernemingen en 
elektronischgeldinstellingen, bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële 
markten BES, en openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen met uitzondering van de openbare lichamen en gemeenschappelijke 
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staat dat de bevoegdheden om onderzoek te doen naar publieke middelen buiten het Rijk 
onder meer niet geldt voor provincies en gemeenten.

Als de Algemene Rekenkamer had aangesloten bij de regeling van bevoegdheden voor 
de Nationale ombudsman491, die uitgaat van bevoegdheid tenzij lagere overheden zelf 
een eigen instituut hebben opgericht, dan had de Algemene Rekenkamer meer zicht 
kunnen krijgen op wat er met het (rijks)overheidsgeld of het geld van de EU in de keten 
gebeurt. Maar de werkelijkheid is anders, omdat de Algemene Rekenkamer niet het geld 
of de taak, maar de ministeriële verantwoordelijkheid wil volgen. Dat leidt ertoe dat de 
Algemene Rekenkamer kan klagen in haar rapport Inzicht in publiek geld492 over het feit 
dat geldstromen niet meer zijn te volgen.  
Maar ze had ook kunnen vragen om als nationale rekenkamer de bevoegdheid te krijgen 
om al het rijksgeld of EMU-geld daadwerkelijk te volgen tot de plek waar het uitgegeven 
wordt en ook te kunnen beoordelen of dat een doeltreffende en doelmatige uitgave 
is – zo nodig en gewenst in samenwerking met decentrale rekenkamers. De Nationale 
ombudsman laat de keuze aan het lokale bestuur om al dan niet gebruik te maken van de 
werkzaamheden van het kantoor van de Nationale ombudsman. 

In haar achtergrondstudie Verantwoording en toezicht uit 2012 signaleerde de Algemene 
Rekenkamer een discrepantie in de “informatiearrangementen op lokaal en op 
rijksniveau”, die recht moeten doen aan de verantwoordingsplicht richting de gemeen-
teraden én op rijksniveau “aan de systeemverantwoordelijkheid richting het parlement”.493 
De gemeenteraden worden gecontroleerd door de lokale volksvertegenwoordiging en 
rekenkamers (horizontaal).494 Maar volgens de Algemene Rekenkamer was vervolgens 
“een deel van de informatie die het gemeentebestuur verstrekt ook relevant als systeem-
informatie op landelijk niveau (verticaal)”.495 Een voorbeeld hiervan zijn de specifieke 
uitkeringen aan decentrale overheden. De Algemene Rekenkamer kan bij deze overheden 
geen onderzoek ter plaatse doen, omdat decentrale overheden zelf beschikken over 

organen waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen.”
491 Art. 9.34, Onderzoek ter plaatse, Wet van 3 februari 2005 tot aanvulling van de Algemene wet 

bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een 
ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de 
Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen

492 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
493 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 

27, factsheet nummer 7, p. 2.
494 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 

27, factsheet nummer 7, p. 2.
495 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 

27, factsheet nummer 7, p. 2.
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gekozen controle- en toezichtsorganen. Ministerieel toezicht vindt in die situatie op 
afstand plaats en geschiedt aan de hand van informatie die de decentrale overheden aan 
de minister verstrekken.  
Complexer wordt het als gemeenten en provincies op basis van eigen beleid specifieke 
uitkeringen mogen besteden. Dan kan een minister volgens de Algemene Rekenkamer 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid van de provincie of de gemeente 
en de daarmee bereikte resultaten. Een minister hoeft zich daarover dan niet in detail te 
laten informeren. Wel moet een minister redelijke zekerheid krijgen of in de keten wordt 
voldaan aan de eisen van de begrotingswet. Bij veel specifieke uitkeringen, vooral de 
brede doeluitkeringen, hoeven decentrale overheden bovendien slechts over meer jaren 
(bijvoorbeeld vijfjaarlijks) een verantwoordingsverslag te maken. Niet altijd is duidelijk 
wie verantwoordelijk is voor resultaten en hoe daarover verantwoording moet worden 
afgelegd. In 2011 was van een bedrag van 1,4 miljard euro onzeker of het rechtmatig was 
op een totaalbedrag van 13,3 miljard euro.496 

Ondanks deze leemten pleitte de Algemene Rekenkamer – op grond van haar principiële 
standpunt dat ze ministeriële verantwoordelijkheid in plaats van het geld of de taak volgt 
- niet voor een eigen bevoegdheid om zo nodig de hele keten te kunnen onderzoeken. 
Daardoor zou de Algemene Rekenkamer – zo nodig in samenwerking met decentrale 
rekenkamers - het complete beeld over de besteding van het rijksgeld kunnen maken 
en over de uitkomsten samenhangende conclusies kunnen trekken in het belang van de 
verschillende vertegenwoordigende organen. Zo’n pleidooi van de Algemene Rekenkamer 
zou bovendien logisch zijn omdat de Algemene Rekenkamer op grond van artikel 7.28 Cw 
2016 (Onderzoek naar bijdragen ten laste van de EU-begroting) wel onderzoek ter plaatse 
mag doen bij decentrale overheden en particulieren die een bedrijf of beroep uitoefenen 
en publieke middelen ontvangen van de Europese Unie. Aangezien de Europese Unie 
Nederland als lidstaat verantwoordelijk kan houden voor het financieel beheer van de 
organisatie, hebben de ministers én de Algemene Rekenkamer deze controlebevoegdheden 
ter plaatse.497

De Algemene Rekenkamer hield ondanks de weinig symmetrische eigen controlebe-
voegdheden bij decentrale overheden, een eigen verantwoordelijkheid bij de controle 
van decentrale overheden af. De reden was dat ze in 2012 haar bevoegdheden nog steeds 
koppelde aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Ze verwees daarbij naar de 

496 Algemene Rekenkamer 2012b p. 70.
497 Kamerstukken II 1998/99, 24479, nr. 5, Herbezinning reikwijdte taken en bevoegdheden Algemene 

Rekenkamer, brief van de Minister van Financiën, 16 juli 1999.
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behandeling van de Comptabiliteitswet 1976.498 De Algemene Rekenkamer meende geen 
taken te hebben bij lagere overheden. 

In oktober 2019 dienden de ministers van BZK en Financiën een wetsvoorstel in om de 
bevoegdheden van decentrale rekenkamers uit te breiden en te versterken.499 Ook de 
samenwerking tussen rekenkamers wordt daarin geregeld. De Algemene Rekenkamer 
is tevreden met het voorstel. Het versterkt volgens de Rekenkamer de controle op en het 
inzicht in de besteding van publieke middelen op decentraal niveau. Het wetsvoorstel 
komt hierna aan de orde.

Sinds 2006, het jaar waarin de dualisering van het gemeentebestuur werd ingevoerd, kan 
de gemeenteraad al dan niet samen met andere gemeenten een rekenkamer of een rekenka-
merfunctie instellen. De vormgeving van de rekenkamerfunctie werd aan gemeenten zelf 
overgelaten. Maar in circa vijftig gemeenten kwamen nauwelijks of helemaal geen serieuze 
rekenkameronderzoeken tot stand, waardoor ze onvoldoende of geheel geen invulling gaven 
aan deze wettelijke plicht.500 Daarom stelde de regering in 2019 voor om de vrijblijvendheid 
te beëindigen met een eenduidig wetsvoorstel voor Gemeente- en Provinciewet dat de 
decentrale rekenkamers moet versterken.  
De regering vindt het rekenkamerwerk een essentieel onderdeel van het stelsel van checks 
and balances binnen het gemeentebestuur en een belangrijk hulpmiddel van de raad voor 
het uitvoeren van zijn controlerende taak. Het volgende wordt in het wetsvoorstel geregeld.
• De decentralisaties in het sociale domein met de overheveling van enorme budgetten 

van Rijk naar gemeenten maken dat belang alleen maar groter. Gemeenten sluiten 
vaak contracten met private partijen om bijvoorbeeld jeugdzorg en maatschap-
pelijke ondersteuning in te kopen. De regering stelt daarom voor om de decentrale 
rekenkamers de bevoegdheid te geven om onderzoek te doen bij dit soort private 
partijen, maar dan moeten die decentrale overheden wel voor zichzelf het recht 
hebben bedongen dat ze onderzoek mogen doen bij die partijen naar de geleverde 
goederen of diensten.501 

498 Algemene Rekenkamer 2012b p. 16. “De verschuiving naar Staten-Generaal komt in 1984 ten 
volle tot uiting in de Memorie van toelichting bij de 1e wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 
(Financiën, 1985). Daarin stelt de regering op meer plaatsen uitdrukkelijk dat in ons staatsbestel de 
Algemene Rekenkamer als Hoog College van Staat en onafhankelijk controleorgaan primair voor 
het parlement is belast met de controle op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk. De regering legt 
daarbij ook uitdrukkelijk de relatie tussen deze controle en de ministeriële verantwoordelijkheid: 
de betrokken minister kan met een rapportage van de Algemene Rekenkamer door het parlement 
ter verantwoording worden geroepen.” Zie Kamerstukken II 1984/85, 19062, nr. 3, p. 19-20. 

499 Kamerstukken II 2019/20, 35298, Wet versterking decentrale rekenkamers.
500 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 3, onder 1.
501 Zie hiervoor paragraaf 2.5.4.
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• In de tweede plaats mogen de decentrale rekenkamers volgens het wetsvoorstel – net 
als de Algemene Rekenkamer op rijksniveau - garanties, leningen en/of subsidies voor 
risico of rekening van de gemeente respectievelijk provincie gaan onderzoeken.

• In de derde plaats stelt de regering voor om de onderzoeksbevoegdheden te verbeteren 
bij samenwerking tussen bestuurslagen in privaatrechtelijke rechtspersonen. De 
decentrale rekenkamers en de Algemene Rekenkamer kunnen onderzoek gaan doen 
als deelnemende gemeenten, provincies en de staat een gezamenlijk meerderheids-
belang in een rechtspersoon of (klein)dochteronderneming hebben, zonder dat een 
van de deelnemers een belang van meer dan 50% heeft. De rekenkamers kunnen 
bij deze overheidsdeelnemingen inlichtingen inwinnen, documenten vorderen en 
onderzoek ter plaatse verrichten. De voorgestelde regeling houdt in dat ten aanzien 
van één overheidsdeelneming verschillende rekenkamers bevoegd worden, waarbij 
elk van die rekenkamers onderzoek kan doen naar het gevoerde bestuur van de eigen 
bestuurslaag. De bedoeling is dat de rekenkamers afspraken met elkaar maken als 
ze onderzoek willen doen naar zo’n deelneming. Ze kunnen zo’n onderzoek ook 
gezamenlijk doen. Als ze onderzoek gaan doen, moeten ze de verantwoordelijke 
bestuurslagen daarover inlichten.502 

• In de vierde plaats stelt de regering voor om een zorgvuldige hoor- en wederhoorpro-
cedure in de wet vast te leggen. Deze procedure moet voorafgaan aan de vaststelling 
en publicatie van een onderzoek.

• In de vijfde plaats wordt over de vertrouwelijkheid van gegevens in rekenkamerrap-
porten vastgelegd dat het bestuur uiteindelijk het laatste woord heeft.503 Op grond van 
artikel 185 vijfde lid van de Gemeentewet mogen de rapporten en de jaarverslagen 
van rekenkamers geen informatie bevatten die naar haar aard vertrouwelijk is. De 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) 
had aangegeven in de consultatieronde die voorafging aan de publicatie van het 
wetsvoorstel dat de rekenkamers in de huidige praktijk zelf een afweging maken of 
informatie naar zijn aard vertrouwelijk is. De NVVR wilde meer duidelijkheid hebben 
omdat de Gemeentewet en de Provinciewet geen criteria bevatten voor de beoordeling 
van het vertrouwelijke karakter. Volgens de regering moeten de decentrale 
rekenkamers zich als bestuursorgaan houden aan de Wet openbaarheid van bestuur 
(WOB). Dat betekent dat de rekenkamers moeten beoordelen of de informatie die zij 
in hun rapporten willen opnemen naar zijn aard vertrouwelijk is. Daarvoor gelden de 
criteria in artikel 10 en 11 van de Wob. De regering vindt het daarom niet nodig om 
dit verder in een wettelijke regeling te verduidelijken.  
Maar decentrale rekenkamers krijgen in de praktijk ook te maken met colleges die 

502 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 3, p. 20.
503 Dit geldt ook voor de Algemene Rekenkamer op landelijk niveau. Zie hiervoor paragraaf 2.4.5.



173

Algemene Rekenkamer

2

complete stukken geheim verklaren, terwijl dat slechts voor een bepaalde paragraaf 
zou moeten gelden. Ook houden colleges stukken geheim, terwijl diezelfde stukken 
elders gewoon openbaar worden. 
De regering reageert hierop met de stelling dat de rekenkamer niet zelfstandig 
bevoegd is een afweging te maken over het vertrouwelijke karakter van informatie uit 
stukken waarop geheimhouding is opgelegd. Bovendien heeft de Afdeling advisering 
van de Raad van State in zijn advies over de Wet dualisering gemeentebestuur 
bevestigd dat het niet een taak of bevoegdheid van de rekenkamer dient te zijn om een 
stuk waarop geheimhouding is gelegd, alsnog in de openbaarheid te brengen.504 “De 
rekenkamer is aldus gehouden aan de geheimhouding over stukken die zij van het 
college ontvangt en mag informatie uit deze stukken niet overnemen in het rapport 
en de stukken niet doorzenden naar de raad of anderszins openbaar maken.”505 Het 
laatste woord over geheime stukken is dus aan het bestuur en de rekenkamer mag 
dus geen zelfstandige afweging maken. Hierdoor is er net als op landelijk niveau 
geen sprake van machtsevenwicht. Het bestuur zou namelijk ten onrechte belangrijke 
stukken geheim kunnen houden.

2.7.3 Rechtmatigheidsverantwoording decentrale overheden

Bij decentrale overheden doet zich de opmerkelijke figuur voor dat decentrale 
rekenkamers (van gemeenten, provincies en waterschappen) geen directe rol spelen bij 
de jaarlijkse verantwoording van de overheden waar ze voor werken, omdat ze geen 
rapporten bij de jaarlijkse verantwoording van het bestuurlijke college schrijven, zoals 
de Algemene Rekenkamer dat wel bij de centrale overheid doet. Ze houden zich dus niet 
met de jaarlijkse financiële cyclus bezig, maar onderzoeken alleen de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De wisselwerking tussen de 
verschillende typen onderzoeken, waarvan de Algemene Rekenkamer kan profiteren, 
is daardoor lastiger te realiseren op decentraal niveau.506 Als rekenkamers alleen de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid kunnen onderzoeken, dreigt er een groter risico dat 
de aanleiding van het onderzoek eerder op incidenten is gebaseerd. Het zou beter zijn als 
ook decentrale rekenkamers vanuit het complete financiële beeld van hun overheid keuzes 
kunnen maken om nader onderzoek te doen naar doelmatigheid.

504 Kamerstukken II 2000/01, 27751, A, p. 20.
505 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 3, onder 5.2.
506 In paragraaf 2.6.1. over nut en noodzaak van beleid kwam het volgende aan de orde. Bevindingen 

uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer kunnen eventueel ook worden 
gebruikt ter onderbouwing van de conclusies die de Algemene Rekenkamer in het kader van een 
doelmatigheidsonderzoek trekt.
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Het zou verder ook verstandig zijn als decentrale rekenkamers een rapport bij de 
verantwoording van hun bestuur maken en daarover ook rechtmatigheidsoordelen 
vellen. Uitgangspunt zou moeten zijn dat het bestuur daar zelf al voor instaat, maar als 
er verschillen optreden tussen het bestuurlijke college en de rekenkamer dan is het aan 
de decentrale vertegenwoordigende organen om daarover een politiek oordeel te vellen 
en vervolgens (al dan niet) decharge te verlenen. Maar de praktijk is complexer. Hoewel 
rekenkamers zelf geen rapport bij de verantwoording van het decentrale bestuur uitbrengen, 
hebben ze volgens de regering wel een belangrijke taak bij het ondersteunen van vertegen-
woordigende organen bij het vellen van een oordeel over de rechtmatigheid.507 De regering 
denkt hierbij aan “de kaderstellende en controlerende rol van vertegenwoordigende organen, 
voor wat betreft de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties”.508 De decentrale 
rekenkamers hebben zo dus een ondersteunende, maar geen zelfstandige onafhankelijke 
rol tegenover bestuur en vertegenwoordigend orgaan. Ze zijn de souffleur van de volksver-
tegenwoordigers, maar ze kunnen niet – zoals de Algemene Rekenkamer – zelfstandig 
bezwaren maken tegen de financiële verantwoording, waarop het bestuur moet reageren. 
En als het bestuur tekortschiet, moet het vertegenwoordigend orgaan kunnen reageren met 
een politiek oordeel. Deze souffleursrol van de rekenkamers voor de vertegenwoordigende 
organen verzwakt het doel van de wetswijziging aanzienlijk. De regering noemde het 
rekenkamerwerk “een essentieel onderdeel van het stelsel van checks and balances binnen 
het gemeentebestuur en een belangrijk hulpmiddel van de raad voor het uitvoeren van zijn 
controlerende taak”. Maar de decentrale rekenkamers hebben minder bevoegdheden dan de 
Algemene Rekenkamer om een oordeel te vellen over de kern van het financiële beleid van 
het decentrale bestuur. Dat blijkt ook uit het volgende. 

Met de beoogde wetswijziging die mogelijk voor verslagjaar 2022509 gaat gelden gaan 
de besturen met een eigen rechtmatigheidsverantwoording zelf verantwoording over 
de rechtmatigheid afleggen in de jaarrekening. Het doel hiervan is om het gesprek 
tussen college van b&w en gemeenteraad, respectievelijk college van gedeputeerden en 
provinciale staten, respectievelijk het dagelijks en algemeen bestuur van het waterschap 
te bevorderen. De accountant geeft in zijn controleverklaring uitsluitend een oordeel over 
de getrouwheid van de jaarrekening. Hierbij zal de controlerend accountant beoordelen of 
de informatie juist en volledig is. Dit is volgens de regering in lijn met de systematiek die 
geldt bij het Rijk. Maar de regering vertelt er niet bij dat op rijksniveau de ADR ook naar 
rechtmatigheid kijkt en de Algemene Rekenkamer daarna haar controlerende rol vervult.

507 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 13, p. 13.
508 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 13, p. 13.
509 Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers is op 31 mei 2022 met een ruime meerderheid 

in de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat er ook in de EK voldoende steun zal zijn 
voor het wetsvoorstel. Kamerstukken II 2021/22, 35298, nr. C. 
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Het verschuiven van verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de accountant naar 
het bestuur is een aanbeveling uit het VNG-rapport Vernieuwing accountantscontrole 
gemeenten, dat juli 2015 verscheen.510 In de samenvatting van het rapport staat onder 
punt 5.3 Verbeterpunten voor de inhoud van de accountantscontrole van gemeenten dat de 
rechtmatigheidscontrole transparanter, effectiever en efficiënter kan.511 Verder staat in het 
rapport dat het voor de transparantie van de verantwoordelijkheidsverdeling van belang 
is dat het college een mededeling doet over de financiële rechtmatigheid en de accountant 
deze mededeling meeneemt bij zijn controle.512 Doelmatigheid, doeltreffendheid of 
anderszins politieke issues horen nadrukkelijk niet bij de accountantscontrole, zo staat in 
het rapport.513 

De regering schrijft in de consultatieversie van de memorie van toelichting514 bij het 
wijzigingsvoorstel van de Financiële verhoudingswet dat het vellen van een getrouwheids-
oordeel in hoge mate in overeenstemming is met de functie die een accountant vervult in 
het maatschappelijk verkeer, namelijk een uitspraak doen over de betrouwbaarheid van 
informatie, zodat partijen daarop kunnen en mogen vertrouwen. De regering vindt dat dit 
in mindere mate geldt voor een toetsing aan juridische normen. 

De vernieuwing van de decentrale rekenkamers is dus nog niet voldoende ver 
doorgevoerd: ze moeten ook een rol krijgen om het gezamenlijke oordeel van het bestuur 
inclusief het accountantsoordeel van commentaar te voorzien in een onafhankelijk 
rapport bij de jaarrekening van de decentrale overheden. Dan kan het decentrale vertegen-
woordigende orgaan zich een objectiever beeld vormen over de gepresenteerde verant-
woording. Als die verantwoording wordt opgebouwd op basis van de beginselen van goed 
bestuur, zal het vertegenwoordigende orgaan kunnen beoordelen of het bestuur voldoende 
transparant is, voldoende participeert met burgers en bedrijven, voldoende behoorlijk 
handelt en de mensenrechten voldoende respecteert, binnen dat kader voldoende effectief 
en efficiënt is, en daarover op de goede wijze verantwoording aflegt.

510 VNG 2015.
511 VNG 2015, p. 39.
512 VNG 2015, p. 40.
513 https://www.accountant.nl/nieuws/2017/6/verantwoording-rechtmatigheid-door-bw-op-zijn-

vroegst-in-2020/ ‘Verantwoording rechtmatigheid door B&W op zijn vroegst in 2020‘, accountant.nl.
514 ‘Wijziging Financiële verhoudingswet’, internetconsultatie.nl. https://www.internetconsultatie.nl/

fvw2021 
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2.8 Conclusies

2.8.1 Rekenkamers zijn geen rustig, maar wel een oud bezit
Uit de geschiedenis blijkt dat de rekenkamers geen rustig – maar wel een oud - bezit zijn. De 
Generaliteitsrekenkamer was krachtig en dat geldt ook voor de Algemene Rekenkamer in de 
laatste zestien jaar van de vorige eeuw onder de presidentschappen van Frans Kordes en Henk 
Koning. Aan het eind van de vorige eeuw moest er zwaar bezuinigd worden én enkele grote 
debacles kwamen aan het licht. Zo kreeg de Rekenkamer met haar kritische onderzoeken 
de wind in de zeilen. Maar ze riep ook weerstand op. De zichtbaarheid van de Algemene 
Rekenkamer in de media liet de tekortkomingen van de wetgevende en uitvoerende macht 
op sommige momenten nadrukkelijk zien. Door relevante feiten naar buiten te brengen, 
werden de feiten ook vaker politiek geduid.515 Politici vinden het lastig om geconfronteerd te 
worden met kritische feiten516, omdat daardoor hun eigen falen in de onderzochte dossiers 
zichtbaar wordt. Die zichtbaarheid beïnvloedt de politieke strijd die met name in de media 
wordt gevoerd. De media zelf zoeken in hun berichtgeving steeds naar winnaars en verliezers. 
Na kritische conclusies van de Rekenkamer gaan de media op zoek naar de politieke dader(s). 
Die daders komen door de zondebokcultuur centraal te staan en in mindere mate de acties 
die nodig zijn om de geconstateerde onrechtmatigheid of ondoelmatigheid te beëindigen. 
In dat spanningsveld zijn krachtige rekenkamers nodig die kunnen beschikken over een 
beoordelingskader dat nauw aansluit bij de wijze waarop in de democratische rechtsstaat 
wordt geoordeeld over overheidshandelen. Dat beoordelingskader kan een rekenkamer ook 
helpen om genuanceerd én krachtig over te komen in de media. Op dit moment ontbreekt zo’n 
uitgewerkt beoordelingskader. Dat maakt het voor de Algemene Rekenkamer moeilijker om 
overeind te blijven staan in het politieke krachtenveld waarin ze haar oordelen velt. Naarmate 
rekenkamers krachtiger zijn, neemt bovendien de kans op verspilling af.

De Algemene Rekenkamer zoekt sinds 2015 onder president Arno Visser de dialoog met 
“politieke partijen, kabinet, volksvertegenwoordigers, wetenschappers, journalisten en 
andere betrokkenen en deskundigen” naar een antwoord op de vraag wat er nodig is 
“opdat het parlement van morgen inzicht heeft in de mate waarin toekomstige regeringen 
zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaan”.517 

515 Giebels 1999.
516 Zie ook bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 

No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 37. “Als door incidenten grote politieke druk 
ontstaat zal de aandacht vaak primair gericht zijn op ‘damage control’: het voorkomen dat door 
nieuwe publiciteit de positie van de minister en van het departement wordt beschadigd. Die 
attitude zal kunnen leiden tot vooringenomenheid waarbij in het belang van het politiek overleven 
van de minister de relevante feiten en gezichtspunten niet altijd objectief en met voldoende gewicht 
worden gepresenteerd. Er wordt soms ook geprobeerd zaken ‘klein te houden’ waardoor relevante 
feiten niet of te laat aan het licht komen.”

517 Algemene Rekenkamer 2016d, p.2.
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De herziene Comptabiliteitswet 2016 die op 1 januari 2018 van kracht werd gaf dat 
antwoord niet, want op 12 september 2019 bracht de Algemene Rekenkamer opnieuw 
een rapport uit met suggesties om de positie van het parlement tegenover de ministers te 
versterken.

De uitkomsten van de lopende evaluatie van de Cw 2016 zijn spannend voor de toekomst 
van de Algemene Rekenkamer. Dit proefschrift is geen evaluatie van de Cw 2016. Het 
laat wel zien dat niet alleen de Cw 2016, maar ook andere wetten, op diverse plaatsen 
moeten worden aangevuld, samengevoegd en of gewijzigd in het belang van niet alleen het 
onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van de overheid, maar ook in het belang van 
de burger. De evaluatie van de Cw 2016 zou alleen daarom al breder moeten zijn. In het 
kader van Europese integratie zou Nederland aansluiting moeten zoeken bij de Europese 
regelgeving voor financieel beheer. Die Europese regelgeving is op beginselen gebaseerd. 
Nederland kan zo ook een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een Europese 
controlepiramide, die tot nu toe ontbreekt. 

2.8.2 Nationale Rekenkamer verdient eigen wet
De Algemene Rekenkamer is een buitenbeentje in de vierde staatsmacht. Ze heeft – 
anders dan de Raad van State en de Nationale ombudsman - geen eigen wet, waarin haar 
onafhankelijke positie en taak zijn uitgewerkt. Het zou vanwege haar onafhankelijke, 
eigenstandige constitutionele positie passend zijn als ze als Hoog College van Staat wel 
een eigen wet krijgt, net als de andere twee. Dan zou tevens van de gelegenheid gebruik 
gemaakt kunnen worden om de naam Algemene Rekenkamer te wijzigen in Nationale 
rekenkamer. Het bijvoeglijk naamwoord algemene was in de negentiende eeuw toegevoegd 
om aan te geven dat haar controles zich over alle inkomsten en uitgaven zouden 
uitstrekken. Op dit moment is dat laatste zeker niet het geval. Als stimulans zou de naam 
Algemene Rekenkamer dus gehandhaafd kunnen worden, maar beter is het om aan te 
sluiten bij de naamgeving van de ombudsman. De naam van de Algemene Rekenkamer 
zou beter kunnen worden veranderd in Nationale Rekenkamer, ook om het onderscheid 
met decentrale rekenkamers duidelijk te maken.

2.8.3 Publiek belang vereist controle op private sector die 
publiek geld ontvangt

De rol van de Algemene Rekenkamer zou zich volgens de Afdeling advisering van de 
Raad van State in principe niet moeten uitstrekken tot de private sector, maar in sommige 
gevallen leidt het vinden van een balans tussen private activiteiten en publieke controle 
volgens de Afdeling advisering van de Raad van State dus toch tot gerechtvaardigde 
controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. In zeer geringe mate verruimt de 
wetgever in de loop der jaren onder die beperkende voorwaarde de bevoegdheden van 
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de Algemene Rekenkamer op het terrein van organisaties buiten het Rijk. De Afdeling 
advisering van de Raad van State geeft de private sector zoveel mogelijk de vrije hand. 
Zij verwart het belang van het respecteren van de private sector met het publieke belang 
om te willen weten of de private sector het ontvangen belasting- en premiegeld wel goed 
besteedt. Maar dat is vanuit de belastingbetaler gezien onlogisch. Er is voor de Algemene 
Rekenkamer nog een lange weg te gaan - zoals ook hierna nog zal blijken – voordat ze het 
belasting- en premiegeld volledig zal kunnen volgen om een compleet oordeel te vellen 
over de vraag of het geld van de belasting- en premiebetaler goed is besteed.

Een nieuwe wettelijke regeling voor organisaties die via geld of taken verbonden zijn aan 
de overheid, zou hierin meer duidelijkheid kunnen brengen. Het gaat niet alleen om meer 
zicht te krijgen op organisaties die overheidsgeld ontvangen of taken uitvoeren, maar 
ook om deze organisaties te brengen in de sfeer van de beginselen van behoorlijk en goed 
bestuur. Voor veel professionals – en Tweede Kamerleden - zijn de bestaande arrange-
menten nauwelijks te volgen, laat staan voor burgers. 
Ook nieuwe wettelijke regelingen voor organisaties op het grensgebied van publiek- en 
privaatrecht kunnen heilzaam zijn voor de samenleving. Voor de Algemene Rekenkamer 
is een verdergaande oplossing nodig, waarin het uitgangspunt follow the money is. Dat 
wordt gemakkelijker als de beginselen van goed bestuur worden toegepast. 

2.8.4 Taken en bevoegdheden bij het Rijk
De Algemene Rekenkamer mag volgens de Cw 2016 alleen onderzoek doen “zolang het 
Rijk daar belang bij heeft”. Deze bepaling is gevaarlijk omdat ze de onafhankelijkheid van 
de Algemene Rekenkamer ernstig aantast. De bepaling zou zo spoedig mogelijk geschrapt 
moeten worden uit de wet. 

Ook wordt de onafhankelijkheid van de Algemene Rekenkamer beperkt doordat de 
regering het laatste woord wil hebben in zaken die ze geheim wil houden. Beter zou 
het zijn als de Algemene Rekenkamer haar eigen oordeel kan vellen en daarnaar kan 
handelen. Ook de Algemene Rekenkamer handelt als het goed is in het belang van de 
Staat. Juist ook op cruciale onderdelen kan het in het belang van de Staat zijn als er sprake 
is van tegenwicht. Als dat er niet is, loopt de onafhankelijke vierde staatsmacht in dit 
soort mogelijk cruciale gevallen aan het lijntje van de uitvoerende macht. De burger, 
die ook kiezer is, kan dan niet worden beschermd door de vierde staatsmacht. In deze 
gevallen bestaat er dus geen tegenwicht. Het parlement kan hierin verandering brengen of 
de regering zelf, als ze serieus werk wil maken van macht en tegenmacht of tegenwicht in 
de Nederlandse rechtsorde. 
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Overigens kan de Algemene Rekenkamer nu al grote stappen zetten in het versterken van 
haar positie als ze gaat oordelen op basis van de beginselen van goed bestuur, waarover 
het volgende hoofdstuk gaat. Dan kiest ze een juridisch uitgangspunt dat haar meer 
mogelijkheden geeft om als tegenwicht oordelen te vellen over de het functioneren van de 
democratische rechtsstaat. 
Dat zou het volgende kunnen inhouden. In de eerste plaats kan transparantie van het 
beleid van de Rijksoverheid en de organisaties op afstand in zeer sterke mate verbeteren. 
Dat verkleint de kans op verrassingen (en onvrede over incidenten) en vergroot de kans op 
daadwerkelijke samenwerking (participatie) tussen maatschappelijke partners (waaronder 
burgers). Op basis van een nauwere gezamenlijke betrokkenheid en meer transparantie 
neemt de kans op onbehoorlijk bestuur af en ook de kans dat mensenrechten worden 
geschonden. Onbekend maakt onbemind. Als mensen dus meer samenwerken, neemt 
de kans op ontsporingen af. Maar er is ook een ander effect van betere samenwerking: 
de effectiviteit en efficiëntie nemen toe omdat er in gezamenlijkheid aan resultaten kan 
worden gewerkt. Dat geheel zorgt voor meer vertrouwen en minder angst bij bestuurders 
en burgers.

Het klinkt zo eenvoudig. En dat is het ook. Maar het vraagt wel om onderling respect en 
een grote zorgvuldigheid tegenover elkaar. Op dat gebied is veel werk aan de winkel. Om 
transparant te kunnen zijn en goed te kunnen samenwerken, moet hard gewerkt worden 
omdat het toegankelijk maken van informatie ingewikkeld is. Pas als informatie begrepen 
kan worden, kunnen mensen op een effectieve wijze gaan samenwerken. De Algemene 
Rekenkamer heeft op basis van de beginselen van goed bestuur nog een zware taak te 
vervullen om hieraan een effectieve en kritische bijdrage te leveren.

2.8.5 Taken en bevoegdheden buiten het Rijk
De bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij organisaties buiten het Rijk zouden 
sterk moeten worden uitgebreid om het publieke belang van controle op collectieve 
middelen beter te waarborgen. Daar is een wetswijziging voor nodig. Daarvoor kan 
aansluiting worden gezocht bij de regeling voor de Europese Rekenkamer. Dit komt in het 
volgende hoofdstuk aan de orde.

Vooralsnog vinden de regering en de Afdeling advisering van de Raad van State de 
principiële bescherming van private partijen belangrijker dan de ook door de regering 
gewenste noodzaak om de overheidsuitgaven te controleren. Een minister mag controlebe-
voegdheden voor zichzelf en de Algemene Rekenkamer bedingen bij private organisaties 
die publieke taken uitvoeren namens de overheid. Dat moet per geval worden bepaald. 
Inmiddels pleit de regering ervoor om dit bij decentrale overheden in alle gevallen standaard 
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te regelen in inkoopvoorwaarden.518 Een goede stap, maar waarom dan niet gewoon wettelijk 
regelen? De volgende stap ligt in het verschiet om eenzelfde wettelijke regeling op te nemen 
voor inkoopcontracten van de overheid. Dat zou een goede zaak zijn, ook om meer zicht te 
krijgen op aanbestedingspraktijken. Daar wordt toezicht node gemist.

2.8.6 Oordelen van de Algemene Rekenkamer
Het is verwarrend dat de Algemene Rekenkamer de rijksrekening en rijkssaldibalans altijd 
moet goedkeuren. Beter is het als de standaardgoedkeuring van de rijksrekening door de 
Algemene Rekenkamer wordt vervangen door een heldere verklaring bij de rijksrekening 
en de rijkssaldibalans van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt hoe het Rijk er 
werkelijk voor staat.

Dat betekent ook dat de procedure voor het maken van bezwaar over de rijksrekening en 
de rijkssaldibalans helderder moeten worden. Er bestaan nu twee soorten van bezwaar. 
Nadere analyse van die bezwaren leidt tot de conclusie dat een ruimere uitleg van het 
rechtmatigheidsbegrip leidt tot slechts één soort bezwaar. Met die ruimere uitleg van het 
rechtmatigheidsbegrip door de Algemene Rekenkamer kan de indemniteitswetprocedure 
nog een rijke toekomst tegemoet gaan om duidelijker – in de openbaarheid - te gaan 
markeren waar de rijksoverheid beter kan gaan functioneren. De Algemene Rekenkamer 
kan als ze haar bezwaren handhaaft (omdat een minister te weinig verbeteringen 
voorstelt), een minister namelijk dwingen om een voorstel voor een indemniteitswet 
in te dienen. Daarmee zou een minister niet moeten vragen om de onrechtmatigheid 
weg te nemen, maar hij zou de Staten-Generaal (de medewetgever) moeten vragen om 
zijn verschil van inzicht met de Algemene Rekenkamer over de rechtmatigheid in de 
openbaarheid te beoordelen. De Staten-Generaal kunnen dan oordelen dat ze het al 
dan niet eens zijn met de Algemene Rekenkamer en er vervolgens een eigen oordeel aan 
verbinden. Dat is het politieke oordeel of een minister al dan niet (gewijzigd) door kan 
met zijn werk. Dat openbare proces wordt als dossier gevoegd bij de rapporten over de 
rijksrekening en de rijkssaldibalans die al dan niet aanleiding kunnen zijn om de minister 
te dechargeren over het afgelopen boekjaar. Dit is een helderder proces dan het huidige 
proces van goedkeuring en het achteraf wegpoetsen van onrechtmatigheden door de 
slager die zijn eigen vlees keurt.

Een ander opmerkelijk feit is dat de kans op financiële onrechtmatigheden erg klein 
is, enerzijds omdat de Algemene Rekenkamer zeer coulant moet reageren op fouten en 
anderzijds omdat de rapporteringsgrenzen feitelijk steeds ruimer worden doordat het 
aantal begrotingsartikelen afneemt én de omschrijving van de artikelen breder wordt. 

518 Zie paragraaf 2.7.2. Controlegat tussen Rijk en lagere overheden deels gedicht.
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Daar komt nog bij dat een minister in een toenemend aantal gevallen secundair 
verantwoordelijk is voor het geld dat hij uitgeeft aan organisaties op afstand. Dit zijn 
zogenoemde geldstromen van de «tweede-orde». Of die voldoen aan eisen van rechtma-
tigheid blijkt niet uit de jaarverslagen van de ministers, omdat dat primair de verant-
woordelijkheid is van die ketenpartners. Of een minister hiervoor verantwoordelijk is 
hangt volgens de memorie van toelichting af van het wettelijke en bestuurlijke kader 
op basis waarvan de publieke middelen worden versterkt of waarvan de uitvoering van 
taken wordt overgedragen. Als er iets misgaat, is hij naar mate hij het feitelijk beter heeft 
geregeld meer verantwoordelijk. Hier lijkt een premie te staan op het scheppen van 
afstand ten opzichte van de organisatie op afstand: hoe groter de afstand hoe minder 
verantwoordelijk.

Tot slot nog het feit dat de Algemene Rekenkamer zich niet mag uitspreken over nut en 
noodzaak van beleid: dat is strijdig met de gedachte dat de verschillende staatsmachten 
bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. 
Tegenwicht – ook over nut en noodzaak - kan leiden tot beter beleid. Een institutie die 
ontvangsten en uitgaven onderzoekt en oordelen velt over rechtmatigheid en doelma-
tigheid, zou niet deugen als ze daarbij geen oordelen zou vellen over nut en noodzaak van 
het beleid. Heel goed is namelijk denkbaar dat bepaald beleid in een breder licht gezien 
volstrekt niet noodzakelijk is en of nuttig en of effectief (genoeg). Het is in het belang van 
de belastingbetaler én de democratische rechtsstaat dat dat besproken kan worden. Er 
kan bijvoorbeeld sprake zijn van gebrek aan feitenkennis waardoor er verkeerde keuzes 
worden gemaakt. Dat kan los staan van politieke voorkeuren. Er kunnen veel meer 
oorzaken zijn waarom beleid niet doelmatig of doeltreffend is. Ook kunnen doelstellingen 
strijdig zijn met bestuursrechtelijke beginselen, zoals de beginselen van goed bestuur. 

Een voorbeeld. Beleid kan te weinig transparant zijn, waardoor de doelgroepen 
van het beleid niet goed kunnen samenwerken met de overheid om de gewenste 
resultaten tot stand te brengen, waardoor het beleid uitpakt als onbehoorlijk en 
niet effectief en efficiënt. Zo’n oordeel over nut en noodzaak is zeer gewenst.

Als de beginselen van goed bestuur zouden worden toegepast door de Algemene 
Rekenkamer ontstaan nieuwe perspectieven op wat rechtsstatelijk genormeerd is en welke 
speelruimte ‘de politiek’ daarin heeft. 
Het is in het licht van de uitspraak in de memorie van toelichting bij de Comptabiliteitswet 
over het verbod op uitspraken van de Algemene Rekenkamer over nut en noodzaak van 
het beleid, van het grootste belang voor het machtsevenwicht dat de Staten-Generaal zich 
uitspreken dat de Algemene Rekenkamer daarover wél uitspraken mag doen. Het is een zaak 
van goed begrepen eigen belang van de Staten-Generaal als ze dat zouden doen.
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2.8.7 Positie ten aanzien van decentrale overheden
Doordat de Algemene Rekenkamer zich sterk laat beïnvloeden door haar beperkende 
opvatting over de leidende rol van de ministeriële verantwoordelijkheid voor haar taak, 
heeft het niet alleen jaren geduurd voor er een regeling gaat komen voor betere rekenka-
mercontroles bij decentrale overheden, ook is de regeling die er nu komt ingewikkelder 
dan nodig is. Het was eenvoudiger geweest als de Algemene Rekenkamer had ingezet 
op het volgen van het geld (uitgaven, ontvangsten en verplichtingen) in plaats van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. Het was daarom beter geweest om aansluiting te 
zoeken bij de eenvoudige en transparante regeling van de Nationale ombudsman. In die 
lijn zou de Algemene Rekenkamer ook Nationale rekenkamer genoemd kunnen gaan 
worden. 

Ook de decentrale rekenkamers krijgen te maken met het feit dat het bestuur het laatste 
woord heeft bij het antwoord op de vraag of stukken vertrouwelijk moeten blijven of niet. 
Hiermee heeft het bestuur altijd het laatste woord. Het machtsevenwicht is bij decentrale 
overheden dus net zo afwezig als op landelijke niveau. Het machtsevenwicht wordt ook 
nadelig beïnvloed door het feit dat de decentrale rekenkamers slechts een beperkte rol 
spelen bij de jaarlijkse verantwoording van het bestuur. Ze zijn bovendien niet voldoende 
onafhankelijk, omdat ze ook souffleur van de gemeenteraad moeten zijn voor het stellen 
van normen voor financiële kaders en rechtmatigheid.

De aanstaande vernieuwing van de decentrale rekenkamers gaat nog niet voldoende ver: 
decentrale rekenkamers moeten ook een rol krijgen om het gezamenlijke oordeel van het 
bestuur inclusief het accountantsoordeel van commentaar te voorzien in een onafhan-
kelijk rapport bij de jaarrekening van de decentrale overheden. Dan kan de decentrale 
volksvertegenwoordiging zich een objectiever beeld vormen over de gepresenteerde 
verantwoording. Als die verantwoording wordt opgebouwd op basis van de beginselen 
van goed bestuur, zal de volksvertegenwoordiging kunnen beoordelen of het bestuur 
voldoende transparant is, voldoende participeert met burgers en bedrijven, voldoende 
behoorlijk handelt en de mensenrechten voldoende respecteert, binnen dat kader 
voldoende effectief en efficiënt is, en daarover op de goede wijze verantwoording aflegt.
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De Algemene Rekenkamer heeft volgens de algemene bepaling van de Grondwet de 
opgave om de grondrechten en de democratische rechtsstaat te waarborgen. Een tweede 
kernartikel in de Grondwet is voor haar artikel 76 dat haar opdraagt om de uitgaven en 
ontvangsten van het Rijk te onderzoeken. Dat gaat over de uitvoering van beleid. Volgens 
de Tweede Kamer moet dat beleid ‘beginselgeleid’ worden uitgevoerd. Maar welke 
beginselen spelen daarbij een rol?

In het staatsrecht zijn het budgetrecht en de ministeriële verantwoordelijkheid belangrijke 
beginselen. 

Het budgetrecht is cruciaal in de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal. 
Het budgetrecht gaat over belasting- en premiegeld en wat ermee mag worden gedaan. De 
manier waarop een boekhouding wordt ingericht kan zelfs van invloed zijn op de vraag 
of het budget ruimte geeft om bepaalde uitgaven te doen. Ook de Europese Unie heeft 
invloed op het budgetrecht. Omdat de Algemene Rekenkamer de uitgaven en ontvangsten 
van het Rijk moet onderzoeken, heeft ze te maken met de wijze waarop het budgetrecht 
in de praktijk invulling krijgt. Ze heeft er met haar oordelen ook invloed op. De centrale 
vraag hierbij is of de Algemene Rekenkamer het geld voldoende kan volgen om er 
onderzoek naar te kunnen doen. Of zijn er ook verbeteringen wenselijk?

Het beginsel van ministeriële verantwoordelijkheid gaat over de wijze waarop ministers 
verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal over hoe ze de ontvangsten en uitgaven 
van het Rijk innen en besteden. Ook dat beginsel is belangrijk voor de Algemene 
Rekenkamer omdat dit gaat over de wijze waarop een minister zijn verantwoordelijkheden 
organiseert en informatie deelt over wat hij uitvoert. Welke ontwikkelingen zijn er ten 
aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid? Welke positie neemt de Algemene 
Rekenkamer hierin in?

Het bestuursrecht gaat over de manier waarop de Staat met haar burgers omgaat en hoe 
de bestuursorganen met elkaar omgaan. In het bestuursrecht is een reeks van beginselen 
tot ontwikkeling gekomen die voor rekenkamers van belang zijn. Het gaat onder meer 
om de beginselen van rechtszekerheid, van het gewettigd vertrouwen, van evenredigheid, 
van transparantie, van het recht op privacy en van goed (inclusief behoorlijk) bestuur. 
Rekenkamers kunnen deze algemene beginselen – net als rechters – gebruiken als middel 
om regels te interpreteren, om normatieve gaten in de regels te dichten, en als gronden 
voor hun oordelen.

Welke bestuursrechtelijke beginselen zijn van belang voor rekenkamers? Bestaat er in 
de Europese Unie een controlepiramide op basis van heldere beginselen waarbij de ene 
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controleur kan voortbouwen op het werk van de andere controleur? Wanneer is er sprake 
van rechtmatigheid? Welke rol kunnen de beginselen van goed bestuur hierin spelen?

In dit hoofdstuk komen deze vragen over beginselen aan de orde. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusie.

3.1 Staatsrechtelijke beginselen

3.1.1 Inleiding 

Twee belangrijke staatsrechtelijke beginselen spelen een rol in het werk van de Algemene 
Rekenkamer, die als hoofdtaak heeft om de uitgaven en ontvangsten van het Rijk 
te onderzoeken en de rijksrekening goed te keuren. De Staten-Generaal hebben het 
budgetrecht om te bepalen waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven: daarvoor geldt 
het beginsel van no taxation without representation, oftewel geen belastingen zonder 
vertegenwoordiging. De Staten-Generaal hebben het recht om invloed uit te oefenen op 
voorgenomen bestedingen. Direct daarmee verband houdt de verantwoordingsplicht van 
de ministers om vragen van de volksvertegenwoordiging te beantwoorden over de wijze 
waarop en waaraan het geld wordt uitgegeven: dat is het beginsel van de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Beide staatsrechtelijke beginselen worden hierna uitgewerkt.

3.1.2 Budgetrecht

3.1.2.1 Formeel en materieel budgetrecht
Het budgetrecht wordt wel het ‘oer-recht’ van het parlement genoemd, omdat het de 
democratische betrokkenheid bij de besluitvorming over de begroting garandeert.519 Het 
budgetrecht is geregeld in artikel 105 van de Grondwet en uitgewerkt in de Cw 2016. 
Hoofdstuk 2 van de Cw 2016 geeft algemene regels over de begrotingsinfrastructuur, zoals 
voorschriften over het opstellen van de begroting en het af leggen van verantwoording in 
de vorm van een jaarverslag. 

“De voorschriften hebben betrekking op de inrichting, indiening en wijziging 
van de begroting, de inwerkingtreding van de (suppletoire) begroting, de slotver-
schillen, de Rijksverantwoording en de dechargeverlening. Bij deze voorschriften 
staat het budgetrecht van de Staten-Generaal centraal. De Kamers der Staten-Ge-
neraal oefenen dit recht uit door middel van het vooraf goedkeuren van de 
begrotingen, waaronder de suppletoire begrotingen en de slotverschillen. Het 

519 Diamant 2017, p. 1.
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sluitstuk is de dechargeverlening die achteraf aan de hand van de jaarverslagen 
door de Staten-Generaal wordt verleend over het gevoerde financieel beheer.”520

De essentie van het budgetrecht komt tot uitdrukking in de mogelijkheid van het 
parlement om een begroting te autoriseren, de bedragen te alloceren, en controle uit te 
oefenen op de uitvoering van de begroting en de verantwoording daarover.521 Lid 4 van 
artikel 2.3 Cw 2016 regelt de autorisatiefunctie van het budgetrecht. 

“De geautoriseerde uitgaven per begrotingsartikel hebben een maximum-
karakter. Dit houdt in dat de door de Staten-Generaal geautoriseerde 
uitgavenbedragen uit een begrotingswet of suppletoire begrotingswet niet op 
artikelniveau mogen worden overschreden. Overschrijding van deze bedragen is 
alleen toegestaan indien hiervoor een nadere wettelijke voorziening in de vorm 
van een (incidentele) suppletoire begrotingswet wordt getroffen die door de 
Staten-Generaal is geautoriseerd.”522 

Het begrip uitgaven moet hier breed worden geïnterpreteerd: het kan gaan om (kas)
uitgaven, verplichtingen, lasten en of (transactie)kosten.523

Leden van de Tweede Kamer kunnen een amendement indienen voor (een onderdeel van) 
een of meer begrotingsartikel(en). De Tweede Kamer geeft met een amendement aan dat 
gelden anders besteed moet worden dan een minister van plan is.524 

Artikel 2.16 Cw 2016 bevat het belangrijke begrotingsbeginsel van universaliteit ofwel 
«alomvattendheid». Het beginsel is essentieel voor het budgetrecht en houdt in dat alle 
uitgaven en ontvangsten van het Rijk in de begroting en in de financiële verantwoording 
(jaarverslag) tot uitdrukking moeten komen. De uitgaven en ontvangsten worden 

520 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 11.
521 Diamant 2017, p. 83.
522 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 27.
523 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 27.
524 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 27. Volgens de memorie van toelichting zijn hierover 

spelregels ontstaan. Deze houden het volgende in. In de praktijk zal het kabinet in het algemeen 
amendementen ontraden of niet aanvaardbaar vinden als die niet passen binnen het geldende 
budgettaire kader. Wil een amendement passen binnen het budgettaire kader dan zal het 
amendement, als dat leidt tot een verhoging van het begrotingstekort (EMU-saldo), vergezeld 
moeten gaan van een budgettair compenserend amendement. Indien een amendement meerjarig 
leidt tot een verhoging van het begrotingstekort, dan ligt het in de rede dat in de toelichting bij 
het amendement wordt aangegeven hoe die verhoging wordt gecompenseerd. Indien een dergelijk 
amendement wordt aangenomen, zullen de betrokken ministers in beginsel de meerjarige gevolgen 
in de meerjarenramingen verwerken.
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bruto (uitgaven en ontvangsten) en binnen begrotingsverband verwerkt. Het gesaldeerd 
of netto-verwerken van uitgaven en ontvangsten en het buiten de begroting houden 
van bepaalde uitgaven en ontvangsten (het boeken buiten begrotingsverband) is in 
beginsel niet toegestaan. Het toepassen van het universaliteitsbeginsel leidt doorgaans 
tot transparantie en inzicht voor de Staten-Generaal in de uitgaven die ten laste van de 
rijksbegroting worden verricht en in de ontvangsten of middelen die daartoe beschikbaar 
zijn. Die transparantie is essentieel voor het budgetrecht en dus voor de autorisatie van 
de begroting en de verantwoording (aan de hand van het jaarverslag) van de begrotings-
uitgaven en -ontvangsten.525

Overigens vallen uitgaven en ontvangsten die buiten begrotingsverband worden geboekt, 
niet buiten de controle van de Staten-Generaal. De saldi van de rekeningen buiten 
begrotingsverband worden jaarlijks namelijk opgenomen in de saldibalans, die deel 
uitmaakt van het financieel jaarverslag. Aan de hand van dat jaarverslag wordt verant-
woording afgelegd aan de Staten-Generaal.526

Een voorbeeld van boeken buiten begrotingsverband zijn de zorgtoeslagen 
aan burgers die de Belastingdienst uitkeert voor het beleidsverantwoordelijke 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De toeslagen en de 
programma-uitgaven die de Belastingdienst daarvoor van het Ministerie van 
VWS ontvangt, kan de Belastingdienst buiten begrotingsverband boeken. 
Maar als de Belastingdienst voor dit werk (het uitkeren van de toeslagen aan 
burgers) een vergoeding voor apparaatskosten van het Ministerie van VWS 
zou ontvangen, dan moet de Belastingdienst die vergoedingen wel binnen 
begrotingsverband (als ontvangst) verwerken. 
Een ander voorbeeld van boeken buiten begrotingsverband zijn de achterstallige 
premies zorgverzekering van verzekerden en boetes en ambtshalve premies van 
personen die geen zorgverzekering hebben afgesloten, die het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) int voor het Zorginstituut Nederland. Ook de heffingen 
voor de beheerders van de sociale fondsen, die de Belastingdienst int, worden 
buiten begrotingsverband geboekt.527

525 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 41.
526 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 42.
527 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 43-44.
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Het sluitstuk van het budgetrecht is de verantwoording door de ministers en de decharge-
verlening door de Staten-Generaal. In de fase van de verantwoording en voor de dechar-
geverlening speelt de Algemene Rekenkamer een belangrijke rol.

In de wetenschappelijke literatuur zijn de begrippen ‘formeel’ en ‘materieel’ budgetrecht 
tot ontwikkeling gekomen. Volgens Poppelaars wordt met name sinds de eurocrisis528 een 
onderscheid gemaakt tussen de formele betrokkenheid van het parlement bij de begroting 
(het formele budgetrecht) en de feitelijke of materiële betrokkenheid bij de begroting (het 
materiële budgetrecht). Onder het formele budgetrecht voldoen de Staten-Generaal precies 
aan alle regels voor het opstellen van een begroting en de uitvoering daarvan. De basis 
van het formele budgetrecht is artikel 105 van de Grondwet en de uitwerking daarvan 
in de Cw 2016. Volgens Poppelaars zijn de meningen verdeeld over wat precies onder het 
materiële budgetrecht moet worden verstaan. De invulling van het formele budgetrecht is 
volgens haar tamelijk onomstreden. “Onder het formele budgetrecht wordt verstaan het bij 
wet mede vaststellen van begrotingen door het parlement.”529

Het materiële budgetrecht gaat uit van een ruimer begrip.530 Ook als niet aan alle 
budgettaire regels is voldaan, kan er feitelijk wel sprake zijn van budgettaire beïnvloeding 
en (mede)sturing door de Staten-Generaal.531 Het parlement wil graag in een vroege fase 
betrokken worden bij de beleidsvorming en dan sneeuwt de financiële autorisatie vooraf 
al gauw onder omdat de hoop op goede beleidsresultaten de noodzaak van beheersbare 
financiën doet vervliegen. Dit meeregeren leidde volgens Diamant in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw tot verschillende onregelmatigheden en begrotingsoverschrijdingen.532

Poppelaars definieert het materiële budgetrecht als het in meerderheid goed- of afkeuren 
van concrete voorgenomen overheidsuitgaven door beide Kamers, waarvoor vereist is dat 
het parlement geïnformeerd wordt over deze voornemens.533 Het gaat om inhoudelijke 
zeggenschap van het parlement over concrete overheidsuitgaven.534 Ze geeft hierbij het 
voorbeeld over de verschillende manieren waarop het Nederlandse parlement en de Duitse 
Bondsdag omgaan met het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het Nederlandse 
parlement heeft eenmalig ingestemd met de oprichting van dit fonds en de financiële 
consequenties daarvan, waarna het geen verdere zeggenschap meer heeft over de 

528 Poppelaars 2018, p. 76.
529 Poppelaars 2018, p. 76-77.
530 Diamant 2017, p. 125.
531 Diamant 2017, p. 36.
532 Diamant 2017, p. 37.
533 Poppelaars 2018, p. 458.
534 Poppelaars 2018, p. 458. 
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aanwending van dit fonds. De Duitse Bondsdag moet met iedere toepassing instemmen. 
Op basis van het formele budgetrecht heeft het Nederlandse parlement veel materiële 
zeggenschap over het ESM uit handen gegeven, omdat het niet meer over de concrete 
uitgaven iets te zeggen heeft.535 

Het materiële budgetrecht speelt ook een rol als snel gehandeld moet worden en niet 
gewacht kan worden op een suppletoire begroting. Het parlement krijgt in die gevallen 
vooruitlopend op een suppletoire begroting informatie over de aanpassing van het beleid 
en de budgettaire gevolgen daarvan. Die informatie ontvangt het parlement in de vorm 
van een afzonderlijke brief, in een (al dan niet vertrouwelijk) mondeling overleg of in 
een budgettaire nota. Het parlement kan met zijn materiële budgetrecht vervolgens drie 
dingen doen: stilzwijgend akkoord gaan met de voorstellen, expliciet ermee instemmen 
of het voorstel verwerpen. Maar om tegemoet te komen aan de eisen uit artikel 105 van de 
Grondwet zal het parlement altijd achteraf formele autorisatie moeten verlenen door het 
aanvaarden van een (suppletoire) begrotingswet.536

3.1.2.2 Onderzoek Algemene Rekenkamer naar aandelenverwerving 
Air France-KLM

In twee crisissituaties ging de regering heel verschillend met het formele en materiële 
budgetrecht van de Staten-Generaal om. Dat speelde in de kredietcrisis537, bij de nationa-
lisatie van SNS Reaal538 en bij de aankoop van aandelen van de holding van Air France 
KLM in 2020 tijdens de coronacrisis. De Algemene Rekenkamer onderzocht beide crises 
en publiceerde daarover een onderzoek.539 Ze noemde de wijze waarop de Tweede Kamer 
werd geïnformeerd over de nationalisatie van SNS Reaal een goed voorbeeld van hoe het 
wel moet gaan. De Minister van Financiën betrok de vaste commissie voor Financiën 

535 Dit standpunt zou het Nederlandse parlement kunnen herzien, waardoor het weer meer 
zeggenschap verwerft. 

536 Diamant 2017, p.72.
537 Diamant 2017, p. 64. Diamant schrijft hierover het volgende. “De kritiek van de Tweede Kamer 

op het handelen van de Minister van Financiën tijdens de kredietcrisis richtte zich dan ook niet 
zozeer op de schending van het budgetrecht, als wel op het feit dat de informatievoorziening aan 
de Kamer, zowel vooraf als achteraf, sterk te wensen overliet. Het ging hier immers om aanzienlijke 
bedragen. Deze conclusie trekt ook de parlementaire enquêtecommissie Financieel stelsel 
(Commissie-De Wit ) die onderzoek heeft gedaan naar de ingrepen van de regering tijdens de 
kredietcrisis. Volgens de commissie zou de informatiepositie van het parlement mede gelet op het 
budgetrecht echter zoveel mogelijk gewaarborgd moeten worden, juist ook tijdens crisissituaties. 
De informatievoorziening vooraf – mocht de situatie dat eisen – zou daarom ook vertrouwelijk 
kunnen plaatsvinden. Anderzijds kwam de commissie De Wit tot de conclusie dat de Tweede 
Kamer weinig actief was geweest bij de controle van de minister. De informatie was er vaak wel, 
maar de Kamer deed daar te weinig mee.”

538 Zie ook Diamant 2017, p. 71. Zie verder Algemene Rekenkamer 2020c, p. 23-24. 
539 Algemene Rekenkamer 2020c p. 26-36.
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van de Tweede Kamer intensief bij de besluitvorming over die nationalisatie waarbij 
toezichtvertrouwelijke en koersgevoelige informatie een rol speelde. De samenstelling van 
de commissie veranderde zelfs in september 2012 door de verkiezingen van de Tweede 
Kamer. Dat was voor de Minister van Financiën geen reden om de (nieuwe) Tweede 
Kamer niet te informeren. Hij schreef aan de Tweede Kamer toen hij de nationalisatie 
openbaar maakte: 

“Mijn ambtsvoorganger en ik hebben deze uitgangspunten, indachtig de 
Commissie-De Wit die terecht groot belang hecht aan tijdige betrokkenheid 
van de Tweede Kamer bij eventuele steun aan financiële instellingen, ook 
met uw Kamer gedeeld in vertrouwelijke overleggen waarin de financieel 
woordvoerders van de fracties zijn geïnformeerd en waarin zij de mogelijkheid 
hadden om technische vragen te stellen. Vertrouwelijke overleggen over SNS 
Reaal waarbij de financieel woordvoerders van de op dat moment in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde fracties aanwezig waren vonden plaats op 14 juni 
2012, 22 november 2012 en 25 januari 2013. In de tweede week van januari 2013 
zijn de individuele woordvoerders telefonisch geïnformeerd over de actuele 
stand van zaken. De woordvoerders hadden de mogelijkheid om alleen hun 
fractievoorzitters te informeren.”540

Het was de bedoeling geweest om deze werkwijze vast te leggen in een informatieprotocol 
voor niet-bancaire instellingen. Er was wel een concept541 van zo’n protocol maar dat was 
in mei 2020 nog niet vastgesteld door het parlement. 

De Rekenkamer was in 2020 verbolgen over het feit dat de Minister van Financiën 
de Tweede Kamer niet op de juiste wijze had geïnformeerd bij de steunverlening aan 
Air France-KLM. De minister had aan de Tweede Kamer geschreven dat hij zoveel 
mogelijk het conceptinformatieprotocol niet-bancaire instellingen volgde, maar volgens 
de Algemene Rekenkamer week hij daar op belangrijke punten van af. De Algemene 
Rekenkamer vroeg hem waarom hij niet koos voor de weg van een besloten overleg met 
de vaste commissie voor Financiën, waarin het Reglement van Orde van de Tweede 
Kamer kan voorzien. Volgens de minister was er een risico dat de informatie te vroeg 
naar buiten zou komen als hij de Tweede Kamer zou hebben geïnformeerd. Uit onderzoek 
van de Tweede Kamer zelf naar aanleiding van vermeende lekken bleek dat die lekken 

540 Kamerstukken II 2012/13, 33532, nr. 1, Brief van de Minister van Financiën, p. 8.
541 Kamerstukken II 2019/20, 28165, nr. 323. De Minister van Financiën schreef op 15 april 2020 het 

volgende: Deze werkafspraken zijn niet definitief en kunnen door u of mij in samenspraak worden 
herzien als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld aan de hand van aanbevelingen van de Algemene 
Rekenkamer of de Raad van State of uw of mijn ervaringen met deze werkafspraken.”
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niet konden worden aangetoond. Volgens de Algemene Rekenkamer schond de minister 
het budget- en het informatierecht van het parlement en was zijn aanpak daarom 
onrechtmatig. “Het budget- en het informatierecht van het parlement zijn belangrijke 
beginselen van onze parlementaire democratie. We vinden het zorgelijk als er een cultuur 
zou ontstaan waarin deze beginselen ondergeschikt zijn aan het behalen van beleids-
doelen. Ook bij het toepassen van Europese regelgeving moet een zorgvuldig parlementair 
proces het uitgangspunt zijn.”542 

Volgens de Algemene Rekenkamer is het doel van artikel 2.27 Cw 2016543 om bij nieuw 
beleid het budgetrecht van het parlement materieel in te vullen, ook als het geld nog niet 
formeel via een suppletoire begroting is geautoriseerd. De Algemene Rekenkamer verwijst 
hierbij nadrukkelijk naar de memorie van toelichting bij artikel 2.27 Cw 2016 waarin 
staat dat “deze regel een versterking beoogt van het budgetrecht van de Staten-Generaal”. 
Daarom vindt de Algemene Rekenkamer dat dit artikel ook van toepassing is in gevallen 
waarin nog geen suppletoire begroting is ingediend.

Het (voorheen) materiële budgetrecht is door codificatie in de artikelen 2.25 en 2.27 Cw 
2016 onderdeel geworden van het formele budgetrecht544. Op grond van het eerste lid 
van artikel 2.25 Cw 2016 mogen ministers het lopende beleid met terughoudendheid in 
uitvoering nemen, als een begrotingswet niet op 1 januari in werking is getreden. Lopend 
beleid is beleid dat de Staten-Generaal met de begroting van het voorafgaande jaar hebben 
goedgekeurd of waarover de Staten-Generaal reeds zijn geïnformeerd.545 Het tweede lid 
van dit artikel bepaalt dat nieuw beleid niet in uitvoering mag worden genomen als de 
begrotingswet nog niet in werking is getreden. Maar er is een ‘tenzij’: het mag wel als 
dat in het belang van het Rijk is en als de minister de Staten-Generaal daarover heeft 
geïnformeerd. Volgens de memorie van toelichting zal het spoedeisende karakter in het 

542 Algemene Rekenkamer 2020c, p. 7. De Algemene Rekenkamer verwijst hier naar het budgetrecht 
van artikel 105 van de Grondwet en het informatierecht van artikel 68 van de Grondwet. De twee 
artikelen zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Staten-Generaal.

543 De tekst van artikel 2.27 Cw 2016 luidt als volgt. 
 Artikel 2.27. Uitvoering van voorstellen van wet inzake de suppletoire begrotingsstaten

1. Zolang een voorstel van wet tot wijziging van een begrotingsstaat niet tot wet is verheven 
en in werking is getreden, wordt lopend beleid dat ten grondslag ligt aan die wijziging met 
terughoudendheid in uitvoering genomen.

2. Zolang een voorstel van wet tot wijziging van een begrotingsstaat niet tot wet is verheven 
en in werking is getreden, wordt nieuw beleid dat ten grondslag ligt aan die wijziging, niet 
in uitvoering genomen, tenzij uitstel van de uitvoering naar het oordeel van Onze Minister 
die het aangaat niet in het belang is van het Rijk en hij de Staten-Generaal daarover heeft 
geïnformeerd.

544 Artikel 2.27 Cw 2016 gaat over suppletoire begrotingen en is gelijkluidend aan 2.25 Cw 2016.
545 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 54.
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algemeen via een schriftelijke mededeling aan de Kamers der Staten-Generaal kenbaar 
worden gemaakt.546 Maar de vraag bij dit nieuwe artikel is wat moet worden verstaan 
onder nieuw beleid, het spoedeisende karakter en het belang van het Rijk. Diamant vindt 
dat dit artikel veel ruimte biedt om het budgetrecht te omzeilen, waardoor het kan leiden 
tot een uitholling van het budgetrecht.547 Dat wordt nog versterkt door het gegeven – zoals 
Diamant stelt – dat het budgetrecht alleen interne werking tussen het parlement en de 
regering heeft. “Er is geen (constitutionele) rechter die toeziet op het budgetrecht van het 
parlement.”548 Dat is natuurlijk waar, maar de Algemene Rekenkamer kan hier wel een 
normerende rol vervullen. En die rol pakt ze ook op. 

De Algemene Rekenkamer geeft de volgende uitleg aan artikel 2.27 Cw 2016.549 Zij vindt 
dat een minister het parlement vooraf moet informeren over nieuw beleid dat in het 
belang van de Staat geen uitstel duldt. Het parlement moet een minister namelijk ter 
verantwoording kunnen roepen. Als een minister het parlement niet vooraf informeert, 
dan schendt de minister het budgetrecht van het parlement. ‘Als een minister de 
Tweede en Eerste Kamer niet vooraf heeft geïnformeerd over de verplichtingen die hij is 
aangegaan, beschouwen wij die als onrechtmatig.’550 In het eerste coronajaar 2020 is het 
parlement naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer een aantal keren bij spoedmaat-
regelen te laat geïnformeerd:551 
• door VWS bij het tekenen van overeenkomsten, 
• door EZK en LNV bij de invoering van steunmaatregelen,
• door BZK bij het verstrekken van leningen ter bestrijding van de economische crisis 

die volgde op het wegvallen van toerisme op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten door de 
coronapandemie, 

• door Financiën over het voorstel om gedupeerden in de affaire rond de kinderopvang-
toeslag € 30.000 uit te keren.

3.1.2.3 Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over 
aankoop aandelen in beursgenoteerde vennootschap

Eind 2019 vroeg de Minister van Financiën de Afdeling advisering van de Raad van State 
om advies over het spanningsveld tussen enerzijds de uitoefening van het budgetrecht 
door het parlement en de openbare informatie-uitwisseling die daarbij hoort en anderzijds 

546 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 55.
547 Diamant 2017, p. 103.
548 Diamant 2017, p. 68.
549 De Algemene Rekenkamer noemt hierbij niet artikel 2.25 Cw 2016. Aangenomen mag worden dat 

dezelfde uitleg geldt voor artikel 2.25 Cw 2016.
550 Algemene Rekenkamer 2021d, paragraaf 2.2
551 Algemene Rekenkamer 2021d p. 14.
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de regels voor de omgang met koersgevoelige informatie op grond van onder andere de 
Wet financieel toezicht en de Verordening marktmisbruik (PbEU 2014, L173).552

Op 25 maart 2020 bracht de Afdeling advisering van de Raad van State zijn advies uit. De 
conclusies van de Afdeling advisering van de Raad van State kwamen op het de volgende 
neer.553

• De Staat is op grond van de Verordening marktmisbruik niet verplicht om een 
voornemen om een aandelenbelang in een beursgenoteerde onderneming te 
verwerven of te vergroten openbaar te maken. Tegelijkertijd verbiedt deze verordening 
de openbaarmaking niet. Kennis van zo’n voornemen kan als voorwetenschap worden 
gekwalificeerd.

• Zolang wordt afgezien van openbaarmaking, verbiedt de Verordening marktmisbruik 
niet dat de voorwetenschap ‘uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep 
of functie’ wordt gedeeld, maar dan moet aan een aantal strikte voorwaarden worden 
voldaan. Deze uitzondering moet restrictief worden uitgelegd.

• Voor dit functioneel delen van voorwetenschap moeten nationale wettelijke regels, 
zoals de staatsrechtelijke regels over het budgetrecht (Comptabiliteitswet 2016) en de 
informatieplicht van ministers (Grondwet), in ogenschouw worden genomen. 

 o  Op grond van de Comptabiliteitswet 2016 moet een voornemen tot de aankoop 
van aandelen door de Staat in een beursgenoteerde onderneming in beginsel bij 
beide Kamers der Staten-Generaal worden “voorgehangen”.554 De Comptabili-

552 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 28165, nr. 324, Raad van State, No. W06. 19.041/III/Vo, Voor-
lich ting be tref fen de het voor ne men tot het ver rich ten van een aan koop trans ac tie van aan de len in 
een beurs ge no teer de ven noot schap. Advies van 25 maart 2020.

553 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 28165, nr. 324, Raad van State, No. W06. 19.041/III/Vo, p. 1-3.
554 Kamerstukken II 2013/14, 33837, nr. 3, p. 10-11. Hier staat nader geduid wat de voorhangprocedure 

voor privaatrechtelijke rechtshandelingen, artikel 4.7 Cw 2018 inhoudt. “De voorhangprocedure 
houdt in dat bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen niet eerder mogen plaatsvinden dan 
nadat het voornemen daartoe aan de beide Kamers is gemeld, waarbij de Kamers 30 dagen de 
gelegenheid hebben om daarover – als daartoe door een bepaalde quorum aan Kamerleden de 
behoefte wordt gevoeld – met de betrokken Minister in overleg te gaan. De periode van 30 dagen 
kan vervolgens nog worden verlengd met ten minste 14 dagen, waarna de betrokken Kamer de 
Minister moet laten weten of zij het wenselijk acht dat voor de voorgenomen rechtshandeling 
eerst een wettelijke machtiging wordt geregeld. Als van die optie van een wettelijke machtiging 
gebruik wordt gemaakt, dient dus eerst een wetsvoorstel te worden ingediend en door beide 
Kamers te worden aangenomen, waarin de machtiging wordt verleend om de rechtshandeling te 
doen plaatsvinden. Sinds het begin van de jaren negentig hebben de Kamers van de optie van 
een machtigingswet nauwelijks gebruik gemaakt. Na het overleg met de betrokken Minister 
werd in het algemeen «stilzwijgend» met de rechtshandeling ingestemd. Voor zover er aan de 
rechtshandeling financiële consequenties zijn verbonden, zoals in de situatie van het deelnemen in 
het aandelenkapitaal van ondernemingen, was en is er altijd ook nog een budgettaire voorziening 
nodig via een (suppletoire) begrotingswet. De voorhangprocedure komt dus niet in de plaats van 
het budgetrecht. Het is een extra controlemiddel in handen van de Staten-Generaal. Het doel van 
de voorhangprocedure is dat de Staten-Generaal vooraf een oordeel kunnen uitspreken over de 
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teitswet 2016 verbiedt het niet dat zo’n voornemen door de Kamers vertrouwelijk 
wordt behandeld.

 o  Het budgetrecht van de Staten-Generaal, dat in de Comptabiliteitswet 2016 is 
uitgewerkt, gaat uit van voorafgaande toestemming door het parlement met 
een begroting of met een wijziging van een begroting (zogeheten suppletoire 
begrotingswetten).

• Maar als een minister vindt dat uitstel van bepaald beleid of van een bepaalde 
handeling niet in het belang van het Rijk is, dan moet hij vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van een suppletoire begrotingswet, beide Kamers – gezien het 
budgetrecht van de Staten-Generaal – eventueel vertrouwelijk informeren over de 
reden waarom op de formele autorisatie niet kan worden gewacht. Vanzelfsprekend 
draagt de minister hiervoor een politieke verantwoordelijkheid.

• Op grond van de inlichtingenplicht van de regering aan de Kamers (ex artikel 68 van 
de Grondwet) moet de regering beide Kamers in de regel in het openbaar informeren. 
Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen indien en voor zover zwaarwegende 
belangen daartoe noodzaken. 

De Afdeling advisering van de Raad van State beval de Kamers aan om de werkaf-
spraken voor voorgenomen interventiemaatregelen bij bepaalde financiële instellingen 
(“Protocol-De Wit”) alsnog vast te stellen en om daarnaast te bezien of werkafspraken 
nuttig zijn over voorgenomen aandelentransacties in beursgenoteerde ondernemingen 
(waarop het Protocol-De Wit niet van toepassing is). Er kunnen volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State “zwaarwegende redenen bestaan om het parlement 
hierover vertrouwelijk te informeren”. Met die werkafspraken kan volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State het vertrouwelijk informeren van de Kamers beperkt 
blijven tot wat binnen de kaders van de Verordening marktmisbruik is toegestaan. Wel gaf 
de Raad van State in overweging te bezien “in hoeverre de in de Comptabiliteitswet 2016 
voorgeschreven termijnen van de voorhangprocedure passend zijn, ook in het licht van 

juistheid van het voornemen van de regering om een bepaalde privaatrechtelijke rechtshandeling 
te verrichten.”
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de Verordening machtsmisbruik, in situaties waarin vertrouwelijkheid en mogelijk spoed 
geboden is”.555

Tot slot concludeerde de Afdeling advisering van de Raad van State dat het niet mogelijk 
is vooraf alle situaties waarin de regering de Kamers vertrouwelijk wil informeren met 
werkafspraken te bestrijken. “In elke situatie – of deze nu aanpalend is aan of lijkt op 
voorgenomen aandelentransacties dan wel een heel ander onderwerp of vraagstuk betreft 
– zal de desbetreffende minister een afweging moeten maken binnen de (staatsrechtelijke) 
kaders van de inlichtingenplicht en vervolgens waar nodig zorgvuldig met de Kamer(s) 
afspreken hoe aan vertrouwelijke informatievoorziening in dat concrete geval uitvoering 
te geven.”556

De Minister van Financiën heeft in 2020 de werkafspraken gemaakt met de Tweede 
Kamer.557 “Indien het om koersgevoelige of andere vertrouwelijke informatie gaat, zal 
ik de commissie vertrouwelijk informeren. (…) Deze werkafspraken kunnen dus ook 
gebruikt worden voor een vertrouwelijk overleg over maatregelen die geen betrekking 
hebben op het verwerven van aandelen.”558 

3.1.2.4 Aanvullend advies Afdeling advisering van de Raad van State 
over positie Eerste Kamer

De Minister van Financiën vroeg de Afdeling advisering van de Raad van State ook om 
een aanvullend advies over de positie van de Eerste Kamer inzake vertrouwelijke, koersge-
voelige informatie over voorgenomen aandelentransacties en andere privaatrechtelijke 

555 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 28165, nr. 324, Raad van State, No. W06. 19.041/III/Vo, p. 15.
556 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 28165, nr. 324, Raad van State, No. W06. 19.041/III/Vo, p. 2-3.
557 Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, brief van de Minister van Financiën, p. 2.
558 Kamerstukken II 2020/2128165, nr. 323.
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rechtshandelingen die in artikel 4.7559 van de Comptabiliteitswet 2016 zijn genoemd.560

In aanvulling op de hiervoor genoemde voorlichting ging de Afdeling advisering van de 
Raad van State nader in op de betekenis van staatsrechtelijke regels voor het functioneel 
delen van voorwetenschap. Deze komen volgens de Afdeling advisering van de Raad van 
State op het volgende neer.561

559 De tekst van Artikel 4.7. Voorhangprocedure voor een privaatrechtelijke rechtshandeling luidt als 
volgt.

1. De volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen worden niet eerder door de Staat verricht 
dan 30 dagen, nadat het voornemen daartoe schriftelijk ter kennis is gebracht van de Kamers 
der Staten-Generaal:

a. het oprichten, mede oprichten of doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon;
b. het verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon van eigen vermogen, leningen 

met wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of garanties ten aanzien van de omvang 
van het eigen vermogen;

c. het overnemen van schuldtitels of aandelen van een privaatrechtelijke rechtspersoon die 
door een derde worden gehouden;

d. het overnemen van risico’s van financiële activa van een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
indien dat overnemen bedoeld is ter versterking van de solvabiliteit van de privaatrechtelijke 
rechtspersoon.

2. Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn van 30 dagen ten minste een vijfde van het 
grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers der Staten-Generaal nadere inlichtingen 
vraagt, wordt de privaatrechtelijke rechtshandeling niet verricht dan 14 dagen nadat de 
inlichtingen zijn verstrekt.

3. De procedure, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op een voornemen tot het 
verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in het eerste lid, aanhef en 
onder a tot en met d, indien:

a. een wettelijke regeling voorziet in een rechtsgrond voor het verrichten van die 
rechtshandeling;

b. de rechtshandeling ziet op het verstrekken van eigen vermogen dat voortvloeit uit een 
eerder verstrekte garantie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

c. de rechtshandeling ziet op het deelnemen in het aandelenkapitaal van een vennootschap 
waarbij de handeling niet ten doel heeft het relatieve belang van de Staat in het eigen 
vermogen van de betrokken rechtspersoon te verhogen;

d. het volgen van de voorhangprocedure in strijd is met een wettelijke regeling;
e. met de rechtshandeling een geringer financieel belang is gemoeid dan de door 

Onze Minister van Financiën vast te stellen bedragen die betrekking hebben op de 
rechtshandelingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d.

4. Onze Minister die het aangaat voert overleg met de Algemene Rekenkamer over een 
voornemen tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling als bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a. Onze Minister die het aangaat verbindt een redelijke termijn aan het 
overleg met de Algemene Rekenkamer. Na het overleg met de Algemene Rekenkamer legt 
Onze Minister die het aangaat het voorgenomen besluit aan de ministerraad voor.

560 Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, p. 1.
561 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, Raad van State, W06.20.0181./III/Vo, Voor-

lich ting tot het ver rich ten van een aan koop trans ac tie van aan de len in een beurs ge no teer de ven noot-
schap, 12 november 2020, p. 2-3.
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a. Artikel 105 van de Grondwet, dat het budgetrecht regelt, houdt in dat de begroting bij 
wet wordt vastgesteld. Hieruit volgt dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer vooraf 
moeten instemmen met de besteding van de financiële middelen van de overheid 
(autorisatiefunctie). Hoewel de regering deze middelen beheert, mag zij slechts 
uitgaven doen tot bedragen en voor doeleinden waarmee de Staten-Generaal tevoren 
hebben ingestemd.

b. De Comptabiliteitswet 2016 geeft nader vorm aan het budgetrecht. Deze wet regelt 
onder meer dat een nieuwe of hoger uitvallende uitgavenpost met een suppletoire 
begrotingswet kan worden goedgekeurd door het parlement. Zolang een suppletoire 
begrotingswet nog niet in werking is getreden, geldt dat lopend beleid dat aan de 
wijziging ten grondslag ligt slechts met terughoudendheid in uitvoering wordt 
genomen. Nieuw beleid wordt in beginsel niet in uitvoering genomen, tenzij de 
minister die het aangaat van oordeel is dat uitstel van de uitvoering van dat beleid 
niet in het belang is van het Rijk én de minister beide Kamers der Staten-Generaal 
daarover heeft geïnformeerd (artikel 2.27 Cw 2016). Strekking van die informatie-
plicht is te voorkomen dat het parlement met een voldongen feit wordt geconfronteerd 
en aldus het budgetrecht wordt uitgehold. De Afdeling advisering van de Raad van 
State verwijst hierbij naar het hiervoor aangehaalde onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer naar de aandelenverwerving Air France-KLM562.

c. Verder is relevant dat de Comptabiliteitswet 2016 voorschrijft dat in bepaalde gevallen 
een voorhangprocedure wordt gevolgd (artikel 4.7 Cw 2016). Dit artikel houdt in dat 
behoudens uitzonderingen (bijvoorbeeld als het volgen van de voorhangprocedure 
in strijd is met een wettelijke regeling) bepaalde privaatrechtelijke rechtshande-
lingen – zoals het overnemen door de Staat van aandelen van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon die door een derde worden gehouden – niet eerder mogen plaatsvinden 
dan 30 dagen nadat het voornemen daartoe schriftelijk aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal is gemeld.

d. Uit de grondwettelijke inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet volgt dat de 
regering de leden van de Tweede en Eerste Kamer alle inlichtingen verstrekt waar een 
of meer Kamerleden om hebben gevraagd. Ook heeft de regering de plicht uit eigener 
beweging gegevens aan het parlement te verstrekken als dat wenselijk is in het belang 
van een goede en democratische bestuursvoering. Dit lijdt slechts uitzondering als het 
verstrekken van inlichtingen in strijd is met het belang van de Staat.

e. Ten slotte is een wezenlijk uitgangspunt van artikel 66 lid 1 van de Grondwet dat 
parlementaire informatieverschaffing, beraadslaging en besluitvorming openbaar zijn.  
In de vorige voorlichting is aangegeven dat er niettemin uitzonderingen mogelijk zijn.  
Zo kan onder omstandigheden een vertrouwelijke voorhangprocedure worden gevolgd.

562 Algemene Rekenkamer 2020c p. 19-20.
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De Afdeling advisering van de Raad van State vindt in zijn aanvullende advies dat met 
uitzonderingen op het uitgangspunt van openbaarheid terughoudend moet worden 
omgesprongen: zwaarwegende belangen moeten die vereisen. 

“Dat neemt niet weg dat het informeren van het parlement over een mogelijke 
(incidentele) suppletoire begrotingswet of het voornemen tot overname van 
aandelen van een privaatrechtelijke rechtspersoon door de Kamers, ook 
vertrouwelijk kan geschieden. De betrokken minister zal de beoordeling dat 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is, moeten motiveren en naar een modaliteit 
moeten zoeken die zoveel mogelijk recht doet aan het belang om het parlement te 
informeren. Hiervoor draagt de minister politieke verantwoordelijkheid. 
Het budgetrecht en de uitwerking daarvan in de Comptabiliteitswet 2016, de 
informatieplicht en het uitgangspunt van openbaarheid geven mede vorm aan de 
bijzondere positie van regering en parlement en hun onderlinge verhouding. Alle 
voornoemde regels hebben betrekking op de Staten-Generaal: zowel de Tweede 
als de Eerste Kamer. In dit opzicht is er geen verschil tussen de (informatie)
positie van de Eerste Kamer en die van de Tweede Kamer.”563 

De Afdeling advisering van de Raad van State verwijst hierbij ook naar het oordeel van 
de Algemene Rekenkamer over de aandelenverwerving Air France-KLM. Omdat er geen 
verschil is tussen de Tweede en Eerste Kamer als het gaat om de informatiepositie betekent 
dat volgens de Afdeling advisering van de Raad van State dus ook dat de Verordening 
marktmisbruik niet in de weg staat aan het functioneel delen van voorwetenschap met de 
Eerste Kamer.564 Maar de Tweede en Eerste Kamer hebben de vrijheid hun bevoegdheden 
in het kader van het budgetrecht anders in te vullen. Er bestaan namelijk ook “wezenlijke 
verschillen tussen de positie van beide Kamers in het kader van het budgetrecht”565: 
de Tweede Kamer spreekt zich als eerste uit over begrotingswetsvoorstellen en in 
tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer geen recht van amendement. 
De Afdeling advisering van de Raad van State beval aan dat er ook werkafspraken met de 
Eerste Kamer gemaakt worden, die anders kunnen luiden dan die met de Tweede Kamer 
vanwege de verschillen in positie tussen beide Kamers.566

563 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, Raad van State, W06.20.0181./III/Vo, p. 3.
564 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, Raad van State, W06.20.0181./III/Vo, p. 3.
565 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, Raad van State, W06.20.0181./III/Vo, p. 3.
566 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 28165, nr. 334, Raad van State, W06.20.0181./III/Vo, p. 3.
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3.1.2.5 Budgetrecht wordt grover
In april 2015 verscheen een onderzoek van de Tweede Kamer naar het budgetrecht.567 De 
aanleiding voor het onderzoek was een motie568 van de Tweede Kamer naar aanleiding 
van de verantwoording over 2013. In die motie werd gevraagd om onderzoek te doen 
naar de reikwijdte van het budgetrecht en te onderzoeken of het waar nodig kan worden 
versterkt.569 

Het budgetrecht is volgens het rapport een van de oudste en belangrijkste grondwettelijke 
rechten van het parlement. Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) noemde het 
budgetrecht een fundamenteel beginsel dat een van de grondslagen van de latere democra-
tische rechtsstaat in West-Europa en Amerika is. Het budgetrecht van het parlement 
staat aan de basis van onze democratie. “Vrij vertaald is de kern van het budgetrecht dat 
uitgaven door de regering pas gedaan mogen worden na voorafgaande instemming van de 
Staten-Generaal en niet voor een hoger bedrag dan het in de begrotingswet vastgestelde 
maximumbudget. De oorsprong ervan is al oud en gebaseerd op het adagium ‘no taxation 
without representation’.” 570 Het BOR gaf een eigen vertaling van het beginsel ‘no taxation 
without representation’ naar het huidige budgetrecht: “als het volk belasting betaalt, heeft 
het volk via haar volksvertegenwoordiging ook het recht om te bepalen waar het aan 
uitgegeven wordt en te controleren of het zinnig en zuinig571 wordt besteed.”

Het BOR schetste een somber beeld van het budgetrecht, omdat het minder belangrijk 
was geworden door onder meer de wijze van begroten, door decentralisaties en het 
beperkte zicht op premie-gefinancierde sectoren.572 Het BOR hoopte dat de wijziging van 
de Comptabiliteitswet, waaraan op dat moment werd gewerkt, zou leiden tot versterking 
van het budgetrecht en de uitoefening ervan door het parlement.573 Het BOR schreef in 
de samenvatting van zijn rapport dat het bedrag waar de Tweede Kamer in het kader 
van het budgetrecht nog over ging afnam. “Het relatieve belang van premie-gefinan-
cierde zorguitgaven en sociale zekerheidsuitgaven neemt toe, steeds meer uitgaven 
worden overgeheveld (decentralisaties en privatisering) en steeds vaker wordt voor 

567 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11. Rapport ‘De macht en kracht van het budgetrecht. 
Het budgetrecht van de Tweede Kamer: Ontwikkelingen en verbeteringsmogelijkheden’, Onderzoek 
van Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) op verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgaven 
van de Tweede Kamer. Het verscheen op 2 april 2015.

568 Kamerstukken II 2013/14, 33930, nr. 13.
569 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33 670, nr. 11, p. 5.
570 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 13.
571 Het lijkt erop dat de termen ‘zinnig’ en ‘zuinig’ hier voor het eerst worden gebruikt.
572 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 5.
573 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 5.
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andere financieringsvormen buiten de rijksbegroting gekozen.”574 De verandering van 
het begrotingssysteem van input-gericht naar output-gericht (de operatie Van Beleids-
begroting tot Beleidsverantwoording) en vervolgens weer terug naar input-gericht (de 
operatie Verantwoord Begroten) had het budgetrecht verslechterd volgens het BOR. 
Daardoor was het zicht op de bestemming van de budgetten toegenomen, maar het zicht 
op de beleidseffectiviteit en doelmatigheid was afgenomen. “Daarnaast is het aantal 
begrotingsartikelen sterk verminderd (van ruim 800 naar circa 180). Dit leidt tot minder 
aangrijpingspunten voor autorisatie en allocatie en minder zicht op verschuivingen 
binnen de steeds groter wordende begrotingsartikelen.”575 De volgende figuur laat de 
sterke teruggang van het aantal begrotingsartikelen zien.

Figuur 3 Vermindering aantal begrotingsartikelen 1998-2018576

Verder was het door het hoge “aggregatieniveau” van de toelichtingen bij de begrotings-
artikelen soms onduidelijk of alles (contractpartij, verplichting, tijdhorizon) al vastligt of 
dat er nog ‘vrije ruimte’ is.577 Daardoor leek het soms dat er sprake is van “onwrikbare” 
verplichtingen. 578 De kwaliteit van de toelichting was dus van belang.579 

574 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 6.
575 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 6.
576 Algemene Rekenkamer 2019c, p. 21.
577 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 7.
578 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 7.
579 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 7.
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De Algemene Rekenkamer kwam daar in 2021 op terug met een onderzoek naar vijf 
meerjarenramingen.580 Ze signaleerde zwakke plekken in die ramingen. Aannames waren 
niet altijd actueel of juist. Het Ministerie van OCW gebruikte voor de bekostiging van 
universiteiten 35 jaar oude tijdschrijfgegevens van universitair medewerkers (uit 1984!).581 
Het Ministerie van JenV vertrouwde haar eigen model voor de meerjarenvoorspelling 
van het aantal rechtszaken niet en daarom schatte het ministerie het aantal rechtszaken 
lager in dan het model aangaf.582 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hield 
geen overzicht bij van het uitgestelde meerjarige onderhoud aan bruggen en sluizen. In 
2019 was een bedrag aan uitgesteld onderhoud voor het hoofdvaarwegennet van € 487 
miljoen niet meegenomen in de ramingen. De Algemene Rekenkamer noemde dit in 
2019 een risico voor de doelmatige instandhouding van het hoofdvaarwegennet.583 De 
Algemene Rekenkamer constateerde verder dat er in de onderbouwing van ramingen 
vaker aandacht was voor de ontwikkeling van hoeveelheden, zoals aantallen studenten 
in het onderwijs of rechtszaken in de justitiële keten, dan voor de ontwikkeling van de 
prijs (p) daarvan. Verder bleken ministeries soms creatieve methoden te gebruiken om 
begrotingsruimte te behouden of om een raming onder het afgesproken uitgavenplafond 
te krijgen. “Deze methoden staan soms op gespannen voet met de geldende begrotings-
regels en voorschriften.”584 De Algemene Rekenkamer concludeerde het volgende. “Het 
parlement mist informatie om de onderbouwing en de kwaliteit van meerjarenramingen 
in de begrotingen goed te kunnen beoordelen. Ook heeft het parlement te weinig zicht op 
eventuele begrotingsruimte. Het gevolg is dat het voor het parlement lastig is om met het 
kabinet het debat aan te gaan over de ruimte voor een andere besteding van middelen.”585

Het parlement kampt niet alleen met onduidelijke, onjuiste en niet actuele informatie 
in begrotingen, ook amendementen hebben in de praktijk weinig betekenis. In de 
periode 2002 tot en met 2015 verschoof de Tweede Kamer via amendementen jaarlijks 
effectief slechts 0,1% van de totale rijksbegroting. De begroting wordt ieder jaar dus 
vrijwel ongewijzigd aangenomen. Maar ook bleek uit het onderzoek van het BOR dat de 
aangenomen amendementen weinig betekenis hebben, omdat “begrotingswetten in dit 
verband veel interpretatieruimte laten, aangezien slechts bedragen in de begrotingsstaat 
kunnen worden geamendeerd en niet de wetstekst.”

580 Algemene Rekenkamer 2021f.
581 Algemene Rekenkamer 2021f p. 21.
582 Algemene Rekenkamer 2021f p. 24.
583 Algemene Rekenkamer 2021f p. 22-23.
584 Algemene Rekenkamer 2021f p. 6.
585 Algemene Rekenkamer 2021f p. 6.
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Het volgende voorstel van de begrotingswet voor VWS voor 2021 maakt dit 
duidelijk.586

Bij dit wetsvoorstel hoort de volgende begrotingsstaat.

586 Kamerstukken II 2021/22, 35925 XVI, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022, nr. 1.

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021 

Artikel 1 De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 
2022 wordt vastgesteld. 

Artikel 2 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor 
het jaar 2022 wordt vastgesteld. 

Artikel 3 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. 

Artikel 4 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige 
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitge-
geven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag 
na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Figuur 4 Begroting VWS 2022.

De memorie van toelichting die na dit overzicht volgt telt in totaal 330 pagina’s, terwijl de 
wet op twee A4-tjes past. 

Het BOR trok ook de sombere conclusie dat een minister een eventueel amendement 
in een eerstvolgende begrotingswet weer kon terugdraaien. “Ten slotte heeft een 
begrotingswet een werkingssfeer van één jaar. Begrotingsamendementen die een meerjarig 
effect beogen, zullen niet altijd aldus worden uitgevoerd.”587 Ook constateerde het BOR 
dat amendementen die een verschuiving binnen een begrotingsartikel beogen moeilijk 
zichtbaar en onnavolgbaar zijn. Beter zichtbaar zijn de verschuivingen tussen begrotings-
artikelen. Amendementen die over meer jaren doorwerken, komen nauwelijks voor. Maar 
als ze wel worden aangenomen, wordt die meerjarige werking nauwelijks geëffectueerd. 
Verder staat er in het algemeen weinig informatie over aangenomen en geëffectueerde 
amendementen in de jaarverslagen.588 Maar als ministers niet uitvoeren wat het parlement 
heeft afgedwongen, dan geldt de eenvoudige regel dat het parlement ook zelf moet opletten 
en de minister kan aanspreken als hij of zij zich niet aan de afspraak houdt.

587 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
588 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
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Ook internationaal scoort Nederland laag met het aantal begrotingsartikelen. De volgende 
figuur maakt dat duidelijk. Nederland staat op de zevende regel.

Figuur 5 Nederland scoort ook internationaal laag met het aantal begrotingsartikelen. De 
figuur laat de ontwikkeling zien van het aantal begrotingsartikelen en daaraan gekoppelde 
bedragen in de begroting van OECD-landen. 589

Het BOR pleitte ervoor om de Tweede Kamer tenminste 10% vrije ruimte in een nog te 
autoriseren begroting te geven, tenzij de minister afdoende aantoont en toelicht waarom 
het minder zou zijn.590 Over het algemeen was het inzicht in de budgetflexibiliteit voor de 
Kamer niet toegenomen, wel sec het inzicht in de mate van juridisch verplichte uitgaven. 

589 Algemene Rekenkamer 2019c p. 26.
590 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 7.
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“Hier ligt dan ook een belangrijke uitdaging. Gegeven het beperkte inzicht in de mate en 
aard van de budgetflexibiliteit wordt aanbevolen de Comptabiliteitswet en de begrotings-
voorschriften aan te scherpen, de controle op de comptabele regelgeving te versterken en 
wordt de Kamer aanbevolen scherper te toetsen op informatiewaarde in begrotingen en 
suppletoire wetten.”591

De volgende figuur geeft een beeld van de budgetflexibiliteit.

Figuur 6 Budgetflexibiliteit: de verhouding tussen verplichte en (nog) niet-verplichte uitgaven 
in de ontwerpbegroting. 592

In september 2019 vroeg de Algemene Rekenkamer opnieuw aandacht voor de 
“hardnekkige knelpunten” die al “een kleine 20 jaar” bestaan, maar die door de 
beleidsbegroting concreet en zichtbaar zijn geworden.593 Ze noemde het geringe aantal 
begrotingsartikelen (waardoor het parlement goedkeuring verleent aan te grote bedragen 
per artikel), de matige verantwoording over kabinetsprioriteiten en het ontbreken van 
goed zicht op maatschappelijke resultaten. De Algemene Rekenkamer vond het verder 
onbevredigend dat het huidige begrotingsstelsel van het Rijk, het zogenoemde verplich-

591 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 7.
592 Algemene Rekenkamer 2019c p. 22.
593 Algemene Rekenkamer 2019cp. 25.
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tingen-kasstelsel, met zich meebrengt dat de Tweede Kamer de voorstellen voor uitgaven 
in het komende jaar maar zeer beperkt kan wijzigen.594 De uitgaven liggen voor meer dan 
95% vast. Ook biedt de begroting volgens de Algemene Rekenkamer nauwelijks inzicht in 
• de besluiten die ten grondslag liggen aan dit leeuwendeel van de uitgaven, en 
• de vraag wanneer er in de toekomst weer ruimte ontstaat om geld op een andere 

manier in te zetten. De Algemene Rekenkamer suggereert om meer ruimte te 
creëren door voor een beperkt deel van de uitgaven bewust geen verplichtingen aan 
te laten gaan door de ministers. De Staten-Generaal kunnen daarvoor dan zelf een 
bestemming bepalen. In sommige landen gebeurt dat al.595

Een ander kwetsbaar fenomeen blijft de gebrekkige informatie over onder andere 
maatschappelijke resultaten van beleid. Er zou de afgelopen tien jaar juist méér en betere 
informatie worden opgenomen in beleidsdoorlichtingen en in concrete beleidsconclusies 
in de jaarverslagen. Maar dat is volgens de Algemene Rekenkamer niet gebeurd.596

“Kennelijk lukt het de meeste departementen nog steeds niet om op basis 
van (meetbare) beleidsinformatie een helder oordeel te geven over de vraag 
in welke mate het beleid het afgelopen jaar heeft bijdragen aan het bereiken 
van afgesproken doelstellingen. Ook de kwaliteit van de zogenaamde 
beleidsdoorlichtingen is ruim 10 jaar na hun introductie in 2006 nog steeds niet 
op het gewenste niveau. Er wordt weliswaar een sluitende evaluatieplanning van 
beleidsartikelen in de begroting opgenomen, maar deze planning wordt vaak 
niet gehaald. Daarnaast ontberen beleidsdoorlichtingen inhoudelijke scherpte en 
geven ze doorgaans geen oordeel over de doeltreffendheid van beleid (…). Een 
oorzaak van dit gebrek aan inhoudelijke scherpte is dat de beleidsdoorlichting 
wordt toegepast op het niveau van het begrotingsartikel. Hierdoor is het een vrij 
grofmazig middel en vallen specifieke bevindingen over één beleidsinstrument 
weg in het algemene beeld van het beleid.”597

De Algemene Rekenkamer putte hoop uit de afspraak die in het regeerakkoord van het 
kabinet-Rutte III is gemaakt om het inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
beleid te vergroten. Onder de noemer Operatie Inzicht in kwaliteit zijn diverse initiatieven 
in gang gezet om te komen tot een betere onderbouwing van beleid vooraf, monitoring, 

594 Algemene Rekenkamer 2019c p. 29.
595 Algemene Rekenkamer 2019c p. 29.
596 Algemene Rekenkamer 2019c p. 28.
597 Algemene Rekenkamer 2019c p. 28.
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bijsturing, tussentijdse evaluatie en een goede evaluatie achteraf.598 De Algemene 
Rekenkamer publiceerde op 21 april 2021 het rapport Inzicht in kwaliteit. Haar conclusie 
was dat de doelstellingen van Inzicht in Kwaliteit nog niet waren bereikt. In een aantal 
gevallen was het zicht op de werking van beleid verbeterd, maar de kwaliteit van de 
onderbouwing van beleid bleef te vaak onvoldoende. Verder werd de vraag of beleid in de 
huidige vorm moest worden voortgezet, vrijwel nooit gesteld. “Het is belangrijk dat ook in 
de komende jaren tijd, energie en aandacht geïnvesteerd worden om tot een substantieel 
beter inzicht in de effecten van beleid te komen, en om van dat inzicht te leren. (…) 
Inzicht in de werking van beleid maakt goede publieke verantwoording mogelijk, draagt 
daarmee bij aan het maatschappelijk draagvlak voor dat beleid en vergroot het vermogen 
tot aanpassing aan veranderende maatschappelijke omstandigheden.”599

De hoofdconclusie van het BOR was in 2015 dat het budgetrecht zo machtig en krachtig 
is als de Tweede Kamer zelf wil.600 Alle beperkingen zijn volgens het BOR beïnvloedbaar 
door de Tweede Kamer.601 Mogelijke maatregelen liggen volgens het BOR in ieder geval 
op het vlak van aanpassing van wet- en regelgeving en versterking van externe controle.602 
“Die bepalen de macht van het budgetrecht: wat de Kamer er mee kan. Daarnaast is het 
de Kamer zelf die bepaalt hoe stevig zij het budgetrecht hanteert en zich bewust toont 
van bedreigingen van het budgetrecht. Dat bepaalt de kracht van het budgetrecht: wat de 
Kamer er mee doet.”603 

Volgens het BOR was de behandeling van het wetsvoorstel voor een gemoderniseerde 
Comptabiliteitswet “na vele jaren voorstudie een uitgelezen mogelijkheid” om het 
budgetrecht te verbeteren.604 Dit is helaas in beperktere mate gelukt dan op grond van 
deze BOR-studie had mogen worden verwacht.

Uit het onderzoek van het BOR en het rapport Inzicht in publiek geld605 van de Algemene 
Rekenkamer blijkt dat de betekenis van het budgetrecht is afgenomen. De Staten-Generaal 
hebben minder mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Als gevolg daarvan is het 
ook voor de controleur van de inkomsten en uitgaven moeilijker om haar werk goed uit te 
voeren.

598 Algemene Rekenkamer 2019c p. 29.
599 Algemene Rekenkamer 2021b p. 4.
600 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 77.
601 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
602 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
603 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
604 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 77.
605 Algemene Rekenkamer 2019c
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3.1.2.6 Budgetrecht heeft nog meer beperkingen
De Minister van Financiën en de Afdeling advisering van de Raad van State gebruiken 
het begrip ‘budgettair beginsel’ om de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
te beperken. Het budgettair beginsel geldt namelijk niet absoluut. De minister ziet 
beperkingen ten aanzien van onder meer natuurlijke personen en premiesectoren en de 
Afdeling advisering van de Raad van State ziet liever geen controles in de private sector, 
hoewel dit wel vaker wordt toegestaan606. De bedenker van de term ‘budgettair beginsel’ 
was hoogleraar bestuurskunde Stevers. Hij gebruikte de term in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw om aan te geven dat al het belasting- en premiegeld gevolgd moet kunnen 
worden door de Algemene Rekenkamer.607 Hij zag geen beperkingen. Stevers lichtte zijn 
bestuurskundige beginsel als volgt toe.

‘De controlebevoegdheid van de rekenkamer is echter geen afgeleide van 
een regeringsbevoegdheid doch van het budgetrecht van het parlement 
zelf. Als de regering een financiële binding aangaat zonder voor haarzelf 
controlebevoegdheden te stipuleren voor het rechtmatig en doelmatig aanwenden 
van de geboden steun, dan is dat haar zaak, haar verantwoordelijkheid. Dat 
mag echter niet het recht van het parlement, en daarmee van de rekenkamer, 
aantasten om na te gaan of de gevoteerde gelden overeenkomstig de bedoeling 
worden aangewend.” Stevers vond ook dat de controle van andere rechtspersonen 
dan de Staat “er mede (niet steeds uitsluitend) op is gericht om na te gaan of de 
rijksregelingen nog doelmatig zijn. In dat opzicht is er typisch sprake van een 
bevoegdheid die nodig is om een taakonderdeel, de controle der rijksfinanciën, 
naar behoren te vervullen.’608

De Minister van Financiën bezigt in de memorie van toelichting bij de Cw 2016 een sterk 
afwijkende en verwarrende interpretatie van de term budgettair beginsel. Hij schrijft om 
te beginnen dat het onderzoekdomein en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
is609 gekoppeld aan het budgettaire beginsel. 

606 Zie over de interpretatie van de Raad van State paragraaf 2.3.2.
607 Oftewel follow the money.
608 Stevers 1979, p. 176.
609 Interessant is dat de memorie van toelichting het domein van onderzoek en de bevoegdheden 

van de Algemene Rekenkamer als enkelvoud ziet, zoals de uitdrukking het ‘loven en bieden’ is 
gebruikelijk op de markt. Maar hier kan eigenlijk geen sprake zijn van enkelvoud omdat domein en 
bevoegdheden verschillende zaken zijn: het domein is het gebied waarop het onderzoek zich richt 
en de bevoegdheden gaan over de vraag wat de Algemene Rekenkamer op dat gebied mag doen. 
Dat kan geen enkelvoud zijn.



209

Rechtsbeginselen voor rekenkamers

3

“Het budgettaire beginsel houdt in dat de Algemene Rekenkamer onderzoek 
kan verrichten naar de inning en besteding van publieke middelen. Het kan 
daarbij enerzijds gaan om de besteding van begrotingsgeld door de ministeries 
en de colleges. Anderzijds kan het gaan om het beheer van publieke financiële 
middelen door rechtspersonen met een wettelijke taak of om vennootschappen 
waarvan de staat nagenoeg alle aandelen van het geplaatste aandelenkapitaal 
houdt.” 610 

Onder de toelichting op artikel 7.24 Cw 2016 Onderzoek naar publieke middelen buiten het 
Rijk611 staat dat het budgettaire beginsel inhoudt dat de Algemene Rekenkamer onderzoek 
kan doen naar organisaties buiten het Rijk die worden bekostigd met publiek geld.612 Maar 
dan komt de beperking: “het budgettaire beginsel geldt niet absoluut”. In de volgende 
gevallen heeft de Algemene Rekenkamer geen of slechts onder bepaalde voorwaarden een 
onderzoeksbevoegdheid:613

• bij natuurlijke personen heeft de Algemene Rekenkamer alleen een onderzoeksbe-
voegdheid als zij publieke middelen (onder andere subsidie, lening of garantie) hebben 
ontvangen, die bedoeld zijn voor hun bedrijf of voor de uitoefening van hun beroep; 

• wanneer de ontvanger van het begrotingsgeld of de opbrengst van een wettelijke 
heffing een publiekrechtelijk college is waarvoor de keuze geschiedt bij of krachtens 
wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen (bijvoorbeeld ingeval van de 
decentrale overheden); 

• wanneer in specifieke wetgeving is geregeld dat de Algemene Rekenkamer geen of 
beperkte onderzoeksbevoegdheden heeft. Zo heeft de Algemene Rekenkamer op basis 
van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet geen onderzoeksbevoegdheden bij de 
zorgverzekeraars die de opbrengst van de bij of krachtens de Zorgverzekeringswet 
ingestelde heffingen gebruiken.

Volgens de Minister van Financiën is het onderzoekdomein van de Algemene Rekenkamer 
niet het spiegelbeeld van het budgetrecht van de Staten-Generaal, omdat het budgetrecht 
nadrukkelijk in een ander artikel van de Grondwet is geregeld dan de taken en 
bevoegdheden – waaronder het onderzoekdomein – van de Algemene Rekenkamer:614

610 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 131.
611 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 151.
612 Volgens de memorie van toelichting kan publiek geld zowel de opbrengst van een wettelijke heffing 

(belasting, premie, tarief) als begrotingsgeld zijn. Dit betekent dat de reikwijdte van de controle 
van de Algemene Rekenkamer ofwel het domein van het onderzoek afhankelijk is van de aard van 
de financiering. De financiering kan bijvoorbeeld geschieden in de vorm van geldverstrekking 
door of vanwege het Rijk of in de vorm van een bij of krachtens de wet ingestelde heffing.

613 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 131.
614 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 7, p. 35.
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• in artikel 76 Grondwet is geregeld dat de Algemene Rekenkamer belast is met het 
onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk;

• in artikel 105 Grondwet, dat het budgetrecht regelt, staat in lid 3 dat de verant-
woording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk aan de Staten-Generaal 
wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet en dat de door de Algemene 
Rekenkamer goedgekeurde rekening aan de Staten-Generaal wordt overgelegd. In lid 
4 staat dat de wet regels stelt omtrent het beheer van de financiën van het Rijk. Dat is 
de Comptabiliteitswet. 

Volgens de Minister van Financiën is de grondwettelijke taak van de Algemene Rekenkamer, 
te weten het onderzoek naar uitgaven en ontvangsten van het Rijk, wel aan het budgetrecht 
gekoppeld en kunnen de Kamers de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de 
uitoefening van hun budgetrecht benutten.615 Maar volgens de minister betekent de koppeling 
aan het budgetrecht niet dat de Algemene Rekenkamer alle ontvangsten en uitgaven van 
het Rijk kan onderzoeken. De Tweede Kamer heeft bijvoorbeeld616 geen budgetrecht over de 
(zogenoemde) budgetsectoren BKZ (Budgettair Kader Zorg) en SZA (Sociale Zekerheid en 
Arbeidsmarkt), terwijl de premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzeke-
ringen wel worden geïnd door de Belastingdienst. 

Deze inkomsten zouden dus kunnen worden gezien als inkomsten van de rijksoverheid, 
maar dat is volgens de Minister van Financiën niet zo. De premiegelden die in deze 
sectoren omgaan behoren wel tot de publieke middelen, maar deze onderzoekt de 
Algemene Rekenkamer niet. De minister beperkt dus de grondwettelijke taak van de 
Algemene Rekenkamer met instemming van de Staten-Generaal. Dit onderwerp komt 
uitgebreider aan de orde in de paragraaf over de invloed van de EU op het budgetrecht.617 

3.1.2.7 Geen onderzoek tot op niveau van ‘gewone’ natuurlijke 
personen

Zoals hiervoor al aan de orde kwam geldt het budgetrecht volgens de Minister van 
Financiën niet absoluut. De Algemene Rekenkamer mag bijvoorbeeld alleen onderzoek 
doen naar natuurlijke personen 
• als zij een beroep of bedrijf uitoefenen én die direct, indirect of voorwaardelijk
 1°  een subsidie, lening, garantie of een bijdrage in natura met kenmerken van een 

subsidie, lening of garantie ten laste van de rijksbegroting hebben ontvangen;

615 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 7, p. 35.
616 Een andere beperking geeft artikel 7.24 onderdeel c Cw 2016.
617 Zie paragraaf 3.1.2.16. Compactere opzet semesters en intensieve begeleiding bij noodsteun.
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 2°  een fiscale tegemoetkoming inzake speur- en ontwikkelingswerk, een energie-in-
vestering, een milieu-investering of een investering in huurwoningen hebben 
ontvangen ten behoeve waarvan door Onze Minister die het aangaat een 
verklaring is afgegeven of een aanwijzing bij ministeriële regeling heeft plaatsge-
vonden;

• als zij goederen of diensten leveren die betrekking hebben op de uitvoering van een 
publieke taak waarvan de betaling ten laste van de rijksbegroting komt en waarbij 
de Staat zich het recht heeft voorbehouden bij de betreffende natuurlijke persoon 
controles uit te voeren ten aanzien van de geleverde goederen of diensten.618

Maar de Algemene Rekenkamer mag geen onderzoek doen naar ‘gewone’ natuurlijke 
personen. Volgens Dolmans werden natuurlijke personen geheel buiten de Comptabili-
teitswet gehouden met het oog op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.619 De 
Afdeling advisering van de Raad van State vindt onderzoeksbevoegdheden bij ‘gewone’ 
natuurlijke personen in hoge mate ongewenst omdat dit het evenwicht tussen het belang 
van een adequate controle enerzijds en het respecteren van de private sector anderzijds 
verstoort. Die bevoegdheden bestaan alleen waar het gaat om Europese subsidies.620

Deze redenering van de Afdeling advisering van de Raad van State is in het licht van 
de kinderopvangtoeslagenaffaire opvallend. Het is misschien beter om te stellen dat de 
Algemene Rekenkamer tot op het niveau van ‘gewone’ natuurlijke personen onderzoek 
moet kunnen doen, juist in het belang van de bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer. De Algemene Rekenkamer kan alleen dan goed beoordelen of de Staat zijn 
boekje niet te buiten gaat.

Ook het verwerken van persoonsgegevens met het oogmerk om burgers beter tegen de 
overheid te kunnen beschermen zou toegestaan moeten worden. Blijkens de memorie van 
toelichting bij de Wet versterking decentrale rekenkamers heeft de regering dat nog niet 
in beeld. De NVRR vroeg aan de regering of rekenkamers bevoegd zijn om bijzondere 
persoonsgegevens te onderzoeken indien deze gegevens al berusten bij de gemeente of een 
andere organisatie waar de rekenkamer bevoegd is om onderzoek te doen. De regering 
antwoordde als volgt: 

“Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is een specifieke grondslag 
vereist en zoals ook uit de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet 

618 Zie artikel 7.24 Cw 2016 Onderzoek naar publieke middelen buiten het Rijk.
619 Dolmans 1989, p. 403.
620 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 4.
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Algemene verordening gegevensverwerking (UAVG) volgt, ontbreekt op dit 
moment een dergelijke grondslag voor rekenkamers. Dat betekent dat lokale 
rekenkamers niet bevoegd zijn bijzondere persoonsgegevens te verwerken. 
De regering ziet op dit moment geen aanleiding om hier verandering in aan te 
brengen.”621

Voor het kunnen verrichten van onderzoek bij natuurlijke personen is wel een wetswij-
ziging nodig.

Het gebruik van het concept van de beginselen van goed bestuur door rekenkamers kan 
hierin een keerpunt worden.

3.1.2.8 Budgetrecht gaat over slechts twee vijfde van de collectieve 
uitgaven

Nederland is lid van de Europese Monetaire Unie (EMU) en heeft zich daarom verplicht 
om de overheidsfinanciën en overheidsschuld vast te stellen aan de hand van de EMU-de-
finities, zoals die staan geformuleerd in artikel 1 van de Wet houdbare overheidsfinanciën 
(Wet Hof). De EMU-gelden bieden een overzicht van de collectieve middelen die de 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en de fondsen voor de zorg, sociale zekerheid en 
arbeidsmarkt innen en besteden. In 2017 waren de totale inkomsten € 320 miljard en de 
totale uitgaven € 312 miljard. In 2017 hield de overheid € 8,0 miljard over.622 De volgende 
figuur laat zien hoe in 2017 de verhouding was tussen de uitgaven van de rijksrekening en 
de rest van de uitgaven volgens de begrippen en normen van de EMU.

621 Kamerstukken II 2019/20, 35298, nr. 3 onder punt 6.
622 Algemene Rekenkamer 2018a p. 23.
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Figuur 7 Schematische weergave van de uitgaven van de Nederrlandse overheid in 2017 op 
EMU-basis afgezet tegen de rijksrekening. 623 

Het budgetrecht van het Nederlandse parlement gaat alleen over de inkomsten en uitgaven 
van de rijksoverheid. De Algemene Rekenkamer stelt dat het parlement daardoor weinig 
zicht en grip heeft op de uitgaven en ontvangsten in de overige voor de EMU-cijfers 
relevante sectoren: de lokale overheden en de budgetdisciplinesectoren Zorg, en Sociale 
zekerheid en arbeidsmarkt.624 

In de figuur hieronder, die de Algemene Rekenkamer publiceerde in haar Staat bij de 
Rijksverantwoording 2017, wordt duidelijk hoe die geldstromen zich tot elkaar verhouden. 
De figuur laat zien dat de Algemene Rekenkamer alleen de ontvangsten en uitgaven kan 
controleren bij de centrale overheid: het bovenste blok in het midden van de onderstaande 
figuur.625

623 Algemene Rekenkamer 2018a p. 26.
624 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 27.
625 Algemene Rekenkamer 2018a p. 23.



214

Hoofdstuk 3

De EMU-middelen zijn wel zichtbaar in het Financieel Jaarverslag van het Rijk626, omdat 
dat is samengesteld volgens de definities van de Europese Monetaire Unie (EMU). Het 
begrotings-, financierings- of EMU-saldo is het bedrag dat de Nederlandse overheid 
als geheel extra moet lenen of overhoudt om de uitgaven te kunnen bekostigen. De Wet 
Hof definieert het EMU-saldo627 als het saldo van de ontvangsten en de uitgaven van de 
collectieve sector in een jaar. De collectieve sector is het organisatorische geheel van:
• de Rijksdienst: het organisatorische geheel van de ministeries en de andere 

staatsorganen waarvan de uitgaven en de ontvangsten worden opgenomen in de 
Rijksbegroting;

• de sociale fondsen: de fondsen die in het kader van het begrotingsbeleid gerekend 
worden tot de budgetdisciplinesectoren Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en Zorg;

• de decentrale overheden: provincies, gemeenten en waterschappen, en
• de overige rechtspersonen met een wettelijke taak: de rechtspersonen die een bij of 

626 De goedgekeurde rijksrekening is een bijlage bij dit Financieel Jaarverslag.
627 Artikel 1 Wet Hof.

Figuur 8  Inkomsten, verdeling en uitgaven van de publieke sector in 2017 op EMU-basis
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krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden 
bekostigd uit de opbrengst van een bij of krachtens de wet ingestelde heffing met 
uitzondering van de decentrale overheden en de sociale fondsen.

De memorie van toelichting bij de Wet Hof onderscheidt drie budgetdisciplinesectoren, 
die elk onderdeel zijn van de collectieve sector waarop het trendmatig begrotingsbeleid 
is gericht. Voor elk van deze sectoren geldt een specifiek budgettair kader.628 Volgens 
de Minister van Financiën kan de rijksoverheid deze kaders direct beïnvloeden en er 
direct in ingrijpen.629 Hierna zal blijken dat die beïnvloeding door het parlement hooguit 
indirect is. 
• Het Budgettair kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) is het uitgavenkader 

dat gedurende een regeerperiode geldt voor de relevante uitgaven voor de sector 
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt.630 

 o  De sociale premies WW, WAO, IVA, WGA, ZW, AOW en Anw worden tot de 
belastingontvangsten gerekend en vallen derhalve onder het inkomstenkader.

 o  Onder het uitgavenkader van de sector vallen zowel de uitgaven van deze sector 
die in de Rijksbegroting worden opgenomen (in casu in de begroting en het 
jaarverslag van het ministerie van SZW), als de premiegefinancierde uitgaven 
van de sector, die in de begrotingen en de jaarverslagen van de relevante fondsen 
worden opgenomen.631 

• Het Budgettair kader Zorg (BZK) is het uitgavenkader dat gedurende een regeer-
periode geldt voor de relevante uitgaven die betrekking hebben op de zorgsector.632 

 o  Onder het inkomstenkader vallen de sociale premies AWBZ en ZVW worden tot 
de belastingontvangsten gerekend. 

 o  Onder het uitgavenkader van de zorgsector vallen zowel de zorguitgaven die in 
de Rijksbegroting worden opgenomen (in casu in de begroting en het jaarverslag 
van het ministerie van VWS) als de premiegefinancierde zorguitgaven die in de 
begrotingen en de jaarverslagen van de relevante fondsen worden opgenomen.633 

628 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 27. 
629 Kamerstukken II 2013/14, 33961, nr. 3, p. 1.
630 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 27.
631 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr.3, p. 27. Het gaat om de volgende fondsen: 

A.  de fondsen in beheer bij de Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen (UWV), te weten 
thans: 1. De Werkloosheidsfondsen (WW); 2. Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 
(WAO); dit is een fonds in afbouw; 3. Het Inkomensvoorzieningsfonds volledig 
arbeidsongeschikten (IVA); 4. Het Werkhervattingsfonds gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
(WGA); 5. Het Ziektewetfonds (ZW); 6. Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen 
(WAZ); dit is een fonds in afbouw. Kamerstukken II 2012/13, 33 416, nr. 3 27 

B.  de fondsen in beheer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), te weten thans: 1. Het 
Ouderdomsfonds (AOW); 2. Het Nabestaandenfonds (Anw).

632 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 28.
633 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 28. Het gaat om de volgende fondsen: de fondsen in beheer 
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• Als derde budgetdisciplinesector, los van de sociale fondsen, wordt de Rijksbe-
groting (eng) onderscheiden. Het Budgettair kader Rijksbegroting eng is het reële 
uitgavenkader dat gedurende een regeerperiode geldt voor het saldo van alle relevante 
uitgaven en relevante niet-belastingontvangsten van de Rijksbegroting die niet 
worden toegerekend aan de overige budgettaire kaders. Het gaat om uitgaven en 
niet-belastingontvangsten van de rijksdienst, omvattende de ministeries en de overige 
staatsorganen waarvan de uitgaven en ontvangsten in de Rijksbegroting worden 
opgenomen, zoals de hoge colleges van staat.634 Het budgetrecht geldt dus eigenlijk 
voor een restcategorie.

De Algemene Rekenkamer kaartte al in 2013 aan dat een bezinning op premie-uitgaven 
raadzaam was vanwege het belang voor de informatiepositie en het budgetrecht van 
het parlement.635 In 2012 kwam van het totaal van 64 miljard euro aan publiek gefinan-
cierde zorguitgaven een bedrag van 6,6 miljard euro uit de rijksbegroting; bij de sociale 
zekerheidsuitgaven ging het om een bedrag van 20,6 miljard euro uit de rijksbegroting 
op een totaal van 73 miljard euro. De uitgaven in het budgettair kader Zorg (BKZ) en het 
budgettair kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA-kader) belopen meer dan de 
helft van de totale collectieve uitgaven.

Het interessante is dat de Belastingdienst de premies voor sociale zekerheid en zorg636 int 
en dat de Minister van Financiën deze premies opneemt in het Financieel Jaarverslag van 
het Rijk als inkomsten van het Rijk. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten zijn dat de 
Algemene Rekenkamer deze inkomsten zou onderzoeken in het kader van haar grondwet-
telijke taak. Maar feit is dat ze dat niet doet omdat de premies niet lopen via de begroting 
van de ministeries.637 Het beheer van de fondsen is in handen van instanties als UWV, de 
SVB en Zorginstituut Nederland. 

De Tweede Kamer heeft geen budgetrecht over deze budgetsectoren (BKZ en SZA), terwijl de 
premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen wel worden geïnd door 
de Belastingdienst. De premiegelden die in deze sectoren omgaan behoren wel tot de publieke 
middelen. Deze uitgaven worden aan een minder streng regime van controle en verant-
woording onderworpen dan begrotingsmiddelen. Dit belemmert zowel de autorisatiefunctie 

bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ), te weten thans het Algemeen Fonds Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ-fonds) en het Zorgverzekeringsfonds (ZVF).

634 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 28.
635 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 

27. 
636 Met uitzondering van de zorgpremies, die door de zorgverzekeraars worden geïnd.
637 Algemene Rekenkamer 2017c en Algemene Rekenkamer 2018a, p. 19.
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(machtiging tot het doen van uitgaven, aangaan verplichtingen en generen van ontvangsten) 
als de allocatiefunctie (verdelen van uitgaven over verschillende functies) van het parlement. 
Ook is er bij de premie-uitgaven geen formeel moment van decharge door het parlement.638

‘Zoekplaatje’
Het BKZ (Budgettair Kader Zorg) dat jaarlijks bij de Miljoenennota verschijnt, 
is volgens de Algemene Rekenkamer niet te vergelijken met een begroting: het 
is geen begrotingswet en wordt ook niet door het parlement geautoriseerd. “Een 
bedrag van meer dan 70 miljard euro wordt in verschillende compartimenten 
onderverdeeld, maar er zijn geen begrotingsartikelen waarin activiteiten en in te 
zetten instrumenten worden toegelicht. De bestedingsvrijheid die resteert voor 
de instellingen die de budgetten beheren, is groot. Mutaties en bijstellingen op 
voorgaande budgetten en de aansluiting op de reguliere begroting resulteren in 
een zoekplaatje voor het parlement.” 639

De Algemene Rekenkamer vindt dat de controle op gepast gebruik van zorg, een 
vereiste uit de wet, nog in de kinderschoenen staat.640 “De prikkel voor instellingen en 
zorgverzekeraars om declaraties van zorgkosten te controleren is gering. De Nederlandse 
Zorgautoriteit kan, als sluitstuk van de controleketen, nog onvoldoende leunen op 
controles van de zorgverzekeraars en accountants bij de instellingen.”641 Bovendien 
ontbreekt onafhankelijke controle. De Algemene Rekenkamer meldde al in 2013 dat ze 
slechts beperkt bevoegdheden heeft om onderzoek uit te voeren bij zorgverzekeraars en 
geen bevoegdheden tot het doen van onderzoek bij zorgaanbieders. “De Zorgverzeke-
ringswet (artikel 121) bepaalt dat de Algemene Rekenkamer de opbrengst en besteding 
van de premies van zorgverzekeraars niet mag onderzoeken. Hierdoor bestaat er een 
risico op ondoelmatige en onrechtmatig gedeclareerde zorg binnen het stelsel.”642 De 
Algemene Rekenkamer stelde dat de raming van de belastingontvangsten inmiddels 
jaarlijks uitgebreid werd toegelicht in het belastingplan, maar dat er geen inhoudelijke 
onderbouwing van de raming van de premieontvangsten was. En omdat de vaststelling 
van de hoogte van de premies in de zorgsector en de SZA-sector doorgaans plaatsvond 

638 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 2.

639 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 2.

640 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 3.

641 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 3.

642 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 3.
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via een ministeriële regeling, was er een geringe betrokkenheid van het parlement. 
Bij een ministeriële regeling is er geen sprake is van een formeel wetsvoorstel waarop 
toestemming wordt verleend. 

De Algemene Rekenkamer betreurde dat er geen integrale afweging plaatsvond tussen 
de heffing van premies en de heffing van belastingen.643 Deze samenloop van door de 
overheid opgelegde premie- en belastingmiddelen kwam in het parlementaire besluitvor-
mingsproces niet tot uitdrukking.644 De Algemene Rekenkamer pleitte in 2013 voor een 
gelijkwaardiger behandeling van de premiegelden door het parlement. “(Dit) ligt ook in 
de rede omdat deze gelden net als de belastingmiddelen conform de geldende EMU-regels 
zonder voorbehoud tot de collectieve uitgaven worden gerekend.”645

Op 28 september 2016 diende het Kamerlid Vermue met de leden Ronnes, Koolmees, 
Schouten en Merkies een motie646 in, waarin ze regering verzochten om een onderzoek 
in te stellen ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal, inclusief de 
verbetering van de informatiepositie en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid 
ten aanzien van de uitgaven in premiesectoren. 

De Minister van Financiën reageerde op 20 april 2017 met een stuk getiteld ‘Nota 
premiesectoren’647. In de nota legde hij uit dat het kabinet sinds 1994 het trendmatig 
begrotingsbeleid gebruikt. Om de overheidsuitgaven te beheersen is er een uitgavenkader: 
jaarlijkse uitgavenplafonds voor de hele kabinetsperiode. Het uitgavenkader bestaat uit 
drie deelkaders: 
• één voor de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid, 
• één voor de zorg en 
• één kader voor de uitgaven rijksbegroting (rijksbegroting in enge zin).648 

De minister geeft hierbij aan dat de premie-gefinancierde uitgaven in de sociale zekerheid 
en de zorg niet onder de rijksbegroting vallen ondanks het feit dat ze wel tot de collectieve 
uitgaven behoren.649 Het plaatje van het uitgavenkader zag er als volgt uit:650 

643 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 3.

644 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 4.

645 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 3, p. 4.

646 Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 19.
647 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren.
648 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 9.
649 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 9.
650 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 9.
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Uitgavenkader (bedragen in miljarden euro) 2015 2016 2017
Rijksbegroting in enge zin
Uitgavenkader (in lopende prijzen) 105,9 106,3 108,1
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid
Uitgavenkader (in lopende prijzen) 76,3 77,4 77,6
Budgettair Kader Zorg
Uitgavenkader (in lopende prijzen) 65,7 67,9 70,0
Totaal uitgavenkader
Uitgavenkader (in lopende prijzen) 248,0 251,6 255,6

Een betrekkelijk klein deel van de financiering van de sociale fondsen voor zorg, sociale 
zekerheid en arbeidsmarkt loopt via rijksbijdragen van de ministeries van VWS en 
SZW. Deze rijksbijdragen staan op de rijksbegroting.651 De rest komt van premies, die 
rechtstreeks naar de fondsen of de zorgverzekeraar gaan.652 Deze premies worden ook 
wel bestemmingsheffingen genoemd.653 Het merendeel van de regelingen had volgens de 
minister een verzekeringskarakter en was daarom een openeinderegeling.654

De begrotingsregels schreven volgens de minister overigens wel voor dat de verantwoor-
delijke minister op andere uitgaven bezuinigt zodat de uitgaven het vooraf afgesproken 
maximum niet overstijgt en daarmee binnen de kaders blijven.655 Dit is opmerkelijk, omdat 
de minister hiermee aangaf dat de premie-gefinancierde ‘verzekeringen’ bij overschrijdingen 
zelfs een beroep op middelen van de rijksbegroting nodig kan maken. Dat maakt ook zijn 
stelling opmerkelijk dat het parlement geen budgetrecht moet hebben over premie-gefinan-
cierde uitgaven. “Het onder het budgetrecht brengen van de premie-gefinancierde uitgaven 
heeft dus geen meerwaarde uit het oogpunt van kostenbeheersing.”656 Die meerwaarde 
zit vooral in meer directe invloed van het parlement op deze uitgaven. Maar dat vindt de 
minister niet nodig, omdat het parlement invloed kan uitoefenen op de aard en hoogte van 
de premie-gefinancierde uitgaven door de onderliggende wetgeving te wijzigen.657 

Hij schetste ook een beeld dat het toepassen van het budgetrecht in de zorg “bovendien 
gepaard (zou) moeten gaan met een grote stelselwijzing in de zorg. Wanneer de sociale 
zekerheid volledig uit de begrotingsmiddelen zou worden gefinancierd, zou de verzeke-

651 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 10.
652 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 10.
653 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 10.
654 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 10.
655 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 11.
656 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 5.
657 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 5.
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ringsgedachte uit de fondsensystematiek worden los gelaten. Dit betekent een ingreep in 
de huidige systematiek en een verandering in de rol van de sociale partners.”658 

De betrokkenheid van sociale partners hoeft geen belemmering te zijn om de Algemene 
Rekenkamer in het publiek belang controles te laten uitvoeren in deze budgetdiscipline 
sectoren. De private ‘verzekeringsgedachte’ wordt ondergraven doordat het Rijk in noodsi-
tuaties zal bijspringen met de rijksbijdrage. Er is dus al bemoeienis vanuit het Rijk met de 
sociale partners. Die bemoeienis kan toenemen door het parlement zeggenschap te geven 
zonder de sociale partners buiten spel te zetten.

De Minister van Financiën maakte zich ook weinig zorgen om de bevoegdheden van 
de Algemene Rekenkamer. De onderzoeksbevoegdheid van de Algemene Rekenkamer 
sluit volgens hem ten aanzien van de uitgaven voor zorg en sociale zekerheid aan op 
de bevoegdheden van de ministers van SZW en VWS. “Dit betekent dat de Algemene 
Rekenkamer de opzet en werking van het zorgstelsel en het stelsel van sociale zekerheid 
kan controleren.”659 Ook voor het private deel van het zorgverzekeringsstelsel zijn de taken 
van de Algemene Rekenkamer beperkt: ze kan geen onderzoek verrichten naar de wijze 
waarop zorgverzekeraars de zorgpremies of de vereveningsbijdrage aanwenden.660 

De minister was dus geen voorstander van het budgetrecht, maar stelde wel dat het 
parlement “het recht heeft om vragen te stellen”.661 Die vragen van Kamerleden kunnen 
dan gaan over alle nota’s. De minister noemde de volgende nota’s waarover het parlement 
vragen kan stellen662:
• jaarlijkse rapportages van de toezichthouders over de recht- en doelmatigheid van de 

premie-gefinancierde uitgaven;
• de (suppletoire) begrotingen en jaarverslagen van de ministeries van VWS en 

SZW met daarin informatie over de premie-gefinancierde uitgaven zorg en sociale 
zekerheid. De financiële effecten van de beleidswijzigingen worden in deze stukken 
toegelicht. 

• budgettaire nota’s zoals de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk 
met daarin informatie over de ontwikkeling van de uitgavenkaders. 

Maar vragen stellen door het parlement over nota’s is niet hetzelfde als voldoen aan de 
juridische eisen van het budgetrecht inclusief de daarbij behorende juridische verantwoor-

658 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 5.
659 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 5.
660 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 5-6.
661 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 6.
662 Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 31, Nota premiesectoren, p. 6.
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dingsplicht op grond van ministeriële verantwoordelijkheid. Hierboven is al aangegeven 
dat de stelling van de minister om het budgetrecht niet toe te passen op de premie-gefi-
nancierde uitgaven onhoudbaar is. Maar de uiteenzetting die eindigt met de conclusie 
dat het parlement vragen kan stellen over talloze nota’s, is het begin van het einde (of 
misschien beter: een verdere beperking) van het budgetrecht.

Op grond van deze overwegingen én het feit dat het Nederlandse budgetrecht steeds meer 
gebonden is aan de werkwijze van de EU, is het van het grootste belang dat de budgetdisci-
plinesectoren Zorg en Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid onder het budgetrecht van 
het parlement worden gebracht. Dat zorgt bovendien voor meer eenduidige transparantie 
voor de burger en meer eenduidige participatie van het parlement als het om ontvangsten 
en uitgaven van de Rijk gaat. 

De Afdeling advisering van de Raad van State bracht op 15 september 2021 een advies 
uit waarin zij stelt dat “er mogelijkheden zijn om de Kamers beter in staat te stellen het 
budgetrecht uit te oefenen op de budgettaire aspecten van sociale zekerheid, zorg en 
fiscaliteit.”663 De Afdeling wijst in dit verband op de Wet Hof. Ze komt met een heel 
voorzichtig geformuleerde, maar wel duidelijke aanbeveling om het budgetrecht van de 
Staten-Generaal uit te breiden. 

“De Wet Hof geeft (behoudens de wetsartikelen die gaan over de decentrale 
overheden) in zijn huidige vorm in hoofdzaak slechts een opdracht aan de 
Minister van Financiën en aan de overige ministers over de begrotingsspelregels. 
De wet regelt niet hoe het parlement vervolgens zijn budgetrecht kan 
uitoefenen. De Wet Hof veronderstelt weliswaar het bestaan van departementale 
begrotingen, maar laat het bijzondere karakter van sociale zekerheid, zorg en 
fiscaliteit onbenoemd, en laat daarmee de andersoortige parlementaire grip 
daarop ongemoeid. 
Biedt de Wet Hof mogelijkheden om voor de Kamers de uitoefening van het 
budgetrecht te versterken voor de sociale zekerheid, de zorg en de fiscaliteit? 
Immers, onder het in de grondwet neergelegde budgetrecht zit de bekende 
politieke gedachte “no taxation without representation”. Voor burgers is het 
uiteindelijk niet doorslaggevend of de overheid via belastingen of via premies 
geld int. Ook dat benadrukt het democratisch belang om de spelregels omtrent 
de deelkaders Sociale Zekerheid en zorg uiteen te zetten, bijvoorbeeld in de Wet 
Hof, om zo de parlementaire beïnvloedingsmogelijkheden te verbeteren.”664

663 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
664 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
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De Afdeling advisering van de Raad van State is nu naast de Algemene Rekenkamer ook 
een voorstander de reikwijdte van het budgetrecht te laten toenemen. Het is nu aan de 
Staten-Generaal om de handschoenen op te pakken.

3.1.2.9 Boekhoudstelsels moeten op elkaar aansluiten665

Omdat in EMU-verband wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de collectieve 
sector is het van belang als boekhoudstelsels op elkaar aansluiten. Zover is het nog 
niet. In Nederland en daarbuiten wordt gediscussieerd over de vraag of een verplich-
tingen-kasstelsel beter is voor de begrotingen en verantwoordingen van overheden dan 
een baten-lastenstelsel. In Nederland liet de adviescommissie Verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid in onderstaande figuur zien wat het verschil is tussen een verplichtin-
gen-kasstelsel en een baten-lastenstelsel.666

Figuur 9 Verschil tussen de registratie van een aankoop of ontwikkeling in een kasstelsel en in 
een baten-lastenstelsel.

In het verplichtingen-kasstelsel worden alle uitgaven geboekt op de begroting van het 
jaar waarin ze zijn betaald. Bij een baten-lastenstelsel is de aandacht gevestigd op de 

665 Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 93: alles over baten-lastenstelsels.
666 Baten en lasten geherwaardeerd, Voor- en nadelen van verdere toevoeging van baten-

lasteninformatie, Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid, bijlage bij 
Kamerstukken II 2016/17, 31865, nr. 93, p. 17.
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kosten (lasten) en opbrengsten (baten) in samenhang met de bezittingen en schulden. 
Een baten-lastenstelsel geeft meer transparantie, bijvoorbeeld inzicht in de kosten van 
vastgoed, schreef de Algemene Rekenkamer in 2018. “Dit ontstaat door het geld voor 
de aankoop van bijvoorbeeld een kantoorpand toe te rekenen aan de jaren dat het pand 
in gebruik is. Dat maakt ook het afwegen van onderhoud en exploitatie (zoals energie, 
verzekering en beveiliging) gemakkelijker, evenals de afweging tussen huren of kopen.”667 

De Algemene Rekenkamer is sinds 2018 een verklaard voorstander van de invoering 
van een rijksbreed baten-lastenstelsel668, ook omdat een baten-lastenstelsel voor de 
doelmatigheid nodig is.669 Met een baten-lastensysteem wordt het “veel gemakkelijker 
om een vergelijking te maken tussen de rijksbegroting en -verantwoording enerzijds en 
de boekhouding en jaarstukken van medeoverheden, instellingen, bedrijven en ook de 
departementale agentschappen anderzijds. Deze laatste zijn namelijk op baten-lastenbasis 
opgesteld.”670 Het openbaar bestuur gaat dan dezelfde boekhoudkundige taal spreken, 
waardoor ze transparanter wordt. Geld is dan beter te volgen, waardoor het doelmatiger 
en doeltreffender besteed kan worden.671 Op 5 april 2018 noemde de Algemene 
Rekenkamer672 het opmerkelijk dat het kabinet nog steeds geen keuze maakte voor een 
baten-lastenstelsel voor de hele rijksoverheid omdat het al in 2000 de invoering ervan 
aankondigde. Het kabinet noemde in 2000 het bestaande verplichtingen-kasstelsel “niet 
het geëigende stelsel voor een (…) resultaatgeoriënteerde omgeving. Een baten-lasten-
stelsel – zoals het bedrijfsleven, decentrale overheden en inmiddels ook een groot aantal 
onderdelen van de rijksoverheid dat ook hanteren – is daarvoor geschikter.” 673 

De onderstaande figuur laat de begrotings- en verantwoordingsstelsels in de Nederlandse 
publieke sector zien: agentschappen van het Rijk, provincies, gemeenten, en zbo’s en 
organisaties met een wettelijke taak maken al gebruik van een baten-lastenstelsel.674

667 Algemene Rekenkamer 2018a p. 31.
668 Algemene Rekenkamer 2018a p. 35.
669 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 33.
670 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 34.
671 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 34.
672 Brief Algemene Rekenkamer, 5 april 2018, over Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: kabinetsreactie 

op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ kenmerk 18002023R.
673 Kamerstukken II 2000/01, 27800, nr. 1, Miljoenennota 2001, p. 83-85. In de Miljoenennota 

2002 (Kamerstukken II 2001/02, 28000, nrs. 1-2) werd het beoogde baten-lastenstelsel nader 
uitgewerkt in paragraaf 4.2 Naar een doelmatige en doeltreffende rijksbegroting. Daarin staat 
onder meer het volgende te lezen: “Een ander belangrijk punt is ten slotte dat met de invoering 
van een baten-lastenstelsel een eenduidige begrotingsnormering tot stand komt. De verwachte 
doelmatigheidsvoordelen bij invoering van een baten-lastenstelsel wegen op termijn bezien op 
tegen de invoeringskosten. De invoeringskosten kunnen bovendien beperkt worden door een 
juiste aanpak.”

674 De figuur is overgenomen uit Baten en lasten geherwaardeerd, Voor- en nadelen van verdere 
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Figuur 10 Begrotings- en verantwoordingsstelsels in de Nederlandse publieke sector,

Volgens de Algemene Rekenkamer kiest het kabinet sinds het begin van deze eeuw 
voor de “suboptimale weg van verbeteringen binnen het ‘niet-geëigende’ stelsel”. 675 De 
Rekenkamer schreef in 2018 dat de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid 
in 2017 en het kabinet zelf in 2018 opnieuw constateerden dat het huidige verplich-
tingen-kasstelsel belangrijke tekortkomingen heeft.676 ‘Het levert niet alle relevante 
financiële informatie, is op onderdelen intransparant, en is qua inhoud, vorm en taal 
niet vergelijkbaar met de stelsels elders in de publieke sector in Nederland en daarbuiten. 
Verbeteringen binnen het huidige stelsel zijn uiteraard welkom, maar kunnen deze 

toevoeging van baten-lasteninformatie, Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17 31865, nr. 93, 3 april 2017, p. 28. Daar staat 
vermeld dat de figuur is ontleend aan Bijlage 5, Brief van de Minister van Financiën, Verbetering 
verantwoording en begroting, TK 2009-2010, 31865, nr. 24.

675 Brief Algemene Rekenkamer, 5 april 2018, over Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: kabinetsreactie 
op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’, kenmerk 18002023R, p. 2.

676 De Minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer stelden op 6 juli 2016 
de gezamenlijke Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid in. De directe aanleiding 
was het rapport van de Algemene Rekenkamer Begrotingsreserves: Het opzij zetten van geld als 
begrotingsinstrument van 24 maart 2016. De commissie moest advies uitbrengen over “de voor- en 
nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en 
verantwoorden” om het volgende kabinet een goede keuze te laten maken. De adviescommissie 
rapporteerde in maart 2017.
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inherente problemen niet oplossen. We vragen ons af waarom een evaluatie in 2020 nog 
nodig zou zijn als al sinds 2000 wordt erkend dat een rijksbreed baten-lastenstelsel de 
meest geëigende vorm is. Alleen een rijksbreed baten-lastenstelsel biedt perspectief op 
financiële informatie die voor elk begrotingshoofdstuk en jaarverslag systematisch het 
hele financiële verhaal vertelt.’ 677

De rapporteurs Sneller en Snels van de Tweede Kamer deden ook onderzoek naar de 
wenselijkheid van de invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting naar 
aanleiding van het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ van de Adviescommissie 
Verslaggevingsstelsel rijksoverheid678 (AVRo) en de kabinetsreactie daarop.679 Voor een 
goed besluit over een gehele of gedeeltelijk invoering van een baten-lastenstelsel bevalen 
ze aan om daarmee eerst meer ervaring op te doen met een pilot bij de departementen 
met veel investeringen: IenW en Defensie, schreven ze in hun rapport van 14 december 
2018.680 Verder was voor de parlementaire besluitvorming een aanvullend advies gewenst 
van de studiegroep begrotingsruimte. Dit zou moeten gaan over onder meer de rijksbrede 
invoering van een baten-lastenstelsel en over de verdere verbetering van de inzichte-
lijkheid van de besluitvormings-, begrotings- en verantwoordingsinformatie. Het zou 
ook moeten gaan over de onderlinge verwevenheid van met name de Eurolanden ter 
verwezenlijking van de financiële stabiliteit in de Eurozone, waaronder in het bijzonder 
de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële staat van de landen. “Daartoe is meer 
onderlinge vergelijkbaarheid van verslaggevingsstelsels nodig; gebruikmaking van het 
baten-lastenstelsel ligt daarvoor het meest voor de hand.”681 Sneller en Snels vonden 
dat er pragmatisch naar de meerwaarde en de kosten van een eventuele overstap naar 
een baten-lastenstelsel moest worden gekeken. Het was geen keuze “tussen zwart of 
wit”682, omdat het huidige verplichtingen-kasstelsel geen zuiver kasstelsel is. “Het is 
ook een verplichtingenadministratie en bevat instrumenten als de eindejaarsmarge, 
maatschappelijke kosten- en batenanalyses en businesscases en (in geval van de investe-

677 Brief Algemene Rekenkamer, 5 april 2018, over Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: kabinetsreactie 
op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’, kenmerk 18002023R, p. 2.

678 Kamerstukken II 2017/18, 31865, nr. 107. 
679 Over dit rapport zijn feitelijke vragen door de commissie ingediend op 12 april 2018. De antwoorden 

zijn verschenen op 3 juli 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31865, nr. 117).
680 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 

rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 2.
681 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 

rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 3.
682 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 

rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 3.
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ringsdepartementen) materieelbeheer en life cycle management.”683 Of een overgang zou 
kunnen werken, zou volgens Sneller en Snels vooral in de praktijk moeten blijken. “Bij elk 
stelsel geldt immers: je moet de mogelijkheden die het biedt gebruiken.” Ze benoemden 
vervolgens een reeks voordelen van een baten-lastenstelsel: 
• meer interne consistentie in vergelijking met het huidige, op de keper beschouwd 

hybride stelsel; 
• meer afwegingsmogelijkheden, omdat de informatie vanuit meerdere invalshoeken 

wordt gepresenteerd; 
• in potentie meer controlemogelijkheden door het parlement; 
• meer mogelijkheden om met name ten aanzien van investeringen alle relevante 

aspecten bij de overwegingen te betrekken, en in de verantwoording te kunnen 
volgen; 

• een veel grotere mate van eenduidigheid in de omgang met begrotingsreserves.684 

Volgens Sneller en Snels was er onder aanvoering van de Europese Commissie “een zekere 
mate van convergentie naar dit stelsel waarneembaar”.685 

Terwijl Sneller en Snels, de rapporteurs van de Tweede Kamer, in december 2018 toch nog 
voorzichtig waren, wist de Algemene Rekenkamer het in april van dat jaar al heel zeker. 

De Algemene Rekenkamer: “Vrijwel alle andere landen binnen de EU en de 
OECD hebben op het niveau van de centrale overheid al een baten-lastenstelsel 
ingevoerd of zijn daarmee bezig. Tegelijkertijd streeft de Europese Commissie 
mede vanuit het belang van robuuste EMU-cijfers naar toepassing van 
baten-lastenstelsels en consistente inrichting daarvan in de financiële 
verslaggeving van publieke organisaties binnen de EU. Keuze voor een rijksbreed 
baten-lastenstelsel betekent aansluiting op de internationale trend en roep, 
en daardoor tevens een sterkere positie om het vervolg van de thans lopende 
harmonisatie-initiatieven binnen de EU te beïnvloeden. Ook hier geldt dat de 
transparantie toeneemt, vergelijkbaarheid mogelijk wordt en de invulling van het 
Europees semester in alle lidstaten beter navolgbaar. (…) Een baten-lastenstelsel 
biedt de kans de financiële informatie in begrotingen en verantwoordingen 
aanzienlijk eenduidiger en overzichtelijker te maken.”686 

683 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 3.

684 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 3.

685 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 3.

686 Brief Algemene Rekenkamer, 5 april 2018, over Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: kabinetsreactie 
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In het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ van de Adviescommissie Verslaggevings-
stelsel rijksoverheid687 stond al dat 72% van de 32 OESO-landen hun verantwoording 
reeds vaststellen op basis van een baten-lastenstelsel.688 

Figuur 11 72% van de OESO-landen maakt gebruik van een baten-lastenstelsel voor hun 
verantwoording.

Voor de Algemene Rekenkamer gaat de oriëntatie op een beter begrotings- en verantwoor-
dingsstelsel traag. In 2017 vonden de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) het van groot belang dat er binnen het openbaar bestuur één 
taal wordt gebruikt als het gaat om begroten en verantwoorden.689 In februari 2018 liet het 
kabinet weten dat het de financiële informatie van het Rijk daadwerkelijk ging verbeteren. 
In 2020 zou het daarom een evaluatie uitvoeren.690 De Algemene Rekenkamer vond dat 

op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’, kenmerk 18002023R, p. 6.
687 Kamerstukken II 2017/18, 31865, nr. 107, p. 35.
688 Uit het OESO-onderzoek bleek verder dat 31% van de OESO-landen ook bij de begroting gebruik 

maken van een baten-lastenstelsel. Het gros van de landen die de begroting voorbereiden op 
basis van een BLS gebruikt nog steeds kas als basis voor de inschatting van toekomstige uitgaven. 
Overigens wordt bij de figuur nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat de tweedeling ‘cash’ en 
‘accruals’ in de praktijk allesbehalve digitaal is, omdat er vele mengvormen zijn.

689 Algemene Rekenkamer 2018a p. 35.
690 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 35.
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te vrijblijvend en onvoldoende ambitieus.691 Pas in mei 2021 kondigde de Minister van 
Financiën de evaluatie aan, waarbij de centrale vraag wordt op welke wijze het verslagge-
vingsstelsel van de rijksoverheid kan worden verbeterd en geharmoniseerd.692 De minister 
verwachtte dat het eindrapport begin 2022 gereed is en naar de Tweede Kamer kon 
worden verzonden. In juni 2022 schreef ze aan de Tweede Kamer dat ze in de loop van 
2023 een hoofdlijnennotitie zal opstellen waarin ze de verschillende ontwikkelingen van 
de diverse onderdelen van het comptabele bestel inzichtelijk gaat maken.693

Op 15 september 2021 kwam de Afdeling advisering van de Raad van State met de consta-
tering dat er verbeteringen nodig zijn in het verslaggevingsstelsel Rijk en de integratie het 
advies van het breed welzijnsbegrip in de beleids- en begrotingscyclus. 

“Hoe kan worden voorkomen dat er door de jaren heen van het ene initiatief naar 
een volgend initiatief wordt gegaan, zonder dat het tot blijvende verbetering leidt 
en zodat het wel (voor Kamerleden) hanteerbaar blijft? (…) De Afdeling geeft in 
overweging om tot een Tweede Operatie Comptabel Bestel te komen. Dat is een 
integrale benadering, vergelijkbaar met de Operatie Comptabel Bestel eind jaren 
’80 van de vorige eeuw. Die operatie had politiek gewicht en kostte een jaar of 
tien en leidde tot een fundamentele verbetering van de financiële infrastructuur 
van de rijksoverheid. 
Een nieuwe, ‘Tweede Operatie Comptabel Bestel’ kan de financiële 
infrastructuur wederom toekomstbestendig maken. De Tweede Kamer “ de 
commissie voor de Rijksuitgaven en de financieel woordvoerders van de fracties 
voorop – kunnen zich dan als het ware ‘optrekken’ aan zo’n operatie. Het geeft 
een kader om de genoemde discussies over de inrichting van het begrotings- en 
verslagleggingsstelsel te voeren en tot politieke conclusies te brengen.”694

De gedachte om een nieuwe Operatie Comptabel Bestel te beginnen en de Comptabili-
teitswet te wijzigingen is onvermijdelijk. Niet alleen op de hierboven door de Afdeling 
advisering van de Raad van State genoemde gronden, maar ook op alle andere problemen 
rond de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer die in dit onderzoek aan 
de orde komen.

691 Algemene Rekenkamer, 2018a,p. 35.
692 Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 189.
693 Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 209. Brief van de minister van Financiën van 8 juni 2022.
694 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
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3.1.2.10 Voorbeeld: verslaggevingsstelsel Nieuw-Zeeland vergeleken 
met Nederland

De Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer stelde begin 2018 twee rapporteurs 
(de leden Snels en Sneller) aan om verslag te doen over de wenselijkheid van de invoering 
van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting. Zij vroegen prof. F.D.J. van Schaik om 
een uiteenzetting te schrijven over de kenmerkende verschillen tussen het begrotings- en 
verantwoordingsstelsel van Nederland en Nieuw-Zeeland. Voor Nieuw-Zeeland werd 
gekozen omdat dit land een zogenoemd driedimensionaal verslaggevingsstelsel heeft. In 
dit stelsel worden drie verschillende overzichten gebruikt, die in samenhang het volledige 
financiële beeld geven:
• een kasstroomoverzicht, 
• een batenlastenrekening, en
• een balans.

Van Schaik geeft daarbij een voorbeeld van de vertraagde inning van erfbelasting in 2018 
in Nederland. “Een vertraagde inning van de erfbelasting heeft onder het Nederlandse 
kasstelsel een negatief effect op het overschot of tekort op kasbasis van het lopende jaar. 
Het baten-lastenstelsel, zoals Nieuw-Zeeland hanteert, geeft echter aan dat het overschot 
of tekort op batenlastenbasis door een vertraging in de inning niet wordt beïnvloed. 
Er ontstaat een oplopende vordering op de belastingbetaler die in een volgend jaar kan 
worden geïnd.”695 De financiële gevolgen worden duidelijk via:
• het kasstroomoverzicht dat laat zien welke bedragen dit jaar daadwerkelijk zijn 

ontvangen op de bankrekeningen van de Staat, 
• de batenlastenrekening die laat zien wat de totaal verschuldigde erfbelasting bedraagt 

over het lopende belastingjaar, en
• de balans die aan het einde van het jaar laat zien welk belastingbedrag over het 

afgelopen jaar nog geïnd moet worden.

Het baten-lastenstelsel laat op die manier zien dat de overheid door de vertraagde inning 
niet armer is geworden.696 

695 Kamerstukken II 2018/19, 31865, nr. 125, bijlage Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel 
rijksoverheid, 2018-12-20, blg-867441, p. 46.

696 In Nieuw-Zeeland wordt in de toelichting op de balans aangegeven hoe oud belastingvorderingen 
van de Staat zijn: jonger dan 6 maanden, tussen 6 maanden en een jaar, tussen 1 en 2 jaar en ouder 
dan 2 jaar. Het parlement kan daarover met de regering in gesprek gaan.
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Nieuw-Zeeland voerde dit verslaggevingsstelsel in vergaande mate in 1992 in en kreeg 
veel navolging, niet alleen van centrale overheden697, maar ook van supranationale 
overheden698,699 Nieuw-Zeeland gebruikt het baten-lastenstelsel zowel voor de financiële 
verslaggeving (ex-post) als voor de begroting (ex-ante). Het parlement autoriseert de 
begroting op basis van kosten en van investeringsuitgaven.

De jaarrekening van Nieuw-Zeeland vergelijkt de realisatie met de begroting op de drie 
hiervoor genoemde overzichten en geeft zo voer aan de discussie met het parlement. 
• Batenlastenrekening: worden de kosten van de overheid gedekt door de baten, of is 

ingrijpen noodzakelijk? 
• Balans: is de financiële positie van de overheid versterkt of verzwakt?
• Kasstroomoverzicht: zijn de lopende uitgaven en inkomsten houdbaar of moet er 

geleend worden? 

Van Schaik laat in de tabel hieronder zien welke kenmerkende verschillen er zijn tussen 
het begrotings- en verantwoordingsstelsel van Nieuw-Zeeland en Nederland.

Nieuw-Zeeland Nederland
Eén verslaggevingsstelsel voor alle overheidsinstel-
lingen volgens het baten-lastenstelsel. Dit vergemak-
kelijkt onderlinge vergelijking en vergelijking met 
andere landen. Het baten-lastenstelsel wordt alom 
onderwezen op scholen en universiteiten.

Het Rijk heeft zijn eigen unieke verslaggevingsstelsel 
(verplichtingen-kasstelsel). Dit belemmert verge-
lijking met andere overheden en met andere landen. 
Het verplichtingen-kasstelsel wordt niet onderwezen 
op onderwijsinstellingen.

Accounting Standards Review Board stelt consistente 
verslaggevingsregels op voor alle overheidsinstel-
lingen op basis van IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards). Verlicht regime voor 
kleinere overheidsinstellingen.

Minister van BZK stelt regels op voor begroting 
en verantwoording van gemeenten en provincies; 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor 
waterschappen; 
Minister van Financiën voor ministeries en verplich-
tingen-kasagentschappen; 
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor baten-
lasten agentschappen met afwijkingen geaccordeerd 
door Ministerie van Financiën.

Jaarrekening (ex-post financiële verantwoording) 
geeft samenhangend overzicht van batenlastenre-
kening, kasstroomoverzicht en balans. Elk van deze 
drie overzichten geeft realisatie in vergelijking met 
begroting.

Jaarrekening geeft alleen van inkomsten en uitgaven 
de realisatie in vergelijking met de begroting. 
Inkomsten en uitgaven zijn veelal op kasbasis, 
behalve begrotingsreserves, begrotingsfondsen, rente 
en derdenrekeningen.

Kerngetallen: overschot/tekort op batenlastenbasis en 
op kasbasis, bruto-staatsschuld, netto-schuld (d.w.z. 
na aftrek van vorderingen en andere Financiële 
bezittingen), eigen vermogen (alle bezittingen minus 
alle schulden).

Kerngetallen: overschot/tekort op kasbasis, bruto 
staatsschuld.

697 Voorbeelden: Australië, Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland 
en Oostenrijk

698 Voorbeelden: de Europese Commissie, de Verenigde Naties, de OECD en de NATO
699 Veel lagere overheden in vele landen pasten het baten-lastenstelsel op uiteenlopende wijzen al 

langer toe.
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Nieuw-Zeeland Nederland
Begroting bestaat uit samenhangende raming van 
batenlastenrekening, kasstroomoverzicht en balans 
(inclusief staatsschuld).

Begroting raamt ontvangsten en uitgaven en ontwik-
keling in staatsschuld.

Parlement geeft autorisatie van kosten en investe-
ringsuitgaven. Parlement geeft autorisatie van uitgaven.

Jaarrekening, gepubliceerd 3 maanden na jaareinde. 
Maandelijkse batenlastenrekening, kasstroom-
overzicht en balans, gepubliceerd 6 weken na einde 
maand.

Jaarlijks overzicht van ontvangsten en uitgaven, 
gepubliceerd 5,5 maand na jaareinde. Overheids-
balans per jaareinde, gepubliceerd 9 maanden na 
jaareinde. Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni, Najaarsnota 
uiterlijk 1 december.

Balans per ministerie zodat individuele minister 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor het 
beheer van bezittingen en schulden.

Balans niet beschikbaar per ministerie, alleen voor 
collectieve sector als geheel (van het Rijk, samen met 
provincies, gemeenten en waterschappen).

Geconsolideerde jaarrekening omvat alle overheids-
instellingen en staatsdeelnemingen waarin centrale 
overheid beslissende zeggenschap heeft (control).

Financieel Jaarverslag van het Rijk geeft totaal van 
de inkomsten en uitgaven van de departementale en 
niet-departementale jaarverslagen. Agentschappen 
en staatsdeelnemingen worden niet in de consolidatie 
opgenomen. Geen eliminatie van onderlinge trans-
acties (gecombineerde jaarrekening).

Inzicht in de kosten van de diensten die een minis-
terie in een jaar heeft geleverd – in aanvulling op 
de kasuitgaven die het ministerie heeft gedaan voor 
investeringen.

Geen inzicht in het totaal van de investeringsuitgaven 
(begrotingsartikelen zijn een mix van lopende 
uitgaven en investeringsuitgaven).

Een baten-lastenstelsel geeft een beter inzicht in de stand van de uitgaven en bezittingen 
van het land dan een verplichtingen-kasstelsel. Dat is met name ook van belang omdat 
er een zwaartepunt in de financiële cyclus is komen te liggen tussen half en eind april. 
Dan moet de Nederlandse overheid belangrijke stukken opleveren voor het Europese 
(economische) semester. Op dit moment speelt de verantwoording zich af rond de derde 
woensdag van mei en de weken daarna. Dat is rijkelijk laat in Europees perspectief.

3.1.2.11 Doorlopende begrotingsafstemming in Europees semester
De Europese Unie (EU) besloot in 2010 tot het instellen van dit zogenoemde ‘Europees 
semester’700 om het toezicht op de begrotingen en macro-economische situatie in 
de EU-lidstaten beter te kunnen coördineren. Het bedrog van Griekenland over het 
begrotingstekort noopte de Unie tot strengere maatregelen, omdat de economische 
stabiliteit van de hele eurozone in gevaar kwam door de veel te rooskleurige voorstelling 
van zaken door Griekenland.

700 Het woord semester is afgeleid van de Latijnse woorden sex (= zes) en mensis (= maand).



232

Hoofdstuk 3

Europees ‘semester’ (= begrotingsjaar) in schema701

Economische prioriteiten Macro-economisch toezicht Begrotingstoezicht
November Jaarlijkse Groeianalyse 

Europese Commissie opent 
Europees semester met Groei-
perspectieven en economische 
prioriteiten EU voor komende 
jaar. 

Europese Raad, Raad en 
Europees Parlement bespreken 
jaarlijkse groeianalyse.

Waarschuwings-
mechanismeverslag 
(WMV)
Europese Commissie 
besluit welke lidstaten 
diepgaand geëvalueerd 
worden vanwege mogelijke 
macro-economische 
onevenwichtigheden. 
Raad bespreekt verslag.

Februari Diepgaande evaluaties 
Europese Commissie 
presenteert resultaten 
diepgaande evaluaties per 
land en doet voorstellen 
voor aanbevelingen aan 
Raad.

April Nationale hervormingspro-
gramma’s
Lidstaten sturen NHP naar 
Europese Commissie.

Stabiliteit- en convergentiepro-
gramma’s 
Lidstaten sturen informatie over 
begrotingstekort, overheids-
schuld en plannen komende jaren 
naar Europese Commissie.

Mei Nationale hervormingspro-
gramma’s
Europese Commissie doet 
voorstellen voor aanbevelingen 
aan Raad.

Stabiliteit- en convergentiepro-
gramma’s
Europese Commissie doet 
voorstellen voor aanbevelingen 
aan Raad.

Juni-juli Aanbevelingen aan lidstaten
Raad doet aanbevelingen aan 
elke lidstaat op basis van het 
NHP. 
Europese Raad doet overkoe-
pelende eindbeschouwing 
Europees semester.

Aanbevelingen aan 
lidstaten 
Raad doet aanbevelingen 
aan lidstaten op basis van 
resultaten diepgaande 
evaluaties.

Aanbevelingen aan lidstaten 
Raad doet aanbevelingen aan 
lidstaten op basis van stabiliteits- 
en convergentieprogramma’s.

Oktober Begrotingen lidstaten
Lidstaten presenteren conceptbe-
groting.

November Begrotingen lidstaten 
Europese Commissie geeft opinie 
over conceptbegroting lidstaten.

Februari Begrotingen lidstaten 
Raad bespreekt opinie Europese 
Commissie over conceptbe-
groting lidstaten.702

Doorlopende monitoring door Europese Commissie en Raad voor vaststellen van afwijking van middellange 
termijndoelstellingen of buitensporig tekort.

701 Figuur is gebaseerd op Algemene Rekenkamer 2014 p. 17.
702 Dit gaat over de conceptbegrotingen.
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Het zwaartepunt van het Europese semester ligt in november. Dan publiceert de EU de 
jaarlijkse groeianalyse (JGA) waarin de economische ramingen prioriteiten voor de hele 
EU staan, de waarschuwingsmechanismeverslagen (WMV) over macro-economische 
onevenwichtigheden in specifieke lidstaten en de eventuele diepgaande analyses per 
land. Als namelijk blijkt dat lidstaten er niet zo goed voorstaan, besluit de EU tot een 
diepgaande analyse, die in februari verschijnt. Op de linkerpagina staat het proces in 
schema.

De EU-lidstaten moeten uiterlijk op 30 april een aantal rapporten indienen bij de EU:
• ‘stabiliteitsprogramma’ (voor eurolanden) waarin het land duidelijk maakt of het nog 

voldoet aan de begrotingsregels voor economische stabiliteit of een ‘convergentiepro-
gramma’ (voor niet-eurolidstaten) waarin de lidstaat aangeeft hoe ver het nog afstaat 
van de eisen om euro als munt in te kunnen voeren;

• ‘nationaal hervormingsprogramma’ als er sprake is van macro-economische oneven-
wichtigheden op de middellangetermijn.703 

De Raad van de EU doet mede op basis van deze nationale rapporten in juli niet-bindende 
landspecifieke aanbevelingen aan de EU-lidstaten, die daarmee bij het opstellen van hun 
nationale begroting rekening kunnen houden. In 2013 traden aanvullende maatregelen 
in werking, het zogenoemde Two Pack, waardoor de EU ook in oktober en november kan 
ingrijpen in de lopende nationale begrotingsbehandeling van de eurolanden.704

De landspecifieke aanbevelingen zijn niet juridisch bindend, maar de Europese 
Commissie controleert wel of de lidstaat ze verwerkt in de eigen begroting, ‘zelfs nog 
voordat het parlement de begroting heeft goedgekeurd’705. Ook is er regelmatig overleg 
over de landspecifieke aanbevelingen tussen de nationale autoriteiten en de Europese 
Commissie tijdens de zogenoemde bilaterale bijeenkomsten.706 De cyclus ziet er als volgt 
uit.

703 Als een lidstaat van één of meer andere landen of van Europees steunfonds of het IMF financiële 
bijstand vraagt, moet die lidstaat een macro-economisch aanpassingsprogramma opstellen, waarin 
ook aanbevelingen uit de buitensporigtekortprocedure en de procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden in acht worden genomen. De rapportageverplichtingen van een lidstaat voor 
de verschillende procedures worden dan gebundeld in de procedure voor het macro-economisch 
aanpassingsprogramma.

704 Zie voor een toelichting de bijlage “Buitensporig ingewikkeld” begrotingskader voor stabiliteit 
euro, bijlage VI.

705 Diamant 2017, p. 244.
706 Diamant 2017, p. 244.
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Figuur 12 Doorlopende cyclus Europees semester707

De rapportages van de EU en het eigen land worden in de nationale parlementen 
besproken. In feite wordt de begrotingsbehandeling van de lidstaten daarmee vervroegd, 
omdat de lidstaten bijna een halfjaar eerder (in april in plaats van in het najaar) inzicht 
moeten geven in niet alleen het meerjarenperspectief op kritische aspecten van hun eigen 
begroting, maar ook op eventuele buitensporige begrotingstekorten en de maatregelen om 
te voldoen aan de eisen van de EU. 

De jaarlijkse afstemming van het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten 
van de EU wordt het Europees semester genoemd. Maar het verwarrende is dat het 
Europees semester geen zes maanden duurt, maar eigenlijk twaalf maanden. De Europese 
bemoeienis begint namelijk in november en eindigt in november van het jaar erna. De 
term ‘semester’ was mogelijk als politiek eufemisme nodig om het strengere Europese 
toezicht mogelijk te maken. De gedachte is namelijk dat het Europese semester wordt 
gevolgd door een Nationaal semester dat zo’n beetje van juli tot en met december loopt. 
Maar door het Europese semester begint ook het Nationale semester al ten minste in april.

707 Gebaseerd op Diamant 2017, p. 217.
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3.1.2.12 Werking Europees semester: “Buitensporig ingewikkeld”
De naleving en de handhaving van de hier besproken regels en afspraken laten volgens de 
Algemene Rekenkamer een wisselend beeld zien.708 Uit het onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer naar het Europees Economisch Bestuur (2014) bleek dat de Europese regels 
voor toezicht op het begrotingsbeleid van de lidstaten in de periode 1997-2012 niet 
volledig en consequent werden toegepast.709 Volgens de Algemene Rekenkamer waren er 
meer mogelijkheden ontstaan voor de EU om toezicht te houden en om lidstaten aan te 
spreken op hun begrotings- en macro-economisch beleid, maar de mogelijkheden van de 
EU om de facto iets te veranderen in dit beleid van lidstaten zijn beperkt. Dat heeft ook 
te maken met de complexiteit van het Europees economisch bestuur, die bovendien zorgt 
voor een verzwaring van de handhavingsopgave voor de Europese instellingen. Het beeld 
is als volgt.
• De correctieve maatregelen bij het begrotingstoezicht zijn niet juridisch afdwingbaar, 

financiële sancties zijn nooit opgelegd en slechts een enkele keer is een land 
aangemaand. 

• In de macro-economische onevenwichtighedenprocedure is de werking in de detectie- 
en preventiefasen tot nu toe beperkt gebleven tot het doen van aanbevelingen in 
combinatie tot het verzoeken om een actieplan. Opgeleverde actieplannen zijn nooit 
afgekeurd en sancties zijn niet opgelegd. 

Het toezicht is een politieke aangelegenheid omdat het vaststellen dat een lidstaat zich 
aan de begrotingsnormen houdt uiteindelijk een politiek besluit van de Raad is, na een 
voorstel van de Commissie. Dit besluit is uitgesloten van beroep bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ EU). Omdat er meer mogelijkheden zijn gekomen voor 
toezicht én omdat de besluitvorming met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in de 
Raad is geïntroduceerd, is de macht van de Europese Commissie in de besluitvormings-
processen rond handhaving en sancties sinds 2011 volgens de Algemene Rekenkamer 
toegenomen.710 Bij een gewone gekwalificeerde meerderheid (QMV)711 stemt de Raad over 

708 Tekst is gebaseerd op Algemene Rekenkamer, Hoe zorgt de EU ervoor dat begrotingen van EU 
lidstaten niet ontsporen,

709 Algemene Rekenkamer 2014. 
710 Algemene Rekenkamer 2014, p. 11.
711 Gekwalificeerde meerderheid Bij een stemming in de Raad over een voorstel van de Commissie of 

van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, is er 
sprake van een gekwalificeerde meerderheid als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

• 55% van de lidstaten stemt voor - in de praktijk betekent dat: 15 van de 27
• het voorstel wordt gesteund door lidstaten die ten minste 65% van de totale EU-bevolking 

vertegenwoordigen
Deze procedure heet ook wel de regel van de “dubbele meerderheid”.

Blokkerende minderheid Een blokkerende minderheid moet bestaan uit ten minste 4 leden van de 
Raad die meer dan 35% van de EU-bevolking vertegenwoordigen.
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voorstellen van de Commissie volgens een vaste formule. Bij een omgekeerde QMV712 gaat 
de procedure anders omdat besloten wordt om het onderwerp niet expliciet te behandelen 
in de Raad. De gedachte is dat voorstellen van de Europese Commissie eerder worden 
aangenomen dan bij een normale QMV. Ook bij de omgekeerde QMV neemt de Raad 
nog steeds het definitieve besluit en blijft het besluit dus de uitkomst van een politieke 
afweging. 

In het eerdergenoemde onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Europees 
Economisch Bestuur beval ze aan dat “het belang van meer transparantie en vereenvou-
diging van het Europees economisch bestuur” zich opdrong.713 Het was voor de Algemene 
Rekenkamer “evident” dat kabinet en parlement ervoor moesten gaan pleiten dat er 
“heldere en eenduidige processen in het Europees economisch bestuur en een sluitende 
en stabiele verantwoording van de lidstaten” moesten komen over de “naleving van de 
gemaakte afspraken”. Dat was met name nodig om “voorwaarden te creëren om tot een  
effectiever handhaving te komen”, “overlap te verwijderen en de procedures waar mogelijk 
te vereenvoudigen”. Als eerste stap zou er een goed overzicht gemaakt moeten worden 
van wat er met welke procedure gebeurt en wat de lidstaten doen met de landspecifieke 

Bijzondere gevallen Wanneer niet door alle leden van de Raad wordt gestemd, bijvoorbeeld 
omdat een lidstaat aan bepaalde beleidsterreinen niet deelneemt (“opt-out”), geldt een besluit 
als aangenomen indien 55% van de deelnemende leden van de Raad, die ten minste 65% van de 
bevolking van de deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, voor stemt.
Wanneer de Raad stemt over een voorstel dat niet van de Commissie of van de hoge 
vertegenwoordiger komt, geldt een besluit als aangenomen indien een “versterkte gekwalificeerde 
meerderheid” wordt bereikt:

• ten minste 72% van de leden van de Raad stemt voor
• de voorstemmers vertegenwoordigen minstens 65% van de EU-bevolking
Onthouding Bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid geldt onthouding als een stem 
tegen. Onthouding is niet hetzelfde als niet aan de stemming deelnemen. Elk lid kan zich te allen 
tijde van stemming onthouden. 
‘Voting system: qualified majority’, consilium.europa.eu.

712 Omgekeerde gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming: een voorstel voor een besluit van de 
Europese Commissie wordt door de Raad aangenomen, tenzij de Raad binnen tien dagen expliciet 
tegenstemt. Algemene Rekenkamer 2014, p. 14.

713 Algemene Rekenkamer 2014, p. 60. Er speelde volgens het rapport ook een probleem bij de 
Eurogroep. De Algemene Rekenkamer beval het volgende aan. “Ten slotte verdient de governance 
van de Eurogroep aandacht, in het bijzonder de democratische controle en verantwoording. 
Daarbij is met name van belang dat (de voorzitter van) de Eurogroep geen expliciete 
democratische inbedding kent binnen de Europese instellingen. Indien gekozen zal worden 
voor een vast voorzitterschap is hiervoor aandacht gewenst, gelet op de feitelijke taak en positie 
van de Eurogroep en haar voorzitter in het bouwwerk van het Europees economisch bestuur.’ 
De ministers van Financiën en Economische Zaken vonden het ‘onnodig’ dat de voorzitter van 
de eurogroep meer verantwoording zou moeten af leggen. In haar nawoord schrijft de Algemene 
Rekenkamer: “Juist het informele karakter van de Eurogroep verhoudt zich slecht met zijn invloed 
op en besluitvorming over de belangrijkste onderdelen van het Europees economisch bestuur. 
Daarbij gaat het ook over de noodfondsen waarmee eurolanden voor honderden miljarden euro’s 
garant staan. Uiteindelijk raakt dit aan het budgetrecht van het parlement.”
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aanbevelingen. De ministers van Financiën en Economische Zaken onderschreven de 
complexiteit van de geldende regels in de EU.

De Europese Commissie schreef in haar evaluatie in 2020 dat het toezichtkader en 
de tenuitvoerlegging ervan niet hebben gezorgd voor voldoende differentiatie tussen 
lidstaten met uiteenlopende begrotingsposities, duurzaamheidsrisico’s of andere zwakke 
punten. 

“Ook de wisselwerking tussen de begrotingsregels van de Unie en de nationale 
begrotingskaders is voor verbetering vatbaar. Het begrotingskader (…) is 
buitensporig ingewikkeld geworden. Deze complexiteit vloeit voort uit het 
feit dat het kader meerdere doelstellingen nastreeft en rekening moet houden 
met een breed scala van veranderende omstandigheden, onder meer door het 
gebruik van f lexibiliteit, in een context van uiteenlopende meningen tussen 
de lidstaten. Dit komt tot uiting in een zeer gedetailleerde codificatie, met 
verschillende operationele indicatoren waarvan sommige niet naleefbaar zijn en 
vaak worden herzien, alsook diverse ontsnappingsclausules. Als gevolg hiervan 
zijn de begrotingsregels minder transparant geworden, wat afbreuk doet aan de 
voorspelbaarheid, de communicatie en de politieke betrokkenheid.” 714

Volgens de Europese Commissie waren er grote verschillen tussen de lidstaten in de 
ontwikkeling van het schuldenniveau na de crisis.715 De ene helft van de lidstaten had een 
overheidsschuld van rond of onder de 60% bbp, terwijl de andere helft een schuld had van 
rond of boven de 100% bbp en ver verwijderd is van de middellangetermijndoelstelling 
voor het structurele begrotingssaldo. Verder hadden de meeste lidstaten een procyclisch 
beleid gevoerd: bezuinigen of lastenverzwaring in slechte tijden, meer uitgaven of lasten-
verlichting in goede tijden. Volgens de Commissie leidde het gebrek aan een stabilisa-
tiefunctie voor de eurozone ertoe dat de mogelijkheden voor macro-stabilisatie beperkt 
waren. Daardoor was de eurozone naar de mening van de Commissie voor stabilisatie met 
name afhankelijk van het monetair beleid.

De Nederlandse Minister van Financiën reageerde hierop met de stelling dat effectieve 
Europese begrotingsregels van groot belang zijn om de houdbaarheid van overheidsfi-
nanciën te bevorderen met het oog op stabiliteit en economische groei, het hoofddoel van 
het SGP.716 Volgens het kabinet had de Commissie ook een rol gespeeld in de beperkte 

714 COM(2020) 55 final, p. 18. 
715 COM(2020) 55 final 
716 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 4. 
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mate van naleving door sommige lidstaten.717 Verder had het kabinet kritiek op de 
f lexibele manier waarop de Commissie “relevante factoren” toepaste in de beoordeling 
van de naleving van het schuldcriterium van de correctieve arm. Volgens het kabinet 
waren die door de Commissie niet altijd op de juiste wijze meegenomen.718 Verder vroeg 
het kabinet de Commissie om “volledig gebruik” te maken van de macro-economische 
onevenwichtighedenprocedure (MEOP), inclusief het starten van de buitengewone-on-
evenwichtighedenprocedure. “Een les van de crisis is dat er tijdig dient te worden 
ingegrepen om de opbouw van economische onevenwichtigheden in lidstaten een halt toe 
te roepen. De handvatten die de procedure daarvoor geeft, dienen te worden gebruikt,” 
schreef de minister.719 Het kabinet vond dat de Commissie transparanter moest worden 
over het gebruik van deze twee procedures en de landspecifieke aanbevelingen uit het 
Europese semester.720

De Commissie en het Nederlandse kabinet waren het wel eens over de stelling dat 
effectieve Europese begrotingsregels van groot belang zijn.721 Maar er moest nog veel 
verbeteren. Dat bleek ook uit het feit dat de Raad van de EU en het Europese Parlement in 
2020 instemden met het voorstel van de Europese Commissie van 20 maart 2020 om de 
zogenoemde ontsnappingsclausule van het SGP toe te staan vanwege de ernstige financi-
eel-economische gevolgen van de coronacrisis. Met deze clausule kunnen EU-lidstaten 
alle financiële maatregelen nemen die ze nodig vinden om hun economie te stimuleren. 
Dat kan gaan over het beschikbaar stellen van geld voor de gezondheidszorg, bedrijven, 
burgers, zonder dat er sprake is van het overtreden van de regels van het Stabiliteits- en 
Groeipact. De clausule geldt ook nog voor 2022 en wordt in 2023 weer ingetrokken.722 
Alle partijen (de EU en de lidstaten) zoeken nog naar welke wijze van effectief regulering 
gewenst en werkbaar is. 

Onderstaand schema publiceerde de Commissie over de tijdelijke aanpassingen in het 
Europees semester voor 2021 “om de cyclus te kunnen coördineren met de faciliteit voor 
herstel en veerkracht’.723

Figuur 13 Tijdelijke aanpassingen in het Europees semester voor 2021.

717 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 4.
718 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 5.
719 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 5.
720 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 5.
721 Kamerstukken II 2019/20, 21501-20, nr. 1510, p. 4.
722 Algemene Rekenkamer, Hoe zorgt de EU ervoor dat begrotingen van EU lidstaten niet ontsporen.
723 Europese Commissie 2021. 
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De Commissie moedigde de lidstaten aan om in 2021 hun nationale hervormingspro-
gramma’s plannen voor herstel en veerkracht te bundelen in een enkel document. Op die 
basis maakt de Commissie haar inhoudelijke evaluatie van de inhoud van de plannen 
voor herstel en veerkracht. Deze documenten vervangen de landenverslagen in het kader 
van het Europees semester in 2021. Verder zullen de landspecifieke aanbevelingen alleen 
gaan over de begrotingssituatie en landen die een plan voor herstel en veerkracht hebben 
ingediend, ontvangen geen structurele landspecifieke aanbevelingen van de Commissie. 
Wel blijft de Commissie in deze nieuwe semestercyclus het risico van macro-economische 
onevenwichtigheden monitoren, met bijzondere aandacht voor nieuwe risico’s in verband 
met de coronacrisis.724

In juni 2021 maakte de Europese Commissie bekend dat alle EU-landen, behalve 
Bulgarije, Denemarken en Zweden, een tekort hebben boven de 3% BBP, maar dat nu geen 
stappen in het kader van de buitensporigtekortprocedure genomen hoeven te worden 
vanwege de aanhoudende onzekerheid en de overeengekomen budgettaire beleids-
reactie op de pandemie.725 Verder beval de Europese Commissie Nederland de volgende 
richtsnoeren voor het begrotingsbeleid aan.726

724 Europese Commissie 2021
725 COM(2021)500 final. 
726 COM(2021)500 final. 
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• In 2022 een ondersteunend begrotingsbeleid te voeren – waaronder de impuls van 
de middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) - en om de nationaal 
gefinancierde investeringen in stand houden.

• Als de economische omstandigheden het toelaten, een begrotingsbeleid te voeren dat 
erop gericht is een prudente begrotingssituatie op middellange termijn te realiseren 
en de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn te waarborgen. Tegelij-
kertijd om investeringen te stimuleren om het groeipotentieel te bevorderen.

• In het verslag werd vastgesteld dat het tekortcriterium in 2020 en 2021 niet voldaan is 
voor Nederland.

• Uit de diepgaande evaluatie bleek dat Nederland te maken heeft met onevenwich-
tigheden gerelateerd aan het grote overschot op de rekening-courant en de hoge 
schuld van de particuliere sector.

De recente voorschriften lieten zien dat de Europese Commissie en de Raad vanwege 
de crisis kozen voor aanzienlijk vereenvoudigde procedures, maar de vraag is of deze 
procedures tegemoet komen aan de democratisch rechtsstatelijk eisen.

3.1.2.13 Voorstel Afdeling advisering van de Raad van State voor 
vereenvoudiging begrotingsprocedure

Voor effectieve uitoefening van het budgetrecht moet het parlement volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State “op tijd aan de bal” kunnen komen om zijn rechten 
uit te uitoefenen. De Nederlandse begrotingscyclus kent sinds 1994 het zogenoemde 
hoofdbesluitvormingsmoment van het kabinet in de tweede helft van april, waarop het 
kabinet besluit over de uitgavenkant van de ontwerpbegroting van het volgend jaar en 
over de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid, inclusief de deelkaders zorg en 
sociale zekerheid. In augustus besluit het kabinet over de inkomstenkant van de begroting 
(sociale premies en belastingen), waarna de regering de gehele uitgaven- en inkomstenbe-
groting in september op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aanbiedt.727 

Bij het hoofdbesluitvormingsmoment worden de coalitiefracties betrokken, maar de 
oppositiefracties moeten wachten tot Prinsjesdag, schrijft de Afdeling advisering van de 
Raad van State.728 “Dat is al dertig jaar zo, maar dit wordt wel pregnanter naarmate het 
hoofdbesluitvormingsmoment nog belangrijker wordt en een Tweede Kamer, met meer en 
kleinere fracties, op zoek is naar zijn institutionele functioneren en naar meer dualistische 
verhoudingen. Het door Nederland destijds mede geïnitieerde Europees semester is in die 
zin een succes dat de Europese Commissie de door lidstaten in het voorjaar in te dienen 

727 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
728 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
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Stabiliteits- en hervormingsprogramma’s serieus toetst en hen aanspreekt op het nakomen 
van landspecifieke aanbevelingen. (…) Het parlementaire debat in het voorjaar over beide 
programma’s, waarvan het Stabiliteitsprogramma door de Minister van Financiën wordt 
ingediend en het Hervormingsprogramma door de Minister van EZK, heeft nog weinig 
politiek gewicht gekregen. Wat de verhouding is tussen het (interne) hoofdbesluitvor-
mingsmoment (april), de (openbare) Stabiliteits- en Hervormingsprogramma’s (april), 
de Voorjaarsnota (juni) en de formele indiening van Miljoenennota en rijksbegroting 
(september) blijft allemaal wat onuitgesproken.”729

De Afdeling advisering van de Raad van State stelde voor dat de regering de Miljoe-
nennota (en het ontwerp Stabiliteits- en Hervormingsprogramma) in het voorjaar bij 
de Staten-Generaal zou kunnen indienen om daarna in beide Kamers gecombineerde 
algemene politieke en algemene financiële beschouwingen te houden. De regering zou 
vervolgens op basis daarvan de (departementale) begrotingen moeten afronden en ze 
op Prinsjesdag moeten indienen. Op Prinsjesdag zou dan ook de Troonrede kunnen 
worden uitgesproken, waarna direct daarna de algemene politieke beschouwingen zouden 
plaatsvinden in de Tweede en in de Eerste Kamer. De Afdeling advisering van de Raad 
van State dacht dat het parlement zo beter in positie wordt gebracht om zijn budgetrecht 
materieel te effectueren, waarbij de huidige begrotingscyclus weinig verandering hoefde te 
ondergaan.

Het voorstel van de Afdeling advisering van de Raad van State was een stap in de goede 
richting om helderheid in de procedure en vervolgens ook in de inhoud te krijgen. 

3.1.2.14 Reactie regering op verbetervoorstel Afdeling advisering van 
de Raad van State

De regering reageerde op 13 april 2022 op het voorstel van de Afdeling advisering van 
de Raad van State om het begrotingsproces te verbeteren.730 Ze koos daarbij voor een 
nationaal en niet een Europees perspectief, omdat het “om praktische redenen niet 
makkelijk is om deze cycli op elkaar aan te sluiten”.731 Het was volgens de regering niet 
haalbaar om de Miljoenennota samen met het Stabiliteitsprogramma in april in te dienen. 
De reden was dat de Europese en de Nederlandse procedures elkaar volgens de regering 
in de weg zitten. De regering zocht niet naar mogelijkheden om ze beter op elkaar af te 
stemmen, waardoor de betekenis van het budgetrecht van de Staten-Generaal zou kunnen 
toenemen. Ze verwees niet naar de constatering van de Europese Commissie zelf dat “de 

729 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 3. 
730 Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207.
731 Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207, p. 6.
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wisselwerking tussen begrotingsregels van de Unie en de nationale begrotingskaders voor 
verbetering vatbaar is”.732 Een gemiste kans. Volgens de Nederlandse regering kwam de 
Europese Raad te laat (pas in juli) met haar aanbevelingen om ze te kunnen meenemen 
in het nationale begrotingsproces. Dat zou wel lukken als de Europese Raad haar 
aanbevelingen al voor april zou doen, maar de Nederlandse regering werkt dat niet uit. De 
regering constateerde slechts het volgende. 

“Om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie rekening kan houden met de 
besluitvorming, zou de besluitvorming voor april moeten plaatsvinden, zodat de 
gevolgen in het Stabiliteitsprogramma en het nationale hervormingsprogramma 
kunnen worden verwerkt. Het Stabiliteitsprogramma moet namelijk uiterlijk 
eind april worden ingediend bij de Europese Commissie.” 

De regering stelde het volgende voor aan de Staten-Generaal. In het voorjaar komt één 
hoofdbesluitvormingsmoment over zowel de uitgaven- als de lasten voor het volgende 
jaar en de jaren daarna. Deze besluiten worden gepubliceerd in de Voorjaarsnota, 
die tot 2021 alleen de gevolgen van begrotingswijzigingen voor het lopende jaar liet 
zien. In de nieuwste voorjaarsnota van 2022 is al voor de nieuwe opzet gekozen.733 De 
Staten-Generaal hebben daardoor volgens de regering meer tijd om de voorstellen te 
bestuderen en de continuïteit van het huidige begrotingsproces blijft bewaard. “De 
definitieve voorstellen voor de Rijksbegroting worden ingediend met de Miljoenennota 
op Prinsjesdag. De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) en Algemene Financiële 
Beschouwingen (AFB) volgen zoals nu het geval is daarna.”734 Daarnaast wilde het kabinet 
in het voorjaar met een brief zijn fiscale voornemens voor het pakket Belastingplan 
(variant B1) en de planning voor andere fiscale wetgeving bekendmaken. 

“Dit maakt het voor het parlement mogelijk om het debat te voeren over de 
voorgenomen fiscale wetgeving en biedt ook tijd om de wetgeving verder uit 
te werken voordat het pakket Belastingplan daadwerkelijk in september wordt 
ingediend. Ook zijn eventuele wensen vanuit het parlement dan in een eerder 
stadium kenbaar, zodat hier meer rekening mee gehouden kan worden voordat 
het pakket Belastingplan wordt ingediend. Overigens streeft het kabinet er naar 
wetgeving zoveel als mogelijk gespreid in te dienen.”735

732 COM(2020) 55 final, p. 18. 
733 Brief van de Minister van Financiën van 20 mei 2022 aan de Tweede Kamer betreffende Aanbieding 

Voorjaarsnota, kenmerk 2022-0000151834.
734 Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207, p. 8.
735 Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207, p. 10.
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Met deze aanpak wordt de begrotingsprocedure minder transparant omdat de 
voorjaarsnota die bedoeld is voor begrotingswijzigingen in het lopende jaar, nu ook een 
pre-miljoenennota wordt voor de volgende jaren. Dat maakt de behandeling van die nota 
mogelijk diffuser. Er is meer nodig om helderheid te creëren: er moet in samenhang naar 
de Europese en Nederlandse begrotingsprocedure worden gekeken. Daarover gaat de 
volgende paragraaf.

3.1.2.15 Wensen Europese Commissie voor beter begrotingstoezicht
Volgens de Europese Commissie is een doeltreffende werking van het toezichtkader 
een collectieve verantwoordelijkheid van alle lidstaten, Europese instellingen en andere 
belangrijke belanghebbenden. “Een hoge mate van consensus en vertrouwen tussen alle 
belangrijke belanghebbenden is van cruciaal belang voor de doeltreffendheid van het 
economisch toezicht in de Unie.”736 Bij de evaluatie van de economische governance 
stelde de Europese Commssie de volgende vragen.737 In de tabel is achter de vragen – als 
voorschot op de verdere behandeling van de beginselen van goed bestuur – een van de 
beginselen van goed bestuur geplaatst dat het nauwst aansluit bij de vraag.

Vraag Europese Commissie Toepasselijk beginsel 
goed bestuur

Hoe kan het EU-kader eenvoudiger en de uitvoering ervan transparanter worden 
gemaakt?

Transparantie

Hoe kan het kader worden verbeterd om te zorgen voor houdbare overheidsfinanciën 
in alle lidstaten en te helpen bestaande macro-economische onevenwichtigheden te 
elimineren en het ontstaan van nieuwe onevenwichtigheden te voorkomen?

Transparantie 

Is er ruimte om de nationale begrotingskaders te versterken en de wisselwerking 
ervan met het begrotingskader van de EU te verbeteren?

Participatie

Welke rol moet het EU-toezichtkader spelen bij het stimuleren van de lidstaten 
om belangrijke hervormingen en investeringen te ondernemen die nodig zijn om 
de huidige en toekomstige economische, sociale en ecologische uitdagingen aan 
te pakken, zonder dat dit ten koste gaat van de waarborgen tegen risico’s voor de 
houdbaarheid van de schuld?

Participatie

Hoe kan het toezicht zich richten op de lidstaten met de dringendste beleidsuitda-
gingen en zorgen voor een hoogwaardige dialoog en betrokkenheid?

Participatie

Hoe kan worden gezorgd voor een verantwoord begrotingsbeleid dat de 
houdbaarheid op lange termijn waarborgt en stabilisatie op korte termijn mogelijk 
maakt?

Participatie

Hoe kan het kader zorgen voor doeltreffende handhaving? Welke rol moeten gelde-
lijke sancties, reputatiekosten en positieve stimulansen spelen?

Effectiviteit en effici-
entie

Hoe zou het kader rekening moeten houden met de eurozone-dimensie en de agenda 
voor de verdieping van de economische en monetaire unie?

Effectiviteit en effici-
entie

Hoe kunnen het SGP en de PMO in de context van het Europees semester beter 
met elkaar samenwerken om de coördinatie van het economisch beleid tussen de 
lidstaten te verbeteren?

Effectiviteit en effici-
entie

736 COM(2020) 55 final, p. 22.
737 De volgorde van de vragen is aangepast omdat de vraag daardoor beter ingedeeld kan worden in 

de logica van niet alleen de lezer, maar ook de beginselen.
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Het overzicht van vragen en beginselen laat zien dat de Europese Commissie zoekt naar 
meer transparantie. In de tweede plaats gaat een aantal vragen over een betere participatie 
van de Unie met de lidstaten. Daarbij richten de vragen zich in sterke mate op de kwestie 
welke maatregelen gewenst zijn om de lidstaten mee te laten gaan in de richting van 
het goede gedrag. Tot slot gaat een aantal vragen over effectiviteit en efficiëntie. Vragen 
over behoorlijkheid, mensenrechten en verantwoording worden niet gesteld, terwijl het 
beginsel verantwoording wel een belangrijke rol speelt in het economisch toezicht. Dit 
kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat er meer duidelijkheid vooraf ontstaat als 
de transparantie, participatie, effectiviteit en efficiëntie worden verbeterd. Hoe meer 
duidelijkheid er in het proces van samenwerking ontstaat, hoe meer de verantwoording 
een meer onderschikte rol kan gaan spelen.

3.1.2.16 Compactere opzet semesters en intensieve begeleiding bij 
noodsteun

De huidige procedure is een buitengewoon ingewikkelde lappendeken van maatregelen, 
volgens de Europese Commissie.738 Dat moet dus anders met in achtneming van de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De regel dat een volksvertegenwoordiging 
zelf moet kunnen beslissen over de inzet van de eigen belastingmiddelen moet zwaar 
wegen. Tegelijkertijd heeft de volksvertegenwoordiging belang bij de samenwerking in de 
Europese Unie omdat die de nationale economie versterkt. Hier wordt voor de helderheid 
van de behandeling van dit onderwerp een voorschot op de beginselen van goed bestuur 
genomen. Die beginselen worden later uitgebreid behandeld. Het gaat in de democratische 
rechtsstaat om transparantie, participatie, behoorlijkheid, mensenrechten, effectiviteit 
en efficiëntie en verantwoording. Als we die beginselen loslaten op het bevorderen van 
helderheid over de begrotingsprocedures dan ontstaat het volgende beeld.

Transparantie. Het is van het grootste belang dat de Europese staatsburgers kunnen zien 
wie over welk belastinggeld beslist. De procedure en de inhoud daarvan moeten dus 
volstrekt helder zijn. 

Participatie. Uitgangspunt is dat de instellingen en de lidstaten op transparante wijze 
met elkaar samenwerken aan het realiseren van de gezamenlijke doelen, die overigens 
gedeeltelijk per lidstaat kunnen verschillen. Als een lidstaat zich niet zou houden aan de 
afspraken, dan is openbaar en transparant overleg daarover tussen de EU en de andere 
lidstaten de beste remedie. Als een lidstaat noodsteun nodig heeft, komt de lidstaat zolang 
als de noodsteun duurt onder intensief toezicht te staan. Dat toezicht duurt zolang de 
noodsteun wordt gegeven.

738 Zie bijlage VI.
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Effectiviteit en efficiëntie. De Europese Unie zou net als nu in het begin van ieder 
kalenderjaar (bijvoorbeeld uiterlijk eind februari) een overzicht kunnen geven van de 
economische stand van zaken van de hele unie voor de komende vier jaar en de sterke en 
zwakke kanten van de economieën van de individuele lidstaten daarin. Die lidstaatanalyse 
gaat vergezeld van aanbevelingen voor die lidstaat. Dit betekent dat EU de landspecifieke 
aanbevelingen al in februari naar de lidstaten stuurt. Dat is geen onredelijke eis omdat 
ze over een langere termijn dan één jaar gaan. De lidstaatregeringen reageren op deze 
aanbevelingen met een eigen voorstel voor een meerjarenraming en bespreken die met het 
eigen parlement voor eind maart. Die beraadslaging krijgt als titel: de algemene beschou-
wingen over Europese economische samenwerking en het Nederlandse aandeel daarin, 
oftewel de algemene Europese beschouwingen. 

De eventueel geamendeerde meerjarenramingen van de lidstaten en die van de EU als 
geheel, worden uiterlijk eind april besproken door het Europese parlement. De bespreking 
in het Europese parlement leidt eventueel tot aanbevelingen voor lidstaten. Daarmee 
zijn de kaders van de nationale begrotingen gegeven. Die nationale begrotingen worden 
binnen de afgesproken kaders opgesteld in de zomer en door de nationale parlementen 
besproken in het najaar en vastgesteld op uiterlijk 31 december. 

De cyclus gaat er dan aanzienlijk eenvoudiger uitzien dan in de hiervoor gepubliceerde 
figuur.

Europees 
semester

Februari: EU-rapporten met algemeen economisch meerjarenbeeld en landspecifieke 
aanbevelingen.
Maart: discussie tussen regeringen en parlementen van lidstaten over meerjarenbeeld en 
aanbevelingen EU. 
Oftewel de algemene beschouwingen over Europese economische samenwerking en het 
Nederlandse aandeel daarin, oftewel algemene Europese beschouwingen.
April: Europees parlement bespreekt rapporten lidstaten en EU. Oftewel de Algemene 
beschouwingen over de Europese economische samenwerking.

Nationaal 
semester

September – december: algemene Nederlandse beschouwingen en de behandeling van 
de begrotingen per departement. Dit is de klassieke begrotingscyclus van EU-lidstaat 
Nederland. Deze loopt van september (Prinsjesdag) tot eind december wanneer de begro-
tingswetten worden vastgesteld. 

Om tot deze compactere opzet van de semesters over te gaan, moet wel aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. 
• Invoering baten-lastenstelsel waardoor de Nederlandse overheidsverantwoording in 

maart-april (in plaats van in mei-juni) kan worden behandeld,
• Aan de meerjarenramingen van de rijksoverheid kan nog veel verbeteren, bleek uit 

een recent AR-onderzoek. Juist die meerjarenramingen moeten de begrotingsruimte 
op de langere termijn (gaan) laten zien. Dat is van belang voor de behandeling van de 
meerjarenbegroting in april in de Europese context.
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• De EU moet erop durven vertrouwen dat met de aangescherpte procedures iedere 
lidstaat conform het EU-verdrag bijdraagt aan de doelen van de EU. Op grond van het 
verdrag berust op iedere lidstaat immers de verplichting om buitensporige tekorten te 
vermijden (art. 104 C derde fase EMU). Daarbij hoort ook dat de EU aan de lidstaten 
de ruimte moet geven om hun eigen invulling te geven aan de landspecifieke aanbeve-
lingen binnen de marges van het SGP. 

• Omdat de EU nog nooit gebruik heeft gemaakt van sanctiebevoegdheden, kan de 
vraag gesteld worden of de sancties wel nodig zijn. Mogelijk doen ze meer kwaad dan 
goed, omdat ze het wantrouwen van de lidstaten in elkaar versterken.

3.1.3 Beginsel van ministeriële verantwoordelijkheid

3.1.3.1 Inleiding
De onafhankelijke positie van de Algemene Rekenkamer krijgt ook gestalte in de wijze 
waarop ze omgaat met de ministeriële verantwoordelijkheid. Is de ministeriële verant-
woordelijkheid voor haar een kwestie die vooral door de Staten-Generaal ingevuld wordt 
of geeft de Algemene Rekenkamer zelf een eigen interpretatie van die ministeriële verant-
woordelijkheid? Dat laatste blijkt het geval te zijn. Die eigen interpretatie heeft gevolgen 
voor de vraag of en hoe ze haar onderzoeken uitvoert én voor haar oordelen op grond 
van die onderzoeken. Later wordt ingegaan op de eigen interpretatie van de Algemene 
Rekenkamer.

Eerst wordt de uitleg van de Afdeling advisering van de Raad van State van het begrip 
ministeriële verantwoordelijkheid uit 1999 behandeld en vervolgens de nieuwe uitleg van 
2020. Die nieuwe uitleg staat in een ongevraagd advies van de afdeling advisering, die is 
ingegeven door “verwarring en onenigheid over de werking van de ministeriële verant-
woordelijkheid”.739 Daarna worden opvattingen over ministeriële verantwoordelijkheid 
behandeld van de staatscommissie parlementair stelsel uit 2018 en van onderzoeksbureau 
AEF die eind 2021 in opdracht van BZK een brede evaluatie publiceerde over ministeriële 
verantwoordelijkheid en organisaties op afstand. 

Tot slot komt in deze paragraaf de eigen opvatting over ministeriële verantwoordelijkheid 
van de Algemene Rekenkamer aan de orde.

Bij ministeriële verantwoordelijkheid gaat het om het bestaan en gebruik van zijn taken en 
bevoegdheden. Daartussen en daarbinnen kunnen spanningsvelden bestaan: 

739 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 2.
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• hij kan een taak hebben, maar bevoegdheden missen om op te treden,
• hij kan een taak hebben en ondermaats gebruik maken van zijn bevoegdheden,
• hij kan bevoegdheden hebben, maar het niet als zijn taak zien om van die 

bevoegdheden voldoende gebruik te maken,
• hij kan én geen formele taak (meer) hebben én bevoegdheden missen, maar toch door 

het parlement worden gevraagd om voor zichzelf (of anderen) taken en bevoegdheden 
te gaan creëren in samenspraak met het parlement. 

Over deze spanningsvelden kunnen de debatten tussen ministers en het parlement gaan. 
Dat moet tot verdragen, wetten, regelingen en afspraken leiden. De rechter kan optreden 
als een burger of bedrijf vindt dat een minister zijn taak niet (goed) uitvoert of zijn 
bevoegdheden niet (juist) gebruikt. Ook de Nationale ombudsman, de Afdeling advisering 
van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer kunnen ieder op hun eigen wijze al 
naar gelang de fase van de uitvoering van (al dan niet gevoerd) beleid oordelen vellen over 
wat een minister doet en nalaat.

3.1.3.2 Uitleg Afdeling advisering van de Raad van State 1999
Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State in 1999740 hield ministeriële verant-
woordelijkheid het staatsrechtelijke uitgangspunt in dat de ministers – gezamenlijk en 
afzonderlijk – aanspreekbaar zijn op het doen en laten van de regering bij de behartiging 
van het algemeen belang en de vervulling van de taken die aan het ambt minister zijn 
verbonden. Het beginsel vormde de basis voor de politieke controle op het functioneren 
van de regering en stoelde op drie bepalingen in de Grondwet, te weten: 
• dat de regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, waarbij de Koning 

onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn (artikel 42), 
• dat de ministeries onder leiding van een minister staan (artikel 44, eerste lid) en 
• dat de ministers en staatssecretarissen de Eerste of Tweede Kamer de gevraagde 

inlichtingen verschaffen (artikel 68, eerste lid). 

In die drie bepalingen gezamenlijk ligt de reikwijdte van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid besloten. 

Artikel 42 van de Grondwet houdt in dat de ministers verantwoordelijk zijn 
• voor het handelen van de Koning zelf, en
• voor de wijze waarop het algemeen belang door de regering wordt behartigd. 

740 De tekst over de betekenis van de grondwetsartikelen in deze paragraaf is grotendeels overgenomen 
van Raad van State. Kamerstukken II 1999/00 VII, A, p. 2-3. Vaststelling van de begroting van de 
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(VII) voor het jaar 2000. Advies Raad van State en nader rapport. 
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De ministeriële verantwoordelijkheid was geen afgebakend en juridisch vaststaand 
begrip, stelde de Afdeling advisering van de Raad van State in 1999.741 De ministeriële 
verantwoordelijkheid beperkte zich niet tot de uitoefening van bestaande bevoegdheden 
net zo min als de informatieplicht van artikel 68 van de Grondwet beperkt was tot het 
terrein van de bevoegdheden van de ministers en staatssecretarissen. Ministers kunnen 
ook worden aangesproken op het feit dat zij nalaten ervoor te zorgen dat de nodige 
bevoegdheden worden geschapen om aantasting van het algemeen belang te bestrijden 
of dat daarvoor noodzakelijke wetswijzigingen uitblijven. Het was volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State in 1999 niet objectief en voor altijd aan te geven tot 
hoever de ministeriële verantwoordelijkheid gaat. De reikwijdte is het resultaat van een 
dynamische wisselwerking tussen regering742, coalitiepartijen en oppositie. Die reikwijdte 
wordt mede begrensd door opvattingen over de rol van de overheid en het vermogen dat 
men de overheid toedicht.

Artikel 44 lid 1 van de Grondwet hield volgens de Afdeling advisering van de Raad 
van State in dat een minister leiding geeft aan een ministerie en dat hij kan worden 
aangesproken op een bepaald beleidsterrein. Hij kan zich daarom niet achter zijn 
ministerie verschuilen. De aanspreekbaarheid van een minister was minder direct 
wanneer de wetgever taken en bevoegdheden expliciet elders legt (bijvoorbeeld bij het 
openbaar ministerie of bij zelfstandige bestuursorganen). Maar de aanspreekbaarheid 
verdween daarmee niet helemaal. De minister blijft op zijn beleidsterrein verantwoordelijk 
om waar nodig wetswijziging of andere maatregelen te initiëren als het handelen van 
zelfstandige diensten of functionarissen daar aanleiding voor geeft. 

De regel van de ministeriële verantwoordelijkheid maakte volgens de Afdeling advisering 
van de Raad van State duidelijk wie aanspreekbaar is en tot antwoorden aan de Staten-Ge-
neraal verplicht is. De beoordeling van dat antwoord was een politieke kwestie. Daarbij 
kan de vertrouwensvraag aan de orde komen. Een minister kan het vertrouwen verliezen 
omdat hij zijn beleid niet kan verantwoorden maar ook omdat hij het “te goed” kan 
verantwoorden (te veel minister en te weinig partijman); hij kan het verliezen vanwege 
fouten bij de ambtelijke uitvoering maar ook om redenen die niets met de verantwoor-
delijkheid van doen hebben (optreden in een eerdere positie, politieke opvattingen of 
privéleven). 

741 De strafrechtelijke of privaatrechtelijke aansprakelijkheid van ministers zijn wel afgebakende 
begrippen. 

742 De regering bestaat op grond van artikel 42 Grondwet uit de Koning en de ministers. Het kabinet 
bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen.
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Ministeriële verantwoordelijkheid is dus niet alleen aan de orde bij misstanden. Ook 
kunnen misstanden niet aan een minister te verwijten zijn. Ministeriële verantwoor-
delijkheid kan leiden tot opstappen, maar opstappen is niet het bewijs van ministeriële 
verantwoordelijkheid. Een minister neemt zijn verantwoordelijkheid niet door eventueel 
op te stappen, maar door uitleg te geven, het beleid te verdedigen en maatregelen te nemen 
om nieuwe misslagen te voorkomen. Het nemen van ministeriële verantwoordelijkheid 
stond in de opvatting van de Afdeling advisering van de Raad van State in 1999 dus niet 
gelijk aan “meer koppen die rollen”. 

3.1.3.3 “Een minister behartigt het publieke belang”
Naast de hierboven weergegeven ‘oude’ opvatting van de Afdeling advisering van de 
Raad van State geeft het proefschrift van Visser in 2008 een nadere invulling aan de 
ministeriële verantwoordelijkheid.743 Hij stelt dat de ministeriële verantwoordelijkheid 
gaat over het handelen en nalaten van de minister in functie. 

“De taak van de minister is de behartiging van het algemeen belang. Voor de 
uitoefening van die taak beschikt de minister over uiteenlopende instrumenten 
en bevoegdheden. De reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de minister 
is vanuit de Nederlandse staatsrechtelijke gezichtshoek bezien zeer ruim. 
Er bestaat altijd een vorm van ministeriële verantwoordelijkheid, tenzij de 
(grond)wetgever deze expliciet heeft uitgesloten. Deze ruime ministeriële 
verantwoordelijkheid maakt het proces van verantwoording van bijzonder 
belang. Bij de verantwoording wordt getoetst of de publieke taak op de juiste 
wijze is uitgevoerd en of er veranderingen of verbeteringen nodig zijn in het 
overheidsbestuur.”744

Maar wat is een publieke taak? De memorie van toelichting van de Cw 2016 definieert een 
publieke taak als een taak die een maatschappelijke of politieke relevantie kent, waarbij 
de overheid betrokken is bij het beleidsterrein waartoe de taak gerekend kan worden. 
“Daarmee is een publieke taak te onderscheiden van een private taak.”745 Tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel voor de Cw 2016 in de Eerste Kamer voegde het kabinet 
er na vragen van D66 aan toe dat het maatschappelijke of politieke belang van de taak 
veelal tot uitdrukking komt doordat de overheid op het (beleids)terrein van de taak actief 
of anderszins betrokken is. 

743 Visser 2008, p. 16-17.
744 Visser 2008, p. 285.
745 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 113.
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“Een grote of overwegende betrokkenheid van de overheid bij een bepaald 
(beleids)terrein is daarmee een goede aanduiding dat de taken die op dat terrein 
worden uitgevoerd als publiek aan te merken zijn. Daarentegen impliceren het 
gebrek aan of een beperkte overheidsbemoeienis op een bepaald (beleids)terrein 
dat de taken op dat terrein privaat van aard zijn. Aangezien de diverse (beleids)
terreinen en de mate van overheidsbetrokkenheid erg kunnen verschillen, is het 
lastig om op voorhand een uniforme definitie van het begrip “publieke taak” 
te geven. Om die reden is ertoe besloten om dit begrip – in navolging van de 
huidige Comptabiliteitswet 2001 – beleidsmatig vorm te geven, waarbij het 
kabinet erop vertrouwt dat de voorgaande toelichting tegemoet komt aan de 
door de leden van de fractie van D66 gewenste toelichting.”746

Maar daarmee is er nog steeds sprake van een vaag begrip. Want wat is bijvoorbeeld 
“beleidsmatig vormgeven” en betekent de afwezigheid van de overheid op een bepaald 
terrein ook dat dat terrein echt privaat is? 

Het Ministerie van BZK schrijft op zijn website dat een maatschappelijk belang pas een 
publieke taak wordt, als de markt of samenleving die taak zelf niet goed kan organiseren. 
Dat is volgens de website de opvatting van het huidige kabinet en de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)747. De vraag is dus of de markt en of de 
samenleving een bepaald publiek belang voldoende goed kunnen organiseren. Als de 
overheid een publiek belang oppakt als taak voor zichzelf, dan zijn er volgens de website 
van BZK verschillende manieren om die taak uit te voeren: binnen de bestaande structuur 
van een ministerie, of in een nieuw dienstonderdeel, agentschap of een zelfstandigere 
organisatie.748 

“De hoofdregel is dat taken onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid 
worden uitgevoerd. De Staten-Generaal kan de minister dan aanspreken op 
de invulling van de taak. Deze hoofdregel betekent dat voor taken in de sfeer 
van beleid en advies, uitvoering, handhaving, toezicht en bedrijfsvoering altijd 
eerst wordt gekeken of de (nieuwe) taak in een bestaand dienstonderdeel van 
een ministerie kan worden ondergebracht. Als dit niet mogelijk of wenselijk 
is, kan het ministerie de taak onderbrengen in een nieuw dienstonderdeel of 
in een agentschap. Soms is het noodzakelijk dat een organisatie een zekere 
onafhankelijkheid heeft bij het geven van een oordeel of advies. Voorbeelden 

746 Kamerstukken I 2016/17, 34426, nr. E, p. 2.
747 WRR 2000.
748 ‘Het organiseren van publieke taken’, organisatierijksdienst.nl (geraadpleegd op 9 februari 2022).
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zijn de oordelen van de rijksinspecties en de onafhankelijke advisering over 
beleid door planbureaus. Ook aan deze wens kan vaak worden voldaan met een 
organisatievorm binnen het ministerie.”749

Een publieke taak is een begrip dat door de context in een tijdsgewricht inhoud krijgt. Er 
moet een publiek of gemeenschappelijk belang zijn om een publieke taak door de markt 
of door de overheid te laten vormgeven. Als de markt het niet kan en als de samenleving 
die taak belangrijk genoeg vindt, dan kan worden besloten dat de overheid die taak zelf 
oppakt en al dan niet privaatrechtelijk laat uitvoeren.

3.1.3.4 Bestaat er een specifieke comptabele ministeriële 
verantwoordelijkheid?

Voor deze studie is het van belang om de vraag te beantwoorden of en zo ja in hoeverre 
er een specifieke comptabele ministeriële verantwoordelijkheid is. Volgens Visser is 
die er niet. Visser: “De wezenlijke staatsrechtelijke vragen die samenhangen met de 
ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementaire vertrouwen zijn hier echter 
“anders dan Broeksteeg stelt” niet anders dan bij de andere vormen van ministeriële 
verantwoordelijkheid.” Broeksteeg onderscheidt naast de politieke verantwoordelijkheid 
ook een strafrechtelijke en comptabele verantwoordelijkheid.750 Hij wijst een persoonlijke 
comptabele verantwoordelijkheid voor ministers af. Volgens hem biedt de politieke 
verantwoordelijkheid voldoende houvast om onrechtmatig financieel beheer te vermijden. 
Hieronder staat het schema dat Broeksteeg opnam in zijn proefschrift. 

749 ‘Het organiseren van publieke taken’, organisatierijksdienst.nl (geraadpleegd op 9 februari 2022).
750 Broeksteeg, 2004, p. 239: “De comptabele ministeriële verantwoordelijkheid is de 

verantwoordelijkheid van ministers voor de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten en voor 
de juistheid en volledigheid van de opgemaakte rekening. Deze comptabele verantwoordelijkheid 
onderscheidt zich van de politieke door het specifieke object van de verantwoordelijkheid, 
namelijk het financieel beheer en bestuur. De basis voor deze specifieke verantwoordelijkheid kan 
gevonden worden in artikel 105 lid 3 Grondwet. Een persoonlijke financiële aansprakelijkheid kan 
juridisch moeilijk worden aangenomen. De wetgever is er niet in geslaagd dit onderwerp te regelen 
en achtte dit ook niet wenselijk. (…) De Staten-Generaal kunnen beter politieke gevolgen aan het 
comptabele verantwoordingsproces verbinden: de ‘normale’ regels van het parlementaire stelsel 
gelden in het slot van het comptabele verantwoordingsproces. Hiervoor geldt dat politieke sancties 
kunnen worden opgelegd, waaronder de toepassing van de vertrouwensregel.”
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Schema Broeksteeg over verschillende verantwoordelijkheden ministers, staatssecretarissen 
en colleges van burgemeester en wethouder. 751

Politieke 
minis teriële 
verantwoor-
delijkheid

Politieke 
verantwoor-
delijkheid van 
het college

Strafrechtelijke 
ministeriële 
verantwoor-
delijkheid

Strafrechtelijke 
verantwoor-
delijkheid van 
b&w

Comptabele 
ministeriële 
verantwoor-
delijkheid

Comptabele 
verantwoor-
delijkheid van 
het college

Sub ject Ministers en 
staatssecreta-
rissen

Het college en 
elk van zijn leden 
afzonderlijk

(Oud)ministers en 
staatssecretarissen

(Oud)burge-
meesters en 
wethouders

Ministers Het college van 
burgemeester 
en wethouders

Object Hetgeen onder 
het gezag van de 
minister valt, 
hem toegerekend 
wordt

Hetgeen onder 
het gezag van het 
college valt, het 
college toege-
rekend wordt

Zorg voor de 
uitvoering van de 
Grondwet en wet 
(handelingen in 
strijd met straf-
wetten)

Handelingen 
in strijd met 
strafwetten

Rechtma-
tig heid 
uitgaven en 
ontvangsten 
en juistheid en 
volledigheid 
rekening

Rechtmatigheid 
lasten en baten 
en juistheid en 
volledigheid 
rekening

Reik wijdte Risico-aansprake-
lijkheid; geen 
schuld; met het 
ambt gegeven

Risico-
aansprake-
lijkheid; geen 
schuld; met het 
ambt gegeven

Schuld dan wel 
opzet

Schuld dan wel 
opzet

Met het ambt 
gegeven

Met het ambt 
gegeven; echter 
decharge is niet 
absoluut

Forum Staten-Generaal Gemeenteraad Tweede Kamer, 
Kroon, Hoge Raad 
(‘reguliere straf-
rechter’)

‘Reguliere’ straf-
rechter

Algemene 
Rekenkamer, 
Staten-Ge-
neraal

Gemeenteraad, 
gemeentelijke 
accountant752

Toet sings-
crite ria

Subjectief Subjectief Elementen in de 
telastegelegde 
bepaling

Elementen in de 
telastegelegde 
bepaling

Rechtma-
tig heid van 
uitgaven en 
ontvangsten

Rechtmatigheid 
van lasten en 
baten

Fun c tie Kunnen 
controleren en 
greep houden op 
hetgeen onder 
gezag van de 
minister valt

Kunnen 
controleren en 
greep houden op 
hetgeen onder 
gezag van het 
college valt

Ministers bij de 
inhoud van wetten 
te betrekken; 
macht Koning te 
beperken (bewerk-
stelligen van 
integer openbaar 
bestuur)

Bewerkstelligen 
van integer 
openbaar 
bestuur

Verschaffen 
inzicht in 
financiële 
situatie; 
indemni-
teits wet: 
rechtmatige 
basis geven van 
onrechtmatige 
uitgaven

Verschaffen 
inzicht in 
financiële 
situatie; 
indemniteit: 
rechtmatige 
basis geven aan 
onrechtmatige 
uitgaven

Sanc tie Politieke sancties 
o.m. opzeggen 
van vertrouwen

Politieke sancties 
o.m. opzeggen 
van vertrouwen

Strafrechtelijke 
straffen

Strafrechtelijke 
straffen

Indemni-
teits wet en 
politieke 
sancties

Indemniteits-
besluit en 
politieke 
sancties

Metho de Openbaar reken-
schap afleggen, 
inlichtingen, 
debat, sanctio-
nering

Openbaar reken-
schap afleggen, 
inlichtingen, 
debat, sanctio-
nering

Kroon of Tweede 
Kamer: opdracht 
tot vervolging aan 
Procureur-Ge-
neraal (OM, 
reguliere strafvor-
dering)

OM, ‘reguliere’ 
procedure straf-
vordering

Overleggen 
rekening, 
Algemene 
Rekenkamer, 
procedure CW

Overleggen 
rekening, 
procedure 
Gemeentewet

751 Broeksteeg 2004, p. 308.
752 Hieraan aan ook de gemeentelijke rekenkamer worden toegevoegd, die sinds 2006 kan worden 

ingesteld.
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3.1.3.5 Uitleg Afdeling advisering van de Raad van State 
2020: dreigende verschuiving van democratische naar 
bureaucratische rechtsstaat

In 2020 bracht de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies uit 
over de ministeriële verantwoordelijkheid omdat zij zich afvraagt of het systeem van 
ministeriële verantwoordelijkheid nog wel werkt. De Afdeling advisering van de Raad van 
State schrijft het volgende. 

“In de 21e eeuw (…) lijkt de betekenis van de ministeriële verantwoordelijkheid 
op het eerste gezicht eerder groter dan kleiner geworden. Met een sterk uitgebreid 
overheidsapparaat en een mondige en zeer divers samengestelde bevolking 
is in de huidige tijd van (sociale) media, openbaarheid, globalisering en 
technologie, het zichtbaar, in persoon nemen van verantwoordelijkheid voor het 
maatschappelijk vertrouwen in de democratie van vitale betekenis. De corona-
crisis heeft dat eens te meer aangetoond. Maar werkt het systeem nog steeds 
goed na al die veranderingen? Moeten we in het licht van de nieuwe vragen 
die uit die veranderingen voortvloeien, het functioneren van de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet opnieuw tegen het licht houden? En als de ministeriële 
verantwoordelijkheid in de praktijk niet of onvoldoende werkt, waar en waarom 
hapert deze en wat kan of moet er met het oog daarop aan gedaan worden?”753

De Afdeling advisering van de Raad van State wil met haar advies bijdragen aan de 
versterking van de parlementaire democratie en het vertrouwen van de burger in de 
overheid. “Want als een democratie haar kracht wil behouden, dan moet het kabinet aan 
het parlement en de samenleving kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt, hoe die 
zijn uitgevoerd, en ook wat níet is gelukt of wat de overheid níet kan leveren.”754

De Afdeling advisering constateert dat het samenspel tussen Kamerleden, kabinet en 
ambtenaren in toenemende mate is verruwd, doordat de spelregels op de achtergrond 
zijn geraakt en die regels verschillend worden uitgelegd. Taken en bevoegdheden worden 
“steeds vaker” op afstand van de minister uitgevoerd, waardoor “onoverzichtelijk is 
wie nu verantwoordelijk is”.755 Met de introductie van ‘systeemverantwoordelijkheid’ of 

753 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p.3. 
754 Begeleidend persbericht van de Raad van State bij bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, 

nr. 78. https://www.raadvanstate.nl/@121396/advies-ministeriele-verantwoordelijkheid/ , laatst 
geraadpleegd op 27 augustus 2022.

755 Begeleidend persbericht bij bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, https://www.
raadvanstate.nl/@121396/advies-ministeriele-verantwoordelijkheid/ , laatst geraadpleegd op 27 
augustus 2022. 
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‘stelselverantwoordelijkheid’ probeert men de verantwoordelijkheid te herstellen, maar 
volgens de Afdeling advisering leidt dat juist tot “een te ruime uitleg van de ministeriële 
verantwoordelijkheid en overspannen verwachtingen van wat de overheid kan en mag”.756 
Daarnaast is er volgens de Afdeling advisering sprake van een “toenemende incident-
gedreven verantwoordingscultuur”. Dit alles leidt naar het oordeel van de Afdeling 
advisering tot een vertroebeling van de werking van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid. Vice-president Thom de Graaf van de Raad van State vindt de spelregel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid relevanter dan ooit, omdat de ministeriële verantwoor-
delijkheid niet kan worden gemist of worden ingewisseld voor iets anders.757 

In de samenvatting van haar advies doet de Afdeling advisering vijf aanbevelingen.
• Breng de informatiehuishouding van de overheid op orde, zodat ook de informatie-

voorziening aan het parlement verbeterd kan worden (inlichtingenplicht).
• Maak de afspraken over contacten tussen Kamerleden en ambtenaren helder; wees 

daar ontspannen over.
• Verbeter het inhoudelijk, ambtelijk vakmanschap; wees zuinig op ambtenaren in de 

uitvoering.
• Wees terughoudend met het neerleggen van allerlei taken bij onafhankelijke instel-

lingen; dat beperkt de mogelijkheid van democratische controle te veel.
• Als een minister niet wettelijk bevoegd is op een onderwerp, moeten de Kamers dat 

respecteren; voorkom schijnvertoningen.

Met name bij de vierde en vijfde aanbeveling spelen principiële vragen over de inhoud 
van de democratische rechtsstaat, want als de staat geen zeggenschap meer heeft over 
onafhankelijke organisaties die door de politiek zijn gecreëerd dan ontstaat er een bureau-
cratische rechtsstaat. Ook ontstaat er een vacuüm als ministers niet meer aangesproken 
zouden kunnen worden op een onderwerp omdat geen enkele minister zich wettelijk 
bevoegd acht voor dat onderwerp. Dan is er inderdaad geen schijnvertoning, zoals de 
Afdeling advisering die noemt, maar dan is er in feite geen vertoning meer van politiek 
gezag. Zo mogelijk is dat nog ernstiger.

In haar rapport schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State over het 
veranderende politieke bestel. “Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling naar een meer 

756 Begeleidend persbericht bij bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, https://www.
raadvanstate.nl/@121396/advies-ministeriele-verantwoordelijkheid/ , laatst geraadpleegd op 27 
augustus 2022. 

757 Begeleidend persbericht bij bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, https://www.
raadvanstate.nl/@121396/advies-ministeriele-verantwoordelijkheid/ , laatst geraadpleegd op 27 
augustus 2022.
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incident gedreven uitvoeringsverantwoording. De scherpere parlementaire focus op 
incidenten in de uitvoering is niet alleen iets van de laatste tijd: het is een ontwikkeling 
die al eerder is ingezet. Het was een belangrijk motief om vanaf 1980 enkele grote uitvoe-
ringsorganisaties te verzelfstandigen. Het idee was dat door beperking van de ministeriële 
verantwoordelijkheid de minister niet meer als ‘eindstation’ voor incidenten zou fungeren. 
De minister zou niet langer de rol van ‘micromanager’ hoeven te vervullen maar zich in 
samenspraak met het parlement kunnen richten op beleidsvorming. De werkelijkheid 
bleek nadien toch anders: als puntje bij paaltje komt wordt de minister toch volledig 
verantwoordelijk gehouden. Op grond van kritische rapportages en evaluaties zijn deze 
verzelfstandigingen later deels teruggedraaid.”758

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zorgde er vanaf 2007 voor dat het aantal 
zelfstandige bestuursorganen en de diversiteit ervan enigszins werden beperkt, maar nog 
steeds is volgens de Afdeling advisering sprake van een “grillig landschap”: er bestaat een 
groot aantal zelfstandige bestuursorganen, die niet binnen het bereik van de Kaderwet 
vallen en waaraan verschillende bevoegdheden zijn toegekend.759 Er is volgens de Afdeling 
advisering van de Raad van State een complex geheel ontstaan van onafhankelijke of 
semi-onafhankelijke instellingen voor toezicht, advisering en onderzoek.760 Planbureaus, 
inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn voorbeelden van instellingen 
die onafhankelijk van de verantwoordelijke minister moeten kunnen functioneren.761 
Verder is er volgens de Afdeling advisering van de Raad van State een algemene trend 
om feitenonderzoek te laten verrichten door onafhankelijke instanties, zoals tijdelijke 
commissies.762 Het lijkt er volgens de Afdeling advisering van de Raad van State op dat aan 
‘onafhankelijken’ meer gezag en vertrouwen wordt toegekend dan aan ministers.763 

“Het roept de schijn op dat de ministeriële verantwoordelijkheid als het ware 
kan worden ‘opgeschort’. Lopende de werkzaamheden van een onafhankelijke 
onderzoekscommissie die onderzoek doet naar het handelen van een onder hem 
ressorterende ambtelijke dienst hoeft een minister zich niet te verantwoorden; 
aan opvolging van het advies van een commissie ontkomt de minister vervolgens 

758 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 27. 
759 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 27. In de casus over het persoonsgebonden 

budget wordt duidelijk hoe moeilijk het is voor de Staten-Generaal (en dus ook voor anderen, zoals 
de Algemene Rekenkamer en burgers) om zicht te krijgen op wat er gebeurt rond die budgetten. 
Zie de paragrafen 4.4 en bijlage II, paragraaf 1.4 over het persoonsgeboden budget.

760 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 28. 
761 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p.28. 
762 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p.28. 
763 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 28. 
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niet. (…) Het is niet duidelijk hoe dit het (feitelijk en moreel) gezag van een 
minister ten goede komt, als het handelen van zijn ambtenaren niet meer door 
hem maar door anderen wordt beoordeeld.”764

De Afdeling advisering noemt deze ontwikkelingen “reguliere uitzonderingen op de 
ministeriële verantwoordelijkheid”.765 Maar zij ziet ook een fundamentelere Europese 
ontwikkeling die “ons staatsbestel gaandeweg substantieel heeft veranderd”: de opkomst 
in de afgelopen twintig jaar van de hiervoor al genoemde onafhankelijke autoriteiten 
(‘regulators’) die binnen elke lidstaat op grond van Europees recht toezicht houden op 
steeds verdergaand geharmoniseerde markten. In Nederland gaat het om Autoriteit 
Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit 
persoonsgegevens (AP). Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State kan 
ook de Nederlandse Zorgautoriteit ertoe worden gerekend, ook al komt die niet voort 
uit Europees recht. Deze instellingen moeten hun taak uitvoeren “los van particuliere 
belangen en politieke agenda’s”.766

“Markttoezichthouders zijn niet goed te vergelijken met klassieke zelfstandige 
bestuursorganen. Zij hebben meer macht omdat zij veel taken naast elkaar 
uitoefenen: uitvoering, toezicht, sanctionering, geschilbeslechting en (pseudo-)
regelgeving. Fundamenteel is vooral dat zij ter invulling van wettelijke open 
normen zeer ruime (pseudo-)regelgevende en beleidsvormende bevoegdheden 
hebben die vaak deels door de nationale toezichthouders gezamenlijk op 
Europees niveau worden uitgeoefend. Ook als het gaat om beleidsvorming, 
oorspronkelijk bij uitstek het domein van de politiek, hebben deze 
toezichthouders (‘regulators’) een juridisch gewaarborgde onafhankelijkheid.767 
Mede door de verdergaande Europese regulering en de daaruit voortvloeiende 
institutionele inbedding dreigt de uitoefening van deze bevoegdheden aan de 
nationale staatsrechtelijke structuur te worden onttrokken.”768 

764 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 28. 
765 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 29. 
766 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 29. 
767 Zie ook bijlage II paragraaf 1.6.2. De NZa is onafhankelijkheid op grond van de Wet marktordening 

gezondheidszorg (Wmg). DNB en AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De 
ACM op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Mededingingswet. In de 
memorie van toelichting op de Instellingswet ACM is uitdrukkelijk weergegeven dat de keuze is 
gemaakt om met betrekking tot beleidsregels van de ACM niet in een goedkeuringsrecht van de 
verantwoordelijke minister te voorzien. Een van de argumenten daarvoor is volgens Broeksteeg 
dat het Europees recht daaraan in de weg zou staan. Broeksteeg 2015, p. 175.

768 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78p. 29-30. 
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De ministeriële verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening door marktautoriteiten is 
volgens de Afdeling advisering daarom zeer beperkt tot nihil.769 In een andere en mildere 
vorm is volgens de Afdeling advisering de tendens zichtbaar om beleidsvormende taken 
neer te leggen bij onafhankelijke instellingen bij bijvoorbeeld overheidstaken die vragen 
om een lange termijnbeleid.770 De Afdeling advisering noemt de Deltacommissaris als 
voorbeeld: hij valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar hij heeft ook een 
wettelijke gewaarborgde positie om ervoor te zorgen dat Nederland op termijn beschermd 
wordt tegen hoog water via een langjarig Deltaprogramma.771 Ook in de Klimaatwet 
bestaan onafhankelijke instellingen, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en de 
Raad van State, om in de gaten te houden of de klimaatdoelstellingen in 2050 en daarna 
worden gehaald. Ze moeten zo de politiek en het bestuur op het goede spoor houden.772 
Hier gaat het eveneens om meer dan toezicht in strikte zin. Ze moeten adviseren over 
de uitwerking, uitvoering en bijsturing van langjarig beleid dat door de gekozen institu-
tionele, wettelijk gewaarborgde inbedding minder vatbaar wordt voor tussentijdse 
politieke koerswijzigingen.773 

Hoewel zelfstandige bestuursorganen, planbureaus, inspecties, autoriteiten en andere 
onafhankelijke instellingen volgens de Afdeling advisering van de Raad van State niet 
meer zijn weg te denken in ons staatsbestel, omdat zij zorgen “voor kwalitatief goede 
prestaties en de ‘checks and balances’ die in een democratie noodzakelijk zijn”, is er 
volgens de Afdeling advisering ook een keerzijde: 

“de variëteit aan instellingen levert een onoverzichtelijke en niet altijd consistente 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden op die door elke instelling vanuit 
deelaspecten en deelbelangen worden uitgeoefend. (…)Hier manifesteert zich 
het probleem van de ‘vele handen’: als de politieke verantwoordelijkheid te zeer 
wordt gespreid, is als het erop aankomt niemand meer verantwoordelijk.”774

In zijn advies komt de Afdeling advisering tot de stelling dat er terughoudend nodig is bij 
het instellen van dergelijke instellingen. 

769 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p.30. In de casus Toezicht op markten en 
marktwerking wordt hier nader op ingegaan. Zie de paragrafen 4.6 en bijlage II, paragraaf 1.6 voor 
de casus Toezicht op markten en marktwerking.

770 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 30. 
771 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 30. 
772 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 30. 
773 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 30. 
774 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, p. 30. 
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Op 29 september 2020 stuurde het kabinet een nader rapport naar de Tweede Kamer 
over het ongevraagde advies van de Afdeling advisering.775 Het kabinet herkende het 
beeld en deelde de zorgen van de Afdeling advisering van de Raad van State dat de 
effectiviteit van de ministeriële verantwoordelijkheid afneemt. Het nam het advies van 
de Afdeling advisering van de Raad van State over om hierover in dialoog te gaan met de 
Staten-Generaal. In het nader rapport noemde het kabinet “terughoudendheid bij het op 
afstand plaatsen van taken, bevoegdheden en onderzoek” al geruime tijd uitgangspunt 
van beleid.776 Maar het kabinet moest ook erkennen dat er toch “een grote variëteit van 
zelfstandige instellingen is ontstaan met een beperking van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid als gevolg”.777 Het kabinet vroeg zich af of dit wel effectief is en of democratische 
controle via de ministeriële verantwoordelijkheid wel voldoende kon plaatsvinden, ook 
omdat dat op grond van Europese regelgeving soms niet mag.778 Het kabinet vond dat 
“het beleid en de praktijk bij het instellen en het beleggen van een taak op afstand tegen 
het licht” gehouden moest worden.779 Daarom moest de kaderstelling voor de onafhan-
kelijke instellingen aan de orde komen in de zogenoemde brede evaluatie van kaders van 
organisaties op afstand.780 Het kabinet wilde ook de grenzen van de ministeriële verant-
woordelijkheid vaker markeren en in de Tweede Kamer duidelijker uiteenzetten wat de 
reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid is.781 Over de reikwijdte van artikel 68 
Grondwet schreef het kabinet dat het twee door de Tweede Kamer aanvaarde moties van 
Omtzigt over het verstrekken specifieke documenten782 en het verstrekken van stukken 
voor intern beraad (ontdaan van persoonlijke beleidsopvattingen)783 wil “bezien in het 
licht van dit advies van de Afdeling”,784 die had beweerd dat de reikwijdte van artikel 68 
Gw in een nieuwe fase was beland, omdat Kamerleden “steeds vaker” om achterliggende 
stukken vragen. Het kabinet zegde toe om “gerichte verzoeken om specifieke documenten 
(te) honoreren op eenzelfde wijze als wanneer de verzochte stukken via de Wob zouden 
zijn verstrekt. Indien nodig kan de bewindspersoon bij het verstrekken van de stukken 
deze ook voorzien van een duiding van de inhoud.”785

775 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47.
776 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 5.
777 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 5.
778 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 5.
779 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 5.
780 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 6. Zie voor de brede evaluatie paragraaf 3.1.3.6.
781 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 8.
782 Kamerstukken II 2019/20, 28632, nr. 25.
783 Kamerstukken II 2019/20, 28632, nr. 26.
784 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 10.
785 Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 47, p. 11.
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Het kabinet gaf hiermee een beperktere uitleg aan artikel 68 Grondwet dan vier 
hoogleraren staats- en bestuursrecht in januari 2020 hadden gegeven op verzoek van de 
Vaste Kamercommissie voor Financiën in de Tweede Kamer.786 De strekking van hun 
betoog was dat de volksvertegenwoordiging niet alleen meer recht op informatie heeft, 
maar ook recht op meer informatie dan een burger op grond van de Wob zou kunnen 
krijgen.787 Ze schreven dat het doel van de Wet openbaarheid van bestuur is om 

“de openbaarheid van de betreffende documenten te bevorderen, dat wil zeggen 
de mogelijkheid voor burgers om van die informatie kennis te nemen. Aan 
de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet daarentegen kan ook worden 
voldaan door de Kamers (of commissies daaruit) achter gesloten deuren en onder 
oplegging van geheimhouding te informeren, al heeft die modaliteit uiteraard 
niet de voorkeur. Doel van artikel 68 Grondwet is niet de openbaarheid van 
informatie maar het informeren van de volksvertegenwoordiging, opdat deze in 
staat is democratische controle op het openbaar bestuur uit te oefenen.”788 

Volgens de hoogleraren moeten ministers altijd een afzonderlijke afweging maken als het 
gaat om het verstrekken van inlichtingen in de zin van artikel 68 Grondwet.789 

“Bij de toepassing van artikel 68 Grondwet kan de minister, als het gaat om 
persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad, zo nodig informatie 
vertrouwelijk of in geobjectiveerde vorm verstrekken. Het enige waarvoor 
dan verschoning kan worden gevraagd, is het prijsgeven van de identiteit van 
betrokkenen. Slechts in uiterste instantie is het belang van de staat om geen 
inlichtingen te verstrekken in het geding. Het inlichtingenrecht (…) strekt zich 
ook uit tot documenten.”790

Op 5 juli 2021 antwoordde de Minister van BZK in de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken op vragen van Kamerleden dat de grondhouding van het kabinet is “verstrekken, 
tenzij”. Niet alleen worden de moties van Omtzigt volgens de minister uitgevoerd, 
maar ook worden beslisnota’s openbaar, evenals de agenda en de besluitenlijst van de 
ministerraad. De minister zegde verder toe dat het kabinet voortaan ook persoonlijke 
beleidsopvattingen gaat delen in de stukken die naar de Tweede Kamer gaan. 

786 Bovend’Eert, Kummeling, Munneke,& Voermans 2020.
787 Bovend’Eert, Kummeling, Munneke& Voermans 2020, p. 4.
788 Bovend’Eert, Kummeling, Munneke& Voermans 2020, p. 3.
789 Bovend’Eert, Kummeling, Munneke& Voermans 2020, p. 8.
790 Bovend’Eert, Kummeling, Munneke& Voermans 2020, p. 8.
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3.1.3.6 Staatscommissie parlementair stelsel pleit voor democratische 
controle bij organisaties op afstand

Een kleine twee jaar voor het ongevraagde advies van de Afdeling advisering van de Raad 
van State stelde de staatscommissie parlementair stelsel op 13 december 2019 voor om de 
ministeriële en parlementaire verantwoordelijkheden bij privatiseringen en verzelfstan-
digingen en in het bijzonder ten aanzien van systeem- of stelselverantwoordelijkheden 
strakker te regelen.791,792 De staatscommissie besefte dat het moeilijk is om in een algemene 
regeling haarscherp vast te leggen “wie welke verantwoordelijkheden draagt en waarvoor 
en hoever de bevoegdheden reiken om de taken uit te voeren, hetzij op rijksniveau, 
hetzij op decentraal niveau”. Maar ze adviseerde toch de hoofdlijnen en afwegingskaders 
wettelijk vast te leggen en te handhaven. Volgens de staatscommissie zijn regering én 
parlement verantwoordelijk voor het systeem. “Het parlement behoort zich daarbij te 
richten op zijn primaire taken: (mede)wetgeving en controle op de regering.”793 Daarnaast 
constateerde de staatscommissie grote problemen bij privatiseringen en verzelfstandi-
gingen. 

De staatscommissie: “Een gevolg van privatisering is meestal dat democratische 
controle op het bestuur en verantwoording door bestuurders niet langer mogelijk 
is, tenzij de overheid op enige manier mede het beleid bepaalt door het maken 
van bijzondere afspraken of het opstellen van wettelijke kaders waarbinnen de 
betreffende markt moet opereren.” 

791 Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 322-327.
792 Volgens de staatscommissie bevatten de gangbare definities van systeem- of 

stelselverantwoordelijkheid tenminste de volgende elementen.
• Het Rijk (de minister) zorgt dat het bestuurlijk bestel naar behoren functioneert, waarborgt 

de minimumnormen en -rechten en stelt de decentrale overheden in staat hun taken uit te 
voeren. Daarbij staat de vrijheid en zelfstandigheid van de bestuurslagen voorop. 

• De minister is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het systeem als geheel. 
Waar de verantwoordelijkheid ligt voor de resultaten van het geheel is niet eenduidig: soms 
wordt de minister daarvoor verantwoordelijk gesteld, soms zijn dat andere actoren, zoals 
de organen die de gedecentraliseerde taken uitvoeren. Soms wordt dit geheel in het midden 
gelaten. 

• De verantwoordelijke minister controleert of alle actoren zich houden aan de voorwaarden 
binnen het systeem en stelt daartoe de strikt noodzakelijke normen op.

• Het Rijk (de minister) ondersteunt de uitvoerende organen en zorgt voor toereikende 
financiële middelen, voldoende voorbereidingstijd en voldoende menskracht om de 
decentraliseerde taken naar behoren uit te voeren. 

• Het Rijk (de minister) is verantwoordelijk voor correctie en bijsturing op het moment dat in 
het stelsel (ernstige) mankementen of tekortkomingen zijn aangetoond.

793 Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 321.
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Maar zelfs als de overheid mede het beleid bepaalt, is er volgens de staatscommissie 
hooguit sprake van een indirecte verantwoordelijkheid. Ook voor verzelfstandigingen 
geldt volgens de staatscommissie een beperkte democratische controlemogelijkheid. Die 
controle moet zich richten op “de bevoegdheden die de minister nog heeft jegens het zbo, 
zoals het geven van algemene aanwijzingen”.

Volgens de staatscommissie kan het parlement – als medewetgever – invloed uitoefenen 
op de totstandkoming van wettelijke kaders (bijvoorbeeld de instellingswet) en kan 
het – als controleur van de regering – de minister verantwoording laten afleggen over 
het systeem waarbinnen het zbo opereert. Maar dat laatste is volgens de staatscommissie 
“complex, omdat een zelfstandig bestuursorgaan in beginsel niet valt onder de volledige 
verantwoordelijkheid van een minister”. Toch worden zbo’s en rechtspersonen met een 
wettelijke taak (die soms ook een zbo zijn) hoofdzakelijk gefinancierd met publiek geld. 
Maar de financiële controle is soms geregeld in de Awb, soms het Burgerlijk wetboek, en 
soms de Comptabiliteitswet. 

De staatscommissie: “Dat maakt de controle ingewikkeld en ondoorzichtig. 
Terecht klaagt ook de Algemene Rekenkamer daarover: door het verleggen 
van de geldstromen, ook bij decentralisaties, is niet goed na te gaan wat er met 
publiek geld gebeurt. Het kan zijn dat de verantwoording elders is komen te 
liggen, maar het komt ook voor dat niet duidelijk (meer) is wie verantwoording 
moet afleggen aan wie en over wat.”

De staatscommissie adviseert om voor de politieke en financiële controle duidelijk 
vast te leggen dat “steeds inzichtelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en aan wie 
verantwoording moet worden afgelegd”. Voor het parlement is het van belang om 
zich bij voorstellen tot privatisering of de oprichting van zbo’s af te vragen wat het 
nut en de noodzaak daarvan zijn. De staatscommissie wijst erop dat er een alternatief 
voor privatiseringen en verzelfstandigingen is: het agentschap. Een pluspunt van een 
agentschap ten opzichte van een zbo is volgens de staatscommissie dat het afzonderlijke 
onderdelen binnen de reguliere overheidsorganisatie zijn die hiërarchisch onder een 
minister vallen. Daardoor is de minister voluit (ministerieel) verantwoordelijk voor hun 
handelen. Bovendien is de voorkeur voor een agentschap al vastgelegd beleid794, schrijft 
de staatscommissie. De staatscommissie wil dit uitgangspunt daarom wettelijk wil laten 
verankeren, “zodanig dat afwijken mogelijk is onder de voorwaarde dat daarvoor een 
dragende motivering wordt gegeven”.

794 Kamerstukken II 2013/14, 25268, nr. 83 (eerste alinea).
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De staatscommissie stelde voor om dit soort zaken te regelen in een Wet op de overheids-
organisatie. In die wet zouden de verspreid voorkomende beleidstoezeggingen en 
voornemens in nota’s en brieven aan de Tweede Kamer door de verschillende bewinds-
personen worden samengebracht en wettelijk kunnen worden verankerd. Deze wet, 
die zou moeten gelden voor zbo’s en rechtspersonen met een wettelijk taak, zou een 
uitwerking moeten bevatten “van de specifieke eisen voor de instelling van een zbo, de 
wettelijke grondslag, de begrenzing van het uit te oefenen openbaar gezag en de daarvoor 
toegekende bevoegdheden, de wijze waarop en aan wie beleidsinhoudelijke en financiële 
verantwoording wordt afgelegd alsmede de wijze waarop en door wie aanwijzingen en 
richtlijnen kunnen worden gegeven.”

Op 6 december 2020 zegde de Minister van BZK de Tweede Kamer toe om een 
brede evaluatie uit te voeren naar organisaties op afstand795, die op 9 december 2021 
verscheen.796 De brede evaluatie, die door onderzoeksbureau AEF werd uitgevoerd, legde 
volgens de staatssecretaris797 de basis voor moderne uitgangspunten voor het geheel aan 
kaderstelling.798 “In het voorjaar van 2022 zal de kabinetsreactie als richtlijn dienen voor 
doorontwikkeling van wet- en regelgeving en (rijksbrede) beleidskaders. Het vaststellen 
hiervan zal moeten plaatsvinden door het nieuwe kabinet.”799 De kernvraag wordt niet 
beantwoord in het eindrapport en de toekomstverkenning van de brede evaluatie die 
als titel hebben meegekregen Heldere kaders voor soepel samenspel. De kernvraag is: wat 
moet ministeriële verantwoordelijkheid inhouden? Net als de Afdeling advisering van de 
Raad van State vinden de auteurs van het eindrapport dat het parlement afspraken moet 
maken over de beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is iets anders 
dan wat de staatscommissie beweerde: de staatsorganisatie moet zo zijn dat een minister 
verantwoordelijk kan zijn. Verdwijnt de ministeriële verantwoordelijkheid dan worden 
bureaucratische instellingen verantwoordelijk. 

795 Brief Minister van BZK van 6 december 2019 betreffende Voortgang standpuntbepaling over het 
eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, kenmerk 2019-0000645592.

796 Dekkers e.a. 2021.
797 Kamerstukken I 2021/22, 34430, nr. AC.
798 Het ging volgens de staatssecretaris van BZK om de volgende kaders:

• kaderwet zelfstandige bestuursorganen, inclusief de Circulaire “Governance ten aanzien van 
zbo’s”;

• aanwijzingen inzake de rijksinspecties;
• aanwijzingen voor de Planbureaus;
• kaderwet adviescolleges;
• regeling agentschappen;
• stichtingenkader;
• normenkader financieel beheer en toezicht.

799 Kamerstukken I 2021/22, 34430, nr. AC.
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In het eindrapport schrijft AEF dat “de politieke werkelijkheid is dat de minister de facto 
verantwoordelijk wordt gehouden voor alle zaken waarvoor de Kamer hem verantwoor-
delijk wenst te houden, ook als de minister geen formele verantwoordelijkheid draagt”.800 
Volgens AEF moet de ministeriële verantwoordelijkheid daarom worden aangevuld met 
andere instrumenten. De organisaties op afstand moeten zich tot nu toe via de minister 
verantwoorden richting de Tweede Kamer. Maar als ervoor gekozen zou worden om taken 
écht op afstand te plaatsen, dan kunnen volgens AEF “horizontale vormen van verant-
woording door deze organisaties dienen als aanvulling op de beperktere ‘verticale’ verant-
woording”.801 Zo denkt AEF dat de legitimiteit van deze organisaties geborgd kan worden. 
“Dit kan bijdragen aan emancipatie van organisaties op afstand en een meer ontspannen 
verhouding tot de politiek. Te denken valt daarbij aan instrumenten als rechtstreeksere 
verantwoording aan het parlement, horizontale kwaliteitsborging via (internationale) peer 
reviews, interactie met burgers en belanghebbenden in cliëntenraden, klantpanels en/of 
‘maatschappelijke raden van advies’ voor organisaties op afstand.”802 Dit is volgens AEF 
een “consistenter stelsel”, waarin “publieke taken uitgevoerd worden waarvoor de minister 
minder verantwoordelijkheid draagt”.803

Maar zo ontstaat er een bureaucratische tussenlaag waarover de politiek weinig meer 
te zeggen heeft. Dat is een onwenselijke situatie. Daarmee raakt het machtsevenwicht, 
een van de beginselen van de democratische rechtsstaat, uit balans. Het is een oneven-
wichtige situatie als de wetgever wel organisaties mag creëren, maar ze niet meer mag 
besturen of controleren. De aanbeveling van de staatscommissie parlementair stelsel om 
agentschappen onder volledige ministeriële bevoegdheden te creëren herstelt de democra-
tische verhoudingen. Dat zou een goede zaak zijn. 

Wat betreft toezichthouders zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Dat komt aan 
de orde bij de casus over markttoezicht: de overheid heeft veel manieren om markten 
te beïnvloeden en het is onwenselijk om toezicht los te maken van de democratische 
rechtsstaat. Dat leidt tot eigen bureaucratische politiek van toezichthouders.

De Algemene Rekenkamer kan een belangrijke rol spelen om toezichthouders – al dan 
niet in de vorm van een agentschap – bij de democratisch rechtsstatelijke les te houden.

800 Dekkers e.a. p. 10 
801 Dekkers e.a. p. 25.
802 Dekkers e.a. p. 25.
803 Dekkers e.a. p. 25.
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3.1.3.7 Interpretatie Algemene Rekenkamer van ministeriële 
verantwoordelijkheid

3.1.3.7.1 Inleiding 
De Algemene Rekenkamer legde haar standpunt over ministeriële verantwoorde-
lijkheid vast in een achtergrondstudie in 2012. Dat was ruim voor de recente publicaties 
over ministeriële verantwoordelijkheid van de staatscommissie parlementair stelsel, 
de Afdeling advisering van de Raad van State en AEF. In 2012 schreef de Algemene 
Rekenkamer dat “er op dit moment - in het verlengde van de staatsrechtelijke positie van 
de Algemene Rekenkamer - brede overeenstemming over (is) dat de mate van de controle 
en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer de reikwijdte van de ministeriële 
verantwoordelijkheid moeten volgen.”804 Maar ze schreef in diezelfde paragraaf ook dat 
de feitelijke omvang van de controle en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
niet altijd parallel liepen en lopen aan de reikwijdte van de ministeriële verantwoor-
delijkheid, “hoewel er dus brede overeenstemming is over het uitgangspunt dat dat 
wel zou moeten”805. Dit speelde bij organisaties buiten het Rijk, schreef de Algemene 
Rekenkamer.806 De Algemene Rekenkamer vindt dus dat de wetgever haar – tegen beter 
weten in - bevoegdheden bij organisaties buiten het Rijk onthoudt op basis van het feit dat 
de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer de ministeriële verantwoorde-
lijkheid zouden moeten volgen. 

Moet de Algemene Rekenkamer de minister volgen of het geld? Op basis van artikel 76 
van de Grondwet moet ze het geld (uitgaven en ontvangsten van het Rijk) volgen. Dat is 
haar staatsrechtelijk taak. Nadat ze is nagegaan wat er met het Rijksgeld is gedaan, komt 
in de Staten-Generaal de vraag van de ministeriële verantwoordelijk aan de orde. Maar 
de praktijk is anders en mogelijk is dat een overblijfsel van haar controlepraktijk van voor 
1841. Toen voerde de Algemene Rekenkamer haar controles uit in dienst van de koning. 
Vanuit die optiek lag het mogelijk voor de hand dat de verantwoordelijkheid van een 
minister leidend was voor haar onderzoek. Maar in de huidige staatsrechtelijke praktijk 
zou dat niet meer moeten opgaan. 

Maar feit is dat de Algemene Rekenkamer nog steeds de ministeriële verantwoordelijkheid 
volgt bij de uitvoering van haar controlebevoegdheden. Omdat ze de ministeriële verant-
woordelijkheid volgt en niet het geld, leidt dat tot onnodige en onwenselijke beperkingen 
van haar taakopvatting.

804 Algemene Rekenkamer 2012b p. 23.
805 Algemene Rekenkamer 2012b p. 23.
806 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 23.
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De Algemene Rekenkamer maakt een onderscheid tussen specifieke en algemene 
ministeriële verantwoordelijkheid, en die algemene verantwoordelijkheid wordt volgens 
de Algemene Rekenkamer vaak ook als systeemverantwoordelijkheid aangeduid.807 

Specifieke verantwoordelijkheid 
De term specifieke verantwoordelijkheid is in 2004 gebruikt door Broeksteeg 
om de verschillen te duiden tussen politieke, strafrechtelijke, comptabele en 
persoonlijke ministeriële verantwoordelijkheid.808 In het proefschrift van Visser 
over ministeriële verantwoordelijkheid komt het woord specifieke ministeriële 
verantwoordelijkheid slechts één keer voor in het volgende citaat: “Minister-
President Kok begint met de formele positie: ‘De primaire taak van de minister-
president in ons staatsbestel is de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, 
met het oog op de eenheid daarvan.’ Kok vindt ‘dat de individuele ministeriële 
verantwoordelijkheid altijd het uitgangspunt vormt.’ Maar: ‘Dat neemt niet weg 
dat het tot de taak van de minister-president behoort om op activerende wijze 
invulling te geven aan zijn specifieke ministeriële verantwoordelijkheid voor de 
eenheid van het algemeen regeringsbeleid.’ Kok constateert daarbij: ‘Het gewicht 
van die verantwoordelijkheid neemt voortdurend toe.’ Dat geldt ‘zeker als dat op 
een activerende wijze moet geschieden.’”809

Volgens de Algemene Rekenkamer ligt het verschil tussen specifieke en algemene 
ministeriële verantwoordelijkheid in het niveau waarop een minister ingrijpt: binnen of 
buiten het beleid. Wat de Algemene Rekenkamer met ‘binnen of buiten het beleid’ bedoelt, 
is raadselachtig en niet juridisch gefundeerd. Vervolgens komt de Algemene Rekenkamer 
“vanuit het niveau waarop een minister ingrijpt” (oftewel binnen of buiten het beleid) tot 
drie vormen van ministeriële verantwoordelijkheid:810

• de specifieke verantwoordelijkheid van de minister, die voortvloeit uit het al dan niet 
gebruiken van zijn (specifieke) bevoegdheden;

• de algemene verantwoordelijkheid, die zijn verantwoordelijkheid betreft voor (de 
vormgeving van) het beleid dan wel het wettelijk kader en de voorstellen voor 
eventuele wijziging hiervan. Deze algemene verantwoordelijkheid wordt volgens de 
Algemene Rekenkamer vaak als systeemverantwoordelijkheid811 aangeduid;

807 Algemene Rekenkamer 2012b p. 28.
808 Broeksteeg 2004, p. 308.
809 Visser 2008, p. 122.
810 Algemene Rekenkamer 2012b p. 28.
811 In de memorie van toelichting bij de comptabiliteitswet 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 

3) komt het woord systeemverantwoordelijkheid zes keer voor. Naast één casus over de “tweede-
orde”-geldstroom komt het woord systeemverantwoordelijkheid vijf maal voor in het kader van de 
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• en ten slotte heeft een minister naast zijn specifieke en algemene verantwoordelijkheid 
ook nog een derde ministeriële verantwoordelijkheid: “een algemene of politieke 
aanspreekbaarheid, die behelst dat de minister aangesproken kan worden op al zijn 
doen én laten op zijn beleidsterrein en daarmee onbegrensd is. Het onderscheid tussen 
strikte en ruime ministeriële verantwoordelijkheid sluit hierbij aan: de specifieke 
ministeriële verantwoordelijkheid vormt de strikte benadering, de andere twee vallen 
onder de ruime benadering.”812

De Algemene Rekenkamer maakt het hierboven onnodig ingewikkeld voor zichzelf. 
Verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid zijn heel verschillende dingen. Verantwoorde-
lijkheid gaat over de - al dan niet vastgestelde - taken en bevoegdheden van een minister 
en zijn aanspreekbaarheid gaat over de vraag of het parlement hem wil aanspreken op 
zijn - al dan niet vastgestelde - taken en bevoegdheden. De verantwoordelijkheid ligt vast 
in de artikelen 42, 44 en 68 van de Grondwet. De ministers moeten leiding geven aan 
hun ministerie en de leden van de Eerste en of Tweede Kamer de gevraagde inlichtingen 
verschaffen. Aan de Algemene Rekenkamer moeten de bewindspersonen overigens ook de 
gevraagde inlichtingen verschaffen en toegang geven tot plekken om onderzoek te doen. 
Of die ministers dat goed doen, bepaalt uiteindelijk het parlement. 

Aanspreekbaarheid gaat over de vraag of het parlement een minister kan aanspreken: in 
principe altijd over alles. En daarna beoordeelt het parlement of hij voldoende gehoor 
geeft aan het verzoek om verantwoording af te leggen en of hij dat in voldoende mate doet. 
Dan speelt uiteindelijk ook de vertrouwensregel.

De Algemene Rekenkamer doet iets bijzonders: ze wil al voordat ze onderzoek gaat doen 
duidelijkheid hebben over de vraag waar een minister verantwoordelijk voor is. “De 
Algemene Rekenkamer had en heeft regelmatig met ministers discussies over de vraag 
waar ze hen op kan aanspreken, dus voor welke zaken ze hen wel of niet verantwoordelijk 
kan houden.”813 De Algemene Rekenkamer begint dus met het stellen van een politieke 
vraag, die aan het begin van een onderzoek niet aan de orde zou moeten komen (behalve 

coördinerende en toezichthoudende taak van de Minister van Financiën voor het begrotingsbeheer 
en de financiële bedrijfsvoering. De beperkte uitleg van systeemverantwoordelijkheid door 
de Algemene Rekenkamer staat niet met zoveel woorden in de memorie van toelichting bij de 
Comptabiliteitswet 2016. Daar staat alleen dat bij tekortschietende kaders en toezicht onvoldoende 
zekerheid zal bestaan over de ordelijkheid van het financieel beheer van de “tweede-orde”-
geldstroom. In feite is dit een ernstig probleem. Maar de Algemene Rekenkamer zal erop reageren 
met aanbevelingen voor verbeteringen aan het systeem. Met deze redeneerlijn voor haar oordelen 
draagt de Algemene Rekenkamer in feite zelf bij aan een diffuus beeld.

812 Algemene Rekenkamer 2012b p. 28.
813 Algemene Rekenkamer 2012b p. 28.
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dat ze moet nagaan of aan een minister in een wet taken zijn opgedragen en bevoegdheden 
zijn toegekend). Die politieke vraag moet beantwoord worden door het parlement nadat 
de Algemene Rekenkamer de recht- en doelmatigheid van uitgaven en ontvangsten 
heeft onderzocht. Het gevolg van het stellen van die politieke vraag door de Algemene 
Rekenkamer is dat ze (ten onrechte) materieel kan vastlopen, omdat ze (door de eventuele 
ontkenning van verantwoordelijkheid door een minister) niet het onderzoek kan doen 
dat ze wil doen. Ze zou eigenlijk alleen de vraag van artikel 7.18 Cw 2016 moeten stellen 
of ze de stukken kan krijgen die ze van het Rijk voor haar onderzoek nodig heeft. Welke 
minister haar die stukken geeft, maakt op dat moment eigenlijk niet uit. Dat de Algemene 
Rekenkamer het voor zichzelf ingewikkeld maakt, laat ook het volgende voorbeeld zien. 

“In de jaren negentig van de vorige eeuw is, mede door de toen doorgevoerde 
verzelfstandigingen van onderdelen van het Rijk, de vraag tot hoever de 
ministeriële verantwoordelijkheid reikt, uitgebreid aan de orde geweest. Daarbij 
draait het vooral om twee vragen: wat zijn wel en geen overheidstaken ofwel 
publieke belangen waarvoor een minister verantwoordelijk zou moeten zijn en 
tot hoever gaan bij het uitvoeren van overheidstaken ofwel het behartigen van 
publieke belangen de verantwoordelijkheden van de minister?
Voor de Algemene Rekenkamer is de eerste vraag niet van belang; de vraag wat 
overheidstaken zijn behoort tot het politieke domein waar ze buiten moet blijven. 
De vraag naar de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheden is voor 
haar wel belangrijk. Die speelt vooral wanneer de uitvoering van wettelijke taken 
dan wel behartiging van publieke belangen bij derden is neergelegd.”814

De Algemene Rekenkamer vindt dus dat ze niet gaat over de vraag wat overheidstaken 
zijn, omdat die behoren tot het politieke domein. Ze zou echter op basis van overwegingen 
op grond van het concept van goed bestuur kunnen concluderen dat een bepaalde taak 
juist wel door de overheid zou moeten worden uitgevoerd omdat die taak in overheids-
handen mogelijk beter gewaarborgd kan zijn, bijvoorbeeld als het om mensenrechten gaat. 
Vervolgens stelt de Algemene Rekenkamer in het bovenstaande citaat dat de reikwijdte 
van de ministeriële verantwoordelijkheid voor haar wel van belang is, vooral als de 
uitvoering van publieke belangen buiten het Rijk is belegd. Als de Algemene Rekenkamer 
consequent zou redeneren dan is die tweede vraag net zo politiek als de eerste. Want het is 
uiteindelijk ook aan de politiek om te bepalen hoever de ministeriële verantwoordelijkheid 
gaat bij het behartigen van publieke belangen. De Algemene Rekenkamer doet zichzelf 
met deze redeneerlijnen tekort. Met de beginselen van goed bestuur komt de politieke 
vraag later aan de orde en kan ze een verfijnder oordeel vellen.

814 Algemene Rekenkamer 2012b p. 24.
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3.1.3.7.2 Minder ministeriële verantwoordelijkheid bij  
systeemverantwoordelijkheid 

De Algemene Rekenkamer hanteert op grond van haar achtergrondstudie uit 2012 een 
aantal uitgangspunten voor de verschillende ministeriële verantwoordelijkheden voor ‘het 
systeem’ of ‘het wettelijk kader’.815 
• Als er publiek geld of een publieke taak op rijksniveau in het geding is, geldt er volgens 

de Algemene Rekenkamer altijd tenminste een algemene ministeriële verantwoor-
delijkheid (of systeemverantwoordelijkheid), ook als daarbij derden zijn betrokken. 
Een minister moet daarom in die gevallen altijd zorgen voor goed toezicht als derden 
met publiek geld omgaan of een publieke taak uitvoeren. Die derde moet dat recht- en 
doelmatig doen, ordelijk en controleerbaar. De minister moet weten wat die derde 
doet en de Kamer hiervan op de hoogte kunnen stellen. De Algemene Rekenkamer 
stelt hier bepaalde eisen aan.816

• Als de Algemene Rekenkamer een minister verantwoordelijk vindt voor het 
‘systeem’ dan vindt ze de minister niet langer verantwoordelijk voor de resultaten 
van het beleid, maar wel voor systeem als zodanig. Wat een ‘systeem’ is, definieert 
de Algemene Rekenkamer niet. Een minister moet er wel voor zorgen dat hij goed 
geïnformeerd is over het functioneren van ‘het systeem’ voor uitvoering van het 
beleid. Als blijkt dat het niet goed gaat met het systeem of het behalen van de beleids-
resultaten, kan hij het beleid bijstellen of derden aanspreken op hun falen in het 
nemen van hun eigen verantwoordelijkheid.817 De Algemene Rekenkamer schrijft 
dat de informatie over de resultaten van het systeem mede dient om het systeem te 
beoordelen. “Als de resultaten slecht zijn, is de systeemverantwoordelijke minister 
daarvoor niet verantwoordelijk, maar hij moet zich wel afvragen of de slechte 
resultaten een gevolg zijn van tekortkomingen in het systeem. Voor deze tekortko-
mingen is hij wel verantwoordelijk en als hij ze constateert, moet hij het systeem 
verbeteren of een andere systematiek invoeren818.”819 

815 Algemene Rekenkamer 2012b p. 29.
816 Algemene Rekenkamer 2012b p. 29.
817 Algemene Rekenkamer. Voorbereiding rampenbestrijding, Kamerstukken II 2000/01, 27795, nrs. 

1-2, p. 6.
818 Algemene Rekenkamer, Risico-reservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid, Kamerstukken II 

2002/03, 28724, nr. 8, p. 11-12.
819 Algemene Rekenkamer 2012b p. 30-31.
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Een systeemverantwoordelijke minister is volgens de Algemene Rekenkamer dus niet 
verantwoordelijk voor slechte resultaten van het systeem. De vraag zou in de eerste plaats 
moeten zijn: wat was het gevoerde beleid? Was er vastgesteld beleid of niet? Maar zomaar 
concluderen dat een minister niet verantwoordelijk is voor de slechte resultaten is een 
politieke uitspraak, die aan het parlement zou moeten worden gelaten.

Een voorbeeld. Volgens de memorie van toelichting betekent de 
systeemverantwoordelijkheid van de Minister van Financiën dat hij bevoegd is 
om rijksbrede kaders te stellen voor het functioneren van het financieel beheer. 
Het uitgangspunt is daarbij dat de ministeries en de colleges zelf verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteit van hun financieel beheer.820 De Minister van Financiën is 
ook systeemverantwoordelijk voor de bevordering van de doelmatigheid van het 
financieel beheer. “Dit betekent dat de Minister van Financiën in algemene zin de 
voorwaarden schept voor het rijksbreed optimaal functioneren van het financieel 
beheer. Daartoe kan hij zijn regelgevende bevoegdheden op grond van artikel 
4.20 (Regelgeving) Cw 2016 inzetten. Gegeven de integrale verantwoordelijkheid 
van de vakministers en de colleges voor hun eigen beleid en bedrijfsvoering, zijn 
zij zelf echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun financieel beheer.”821 

Verder is de Minister van Financiën op basis van kabinetsafspraken 
systeemverantwoordelijk voor de niet-financiële bedrijfsvoering bij het Rijk. Dat 
betreft volgens de memorie van toelichting onder andere het personeelsbeheer 
en het beheer van materiële zaken, zoals ict, huisvesting, beveiliging, facilitaire 
zaken e.d. In dat kader worden onder andere afspraken gemaakt over de 
beheersing van de apparaatsuitgaven van het Rijk.822 

Ook komt het woord systeemverantwoordelijkheid voor bij het eerste lid van 
artikel 4.14 Informeren over wijzigingen Cw 2016. Daarin staat dat de ministers 
en de colleges de Minister van Financiën op hoofdlijnen moeten informeren 
over de wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de coördinerende taken 
en bevoegdheden van de Minister van Financiën. Ze hoeven daarbij alleen 
informatie te verstrekken over zaken en omstandigheden die van invloed kunnen 
zijn op de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van Financiën voor de 
kwaliteit van het rijksbrede financieel beheer.823

820 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 10.
821 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 99.
822 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 100.
823 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 101-102.
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Als de Algemene Rekenkamer consequent is in haar redeneerlijn (een systeemverantwoor-
delijke minister is niet verantwoordelijk voor slechte resultaten) dan zal ze de Minister 
van Financiën niet verantwoordelijk houden voor slechte resultaten van het financieel 
beheer. Hij zal in de ogen van de Algemene Rekenkamer wel maatregelen moeten nemen 
om het financieel beheer te verbeteren. De vraag is waarop de Algemene Rekenkamer de 
nadruk zal leggen in haar rapportages: op de slechte resultaten waarvoor ze een minister 
niet verantwoordelijk wil houden of op de noodzaak tot verbetering van het systeem.

Als de Algemene Rekenkamer bij haar keuze van de onderzoeksonderwerpen rekening 
houdt met deze zelf opgelegde beperkingen van de ministeriële verantwoordelijkheid, 
zal ze bepaalde onderwerpen mogelijk niet of beperkt onderzoeken als op basis van 
de wet onduidelijk is of een minister verantwoordelijk is en als de minister vooraf 
tijdens gesprekken over het voorgenomen onderzoek geen verantwoordelijkheid voor 
het onderwerp neemt. Of dit het geval is, is op basis van literatuuronderzoek mogelijk 
moeilijk vast te stellen.824

De Algemene Rekenkamer neemt de systeemverantwoordelijkheid van sommige ministers 
als een gegeven aan, maar vindt het te ver gaan als drie verschillende vakministers 
systeemverantwoordelijk zijn voor het sociale domein (de ministers van Veiligheid en 
Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) met daarbij ook nog de Minister van Binnenlandse Zaken die systeemver-
antwoordelijk is voor de inrichting van het openbaar bestuur.825 Volgens de Algemene 
Rekenkamer zou het aantal systeemverantwoordelijke ministers moeten worden beperkt 
tot slechts één minister, die dan systeemverantwoordelijk zou moeten worden voor “(de 
monitoring van) het nieuwe stelsel”, of er ten minste voor zou moeten zorgen dat de 
gezamenlijke systeemverantwoordelijkheid van de betrokken bewindspersonen wordt 
gecoördineerd.”826 

Dit wordt een heel ingewikkeld model; de vraag is of de ministers – als er zoveel verant-
woordelijk zijn – zichzelf dan wel nog verantwoordelijk kunnen voelen voor een deel van 
het totale systeem. De Algemene Rekenkamer creëert hiermee supersysteemverantwoorde-
lijkheid voor de coördinator en deelsysteemverantwoordelijkheid voor de gecoördineerde 
ministers.

824 Een onderzoek naar dit vraagstuk kan de moeite waard zijn, maar past niet – hoe interessant ook 
- als nadere verdieping bij dit onderzoek.

825 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 1.

826 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 7, p. 1.
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De kwestie van de beperkte opvatting van de Algemene Rekenkamer van de ministeriële 
verantwoordelijkheid speelt ook bij samenwerking tussen ministeries. In 2013 werpt 
de Algemene Rekenkamer de vraag op welke minister kan worden aangesproken op 
rechtmatigheids- en uitvoeringsproblemen als ze samenwerken in bijvoorbeeld een shared 
serviceorganisatie. “Wat is de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid voor 
het financieel beheer en de bedrijfsvoering als meerdere bewindspersonen (beleids)verant-
woordelijkheid dragen? Hoe kan dan de verantwoording toereikend worden ingericht?”827 
Ze herhaalt de vraag in 2016.828 Dan betrekt ze er de situatie bij dat rijksbeleid de 
grenzen van ministeries overschrijdt. Een voorbeeld in het sociale domein is de situatie 
waarin instellingen buiten het Rijk voor verschillende ministers taken uitvoeren, zoals 
de SVB. De Algemene Rekenkamer schrijft daarover het volgende: “Er zijn uiteraard 
goede redenen voor, zoals het belang van samenhangend beleid en doelmatigheid van 
bedrijfsvoering, maar het compliceert wel de vraag welke minister waarop kan worden 
aangesproken.”829

In de casussen830 die later in deze studie behandeld worden, komt dit vraagstuk 
uitgebreider aan de orde. Maar ook hier geldt dat de Algemene Rekenkamer probeert 
een politieke vraag te beantwoorden, terwijl ze uitgaven en ontvangsten en daarmee 
samenhangende taken moet onderzoeken. Als ze de feiten duidelijk presenteert, kan de 
vraag naar de verantwoordelijkheid (beter) worden beantwoord – als de politiek daar 
behoefte aan heeft. 

3.1.3.7.3 Hoe vager de voorwaarden hoe minder ministeriële verantwoordelijkheid
De Algemene Rekenkamer vult ook de algemene en een specifieke verantwoordelijkheid 
van een minister voor publiek geld op een bijzondere wijze in. Een minister moet volgens 
de Algemene Rekenkamer nagaan of het publieke geld 

“juist verstrekt is en of het besteed is binnen de daaraan gestelde voorwaarden, 
of die nu heel ruim of heel precies zijn geformuleerd (rechtmatigheid). 
Daarnaast heeft hij ook een algemene verantwoordelijkheid voor het financiële 
arrangement; vooral verantwoording en toezicht dienen goed geregeld te zijn.”831

827 Brief Algemene Rekenkamer van 7 november 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34426, nr. 
27, factsheet nummer 9, p. 2.

828 Algemene Rekenkamer 2016d p. 22.
829 Algemene Rekenkamer 2016d p. 22
830 Zie hoofdstuk 4 en bijlage II0.
831 Algemene Rekenkamer 2012b p. 32.
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Verantwoording en toezicht moeten goed geregeld zijn, vindt de Algemene Rekenkamer, 
maar hoe opener de voorwaarden van een beleidsarrangement zijn hoe minder specifiek 
een minister verantwoordelijk hoeft te zijn volgens de Algemene Rekenkamer.

“Voor het beleid heeft de minister soms alleen een algemene verantwoordelijkheid 
en soms zowel een algemene als een specifieke. Dat hangt af van de voorwaarden. 
Bij open voorwaarden, met veel vrijheid voor de derde en geen bevoegdheden 
voor de minister, heeft de minister alleen een algemene verantwoordelijkheid 
voor het beleid: de zorg voor een zodanige vormgeving van het beleids- of 
wettelijk kader dat de doelstellingen (kunnen) worden gerealiseerd. Zoals gezegd 
zal hij dan wel moeten weten welke resultaten het beleid of systeem oplevert en 
of dit gezien die resultaten eventueel bijgesteld moet worden.

Bij gesloten voorwaarden heeft de derde weinig beleidsvrijheid en beschikt de 
minister veelal ook over de nodige bevoegdheden. Hij heeft dan voor het beleid 
een specifieke verantwoordelijkheid: hij is direct verantwoordelijk voor een juiste 
uitvoering van het beleid door het al dan niet uitoefenen van zijn bevoegdheden. 
Daarnaast heeft hij uiteraard ook de algemene verantwoordelijkheid voor het 
bestuurlijke arrangement. 

Bij precies geformuleerde voorwaarden zullen verantwoording over en 
verantwoordelijkheid voor publiek geld en beleid veelal samenvallen. 
De rechtmatigheidsinformatie (dus de informatie over de naleving van 
voorwaarden) kan tevens als beleidsinformatie dienen. Bij meer open normen en 
prestatiedoelstellingen moet de beleidsinformatie apart worden verkregen.”832

Uit het bovenstaande blijkt dat hoe vager de voorwaarden zijn hoe minder een minister 
volgens de Algemene Rekenkamer verantwoordelijk kan zijn voor het vastgestelde beleid. 
Maar de Algemene Rekenkamer zou ook een oordeel kunnen vellen over het gevoerde 
beleid (haar wettelijke taak) en dan zou dat tot heel andere conclusies kunnen leiden, 
bijvoorbeeld dat de open normen én de grote vrijheid voor de derde niet in het algemeen 
belang zijn en aan een effectieve en efficiënte besteding van belastinggeld in de weg staan. 
De politiek zou vervolgens het oordeel kunnen vellen dat een minister zijn verantwoorde-
lijkheid niet neemt.

832 Algemene Rekenkamer 2012b p. 32.
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Een voorbeeld van hoe dit uitpakt in de praktijk laat een column833 van Tom-Jan Meeus in 
NRC zien. Minister Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming kreeg Kamervragen 
over problemen bij een tbs-kliniek in Boschoord. De tbs-kliniek had incidenten met 
delinquenten niet volledig geregistreerd en hoopte zo een ondertoezichtstelling te 
vermijden. 

Meeus: “Dus waar het ministerie, in ondernemerstaal, wil ‘sturen op output’, 
daar denkt de instelling: dan sturen wij op een doofpot. Het illustreert hoe slecht 
de ondernemersaanpak bij zaken van algemeen belang past.

Maar in reactie zei Dekker niet: dit is mijn verantwoordelijkheid, dit moet 
anders, ik zorg dat het in orde komt. Neen, hij zei volgens het ANP, alsof hij 
Kamerlid is: ik ga „opheldering vragen bij de kliniek”. Ofwel: de regering regeert 
niet. De regering controleert – desnoods zichzelf. Een incident was dit niet. Als 
je in gesprek gaat met bewindslieden van Rutte III hoor je vaker klachten over 
machtsverlies en rolverwarring. Binnen het kabinet wisselen ze er hun frustraties 
ook over uit.”

Uit dit citaat blijkt dat het op afstand plaatsen van publieke taken leidt tot een afnemende 
verantwoordelijkheid van een minister, maar niet tot minder aanspreekbaarheid van een 
minister. Het is aan de Staten-Generaal om aan die aanspreekbaarheid en die verantwoor-
delijkheid invulling te geven. Daarnaast kunnen ook rechters en de Raad van State, de 
nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer betekenisvolle uitspraken doen voor 
de invulling van deze begrippen.

Op grond van de definitie van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 1999 en 
zeker ook in het licht van de lopende discussie over ministeriële verantwoordelijkheid zou 
de Algemene Rekenkamer het oordeel over de ministeriële verantwoordelijkheid kunnen 
overlaten aan de volksvertegenwoordigers die op basis van de conclusies (op basis van 
feiten en omstandigheden) van de Algemene Rekenkamer over ontvangsten en uitgaven 
van het Rijk een oordeel vellen over de politieke verantwoordelijkheid van een minister in 
de concrete situatie van het onderzochte onderwerp. Of een minister verantwoordelijk is, 
zou de Algemene Rekenkamer slechts marginaal moeten toetsen, omdat het uitgangspunt 
voor haar onderzoek de ontvangsten en uitgaven zijn, oftewel het budgetrecht. Het is aan 
het parlement om het politieke oordeel over de verantwoordelijkheid van een minister te 
vellen.

833 Meeus 2019.
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Door de ministeriële verantwoordelijkheid als uitgangspunt voor de begrenzing van 
haar onderzoekstaak te kiezen, verkleint de Algemene Rekenkamer haar onderzoeks-
terrein: ze selecteert haar onderzoeken kennelijk niet op feitelijke gronden (wat zijn de 
ontvangsten en uitgaven van het Rijk en wat is er in het gevoerde beleid mee gedaan?), 
maar voor welke ontvangsten en uitgaven voelt een minister zich verantwoordelijk (of 
anders gezegd: is hij verantwoordelijk op grond van een wettelijke bepaling) en kunnen 
we dat onderzoeken als er beleid is vastgesteld? Het gevolg van deze redeneerlijn van de 
Algemene Rekenkamer is dat ze beperkter oordeelt op grond van een eigen invulling van 
de norm van de ministeriële verantwoordelijkheid. In feite is dit een politieke invulling 
van haar onderzoektaak, terwijl de Algemene Rekenkamer juist beweert zich niet op het 
terrein van de politiek te willen begeven.

3.1.3.7.4 Algemene Rekenkamer onderzoekt ‘vastgesteld’ in plaats van ‘gevoerd’ 
beleid

Het kwam hiervoor al even aan de orde. Een andere opmerkelijke beperking die 
de Algemene Rekenkamer zichzelf oplegt, is het gegeven dat ze in principe alleen 
‘vastgesteld’ beleid onderzoekt. Dat maakte ze in een rapport in 2012 bekend:

“Vertrekpunt voor ons onderzoek is vastgesteld beleid, anders komen we op 
het terrein van de politiek. Onze discussies met de ministers gaan doorgaans 
niet over de specifieke verantwoordelijkheid van de minister. Aangezien de 
bevoegdheden van een minister zijn opgenomen in wet- en regelgeving is 
duidelijk waarop we de minister kunnen aanspreken. De discussies betreffen 
ook niet de algemene aanspreekbaarheid van de minister. De minister erop 
aanspreken dat hij voor bepaalde zaken wel of geen beleid heeft geformuleerd is 
bij uitstek een politieke zaak. De meeste verschillen van inzicht tussen ministers 
en de Algemene Rekenkamer doen zich voor op het punt van de algemene 
verantwoordelijkheid. Hoewel we in principe het vertrekpunt voor onderzoek 
wettelijk (Cw artikel 85834) moeten nemen in vastgesteld835 beleid, wil dat - anders 
dan sommige departementen meenden en soms nog menen - niet zeggen dat we 
niets kunnen opmerken over de vraag of het beleid of het wettelijk kader wel of 
geen aanvulling of bijstelling behoeft. Dan hebben we het dus over de (algemene) 
verantwoordelijkheid van de minister voor het systeem of wettelijk kader.”836

834 Artikel 7.16 Cw 2016.
835 Ook de Cw 2001 sprak van het gevoerde beleid.
836 Algemene Rekenkamer 2012b
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De crux moet zijn of er al dan niet geld wordt uitgegeven of ontvangen voor een bepaald 
beleid en of daar een minister voor verantwoordelijk gehouden kan worden. Het kan zijn 
dat er geen of te weinig beleid gevoerd is en dat er toch geld wordt uitgegeven of wordt 
ontvangen. Daarom zou de Algemene Rekenkamer de vraag van de verantwoordelijkheid 
maar zeer marginaal moeten willen stellen. Ze moet eigenlijk alleen weten welke minister 
moet gaan reageren op haar bevindingen, vragen en opmerkingen. Als die niet te vinden 
is, dan kan ze altijd nog aan de minister-president om commentaar op haar bevindingen 
vragen. Maar zo eenvoudig was het niet voor de Algemene Rekenkamer in 2012 – en 
mogelijk is dat nog steeds zo. 

Opmerkelijk is ook dat de wet niet spreekt van vastgesteld beleid, maar over het gevoerde 
beleid. Dat is iets anders dan vastgesteld beleid. Juist als er geen vastgesteld beleid is, 
kan het onderzoek van de Algemene Rekenkamer interessant worden: er wordt wel 
geld uitgegeven of ontvangen, zonder dat er beleid voor is. Maar ook als er geen beleid 
wordt gevoerd én geen geld wordt uitgegeven, kan onderzoek noodzakelijk zijn omdat 
bijvoorbeeld mensenrechten worden geschonden. In het belang van ‘de politiek’ kan het 
dan zijn als de Algemene Rekenkamer juist het al dan niet gevoerde beleid onderzoekt. 
Er staat niet in de memorie van toelichting dat politieke besluiteloosheid ook aanleiding 
voor onderzoek kan zijn, maar het ligt in de rede dat dit vanzelfsprekend zou moeten zijn, 
omdat besluiteloosheid ook tot ernstige ondoelmatigheden of onrechtmatigheden kan 
leiden, zoals blijkt uit de Urgendazaak.

3.2 Bestuursrechtelijke beginselen

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 komt de vraag aan de orde welke bestuursrechtelijke 
beginselen van belang zijn voor rekenkamers. Paragraaf 3.2 gaat over de beginselen van 
rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen, evenredigheid, transparantie en het recht 
op privacy en behoorlijk bestuur. Paragraaf 3.3 gaat over de vraag of er beginselen van 
goede controle zijn. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of er in de Europese Unie een 
controlepiramide bestaat op basis van heldere beginselen waarbij de ene controleur kan 
voortbouwen op het werk van de andere controleur? Aan het slot van deze paragraaf komt 
de vraag aan de orde wanneer er sprake is van rechtmatigheid. Paragraaf 3.4 gaat over de 
rol die de beginselen van goed bestuur hierin kunnen spelen.

3.2.1 Drie functies van bestuursrechtelijke beginselen
Naast staatsrechtelijke beginselen spelen bestuursrechtelijke beginselen een belangrijke 
rol voor rekenkamers. Hierna komen de beginselen van rechtszekerheid, gerechtvaardigd 
vertrouwen, evenredigheid, transparantie en privacy aan de orde. 
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De Europese Rekenkamer moet – als instelling van de EU - de algemene beginselen van 
EU-recht toepassen bij de uitvoering van haar taken, stelden president Lenaerts van het 
Hof van Justitie van de EU (HvJ) en lid van de Europese Rekenkamer Brenninkmeijer 
in 2016.837 De meest relevante algemene beginselen voor de dagelijkse activiteiten van 
de Europese Rekenkamer zijn het beginsel van rechtszekerheid, het beginsel van het 
gewettigd vertrouwen, het evenredigheidsbeginsel, het transparantiebeginsel, het recht op 
privacy en het beginsel van goed bestuur.838

De Europese Unie is gebaseerd op de rule of law, oftewel op de rechtsstaat.839 Dit 
betekent volgens het HvJ dat de handelingen van EU-instellingen moeten voldoen aan de 
EU-recht en, in het bijzonder, aan de bepalingen van het EU-verdrag en aan de algemene 
rechtsbeginselen, die een essentieel onderdeel zijn van het EU-recht.840 Deze algemene 
rechtsbeginselen heeft het HvJ voor een belangrijk deel ontleend aan de constitutionele 
tradities van de EU-lidstaten. Daarom is het niet verbazingwekkend dat de algemene 
beginselen van het EU-recht meestal ook herkenbaar zijn in de nationale wetgeving van 
de lidstaten.841 De algemene beginselen van het EU-recht hebben drie functies voor de 
rechter.842 
• Het HvJ gebruikt ze om normatieve gaten in de wetteksten van de EU-verdragen te 

dichten, waardoor de autonomie en samenhang van het rechtsstelsel van de EU in 
stand blijft. Recht doen is mensenwerk en de schrijvers van verdragen en wetten, zijn 
niet onfeilbaar. Daarom is het belangrijk dat het HvJ deze lacunes dicht.

• De algemene rechtsbeginselen zijn een hulpmiddel bij de interpretatie van primair, 
secundair en nationaal recht. Daardoor kan de samenhang van het EU-rechtsstelsel 
worden bevorderd en kunnen ongewenste interpretatieverschillen worden voorkomen.

• In derde plaats worden algemene rechtsbeginselen ingeroepen als gronden voor 
rechterlijke toetsing. EU-wetgeving die in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel van 
de EU, moet nietig worden verklaard.

837 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016, p. 836.
838 De drie laatstgenoemde algemene beginselen zijn als grondrechten vastgelegd in de artikelen 

42, 7 en 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), dat 
dezelfde juridische status heeft als de Verdragen. In de artikelen 51, lid 1, en 52, lid 1, van het 
Handvest is geregeld dat beperkingen voor de uitoefening van de grondrechten bij wet moeten 
worden geregeld, de essentie van deze rechten moeten respecteren en moeten voldoen met het 
evenredigheidsbeginsel. Dat geldt dus ook voor de Europese Rekenkamer.

839 Lenaerts 2015, p. 4.
840 Lenaerts 2015, p. 4.
841 Lenaerts 2015, p. 4.
842 Lenaerts 2015, p. 4.
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Deze functies van rechtsbeginselen liggen voor rekenkamers iets anders dan voor rechters, 
omdat rechters met hun uitspraken nieuwe rechtsverhoudingen tussen partijen kunnen 
scheppen: rechters kunnen met hun uitspraken iets tussen partijen verbieden of juist 
mogelijk maken. De oordelen van rekenkamers kunnen uiteindelijk wel leiden tot nieuwe 
rechtsverhoudingen, maar daartoe zijn alleen andere organen bevoegd. Rekenkamers 
kunnen alleen oordelen of bepaald gedrag past binnen de regels en dus ook binnen de 
rechtsbeginselen. Met hun beoordeling van gedrag aan de hand van regels en algemene 
rechtsbeginselen kunnen rekenkamers rechtsbeginselen - net als rechters gebruiken - om:
• normatieve gaten in wetteksten van de EU-verdragen te dichten,
• primair, secundair en nationaal recht te interpreteren,
• te wijzen op EU-wetgeving die in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel van de EU. 

Een groot verschil tussen rechters en rekenkamers is dat rekenkamers EU-wetgeving 
niet nietig kunnen verklaren.

Omdat rekenkamers net als rechters werken in de rechtsorde van de EU moeten ze de 
algemene rechtsbeginselen van de EU toepassen en die zo mogelijk verder versterken en 
verrijken. Daarom is de hiernavolgende uiteenzetting over de betekenis van bestuursrech-
telijke beginselen voor rekenkamers van belang. 

3.2.2 Rechtszekerheidsbeginsel en bescherming van 
gerechtvaardigd vertrouwen843

Het rechtszekerheidsbeginsel is een hoeksteen van het EU-recht, stelt Lenaerts. Omdat 
mensen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, moeten alle wetgevende en 
administratieve handelingen duidelijk, nauwkeurig, voorspelbaar en openbaar zijn. Dat 
geldt vanwege het karakter van een algemeen rechtsbeginsel voor alle instellingen en 
organen van de EU, dus ook voor de Europese Rekenkamer.

In het eerste lid van artikel 287 VWEU staat dat de Europese Rekenkamer de rekeningen 
van alle ontvangsten en uitgaven van de Unie onderzoekt.844 De Europese Rekenkamer 
past bij de toetsing van de rekeningen van de instellingen en organisaties de Unieregels 

843 De onderstaande tekst over het beginsel van rechtszekerheid en de bescherming van gerechtvaardigd 
vertrouwen is gebaseerd op Lenaerts 2015, p. 5-6.

844 De tekst van het eerste lid van artikel 287 VWEU luidt:
 “De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Unie. Zij 

onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Unie ingesteld 
orgaan of ingestelde instantie, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit. 

 De Rekenkamer legt het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende 
verrichtingen worden bevestigd, die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt 
bekendgemaakt. Aan die verklaring kunnen specifieke beoordelingen worden toegevoegd voor 
ieder belangrijk werkterrein van de Unie.”
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toe, die in overeenstemming zijn met de internationale auditstandaarden van de 
Internationale organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI). Daarnaast heeft de 
Europese Rekenkamer de beginselen en details van haar auditbenadering vastgelegd in 
handleidingen, standaarden en richtlijnen die beschrijven hoe deze internationale normen 
moeten worden toegepast op de specifieke context van audit in de EU. Dit betekent dat de 
auditnormen van de Europese Rekenkamer niet zijn vastgesteld door de EU-wetgever en 
ook niet door een instantie met regelgevende bevoegdheden. 

De auditstandaarden van de Europese Rekenkamer zijn daarom niet onderworpen 
aan rechtsregels in strikte zin, maar zijn gebaseerd op zelfopgelegde beleidsregels. Dat 
laatste hoeft volgens Lenaerts voor de rechtszekerheid geen probleem te zijn als die regels 
duidelijk, nauwkeurig, voorspelbaar en openbaar zijn voor de betrokken personen. Ook 
andere EU-instellingen, zoals de Europese Commissie, maken gebruik van soft law, maar 
het is volgens Lenaerts essentieel dat de inhoud van deze beleidslijnen ondubbelzinnig   en 
openbaar zijn.845

Voor de rechtszekerheid is ook vereist dat de Europese Rekenkamer haar eigen auditstan-
daarden consistent toepast. Doet ze dat niet, dan bestaat het risico dat ze niet alleen het 
rechtszekerheidsbeginsel schendt, maar ook het beginsel van gelijke behandeling. Dit 
betekent niet dat auditstandaarden (soft law) nooit mogen veranderen. Dat mag wel, 
maar als het gebeurt, dan mogen die vernieuwde standaarden geen terugwerkende kracht 
hebben. Dit geldt niet alleen voor auditstandaarden, maar ook voor de regels die auditors 
gebruiken als ze beoordelen of de Europese Commissie of de begunstigden van de 
EU-fondsen zich aan de EU-wetgeving hebben gehouden.

Met een voorbeeld over staatssteun aan de staalsector verduidelijkt Lenaerts het 
verbod op terugwerkende kracht. De Commissie had een beschikking van de 
Europese Commissie die verbindend was in al haar onderdelen en rechtstreeks 
toepasselijk was in elke lidstaat, waarin stond onder welke omstandigheden een 
lidstaat subsidiesteun aan staalbedrijven kan geven. De Commissie besloot een 
nieuwe code vast te stellen die met terugwerkende kracht werd toegepast op hulp 

845 HVJ EU 12 februari 2014, ECLI:EU:T:2014:71 (HvJ, Beco/Commissie) In deze zaak wees het HvJ 
erop dat een beslissing van de Commissie was gebaseerd op vage regels. Het HvJ overwoog in zijn 
overwegingen 83 tot en met 85 onder meer dat een interpretatieve mededeling, die de bedoeling 
had om ondernemers duidelijkheid te verschaffen en dus hun rechtszekerheid te versterken, een 
omgekeerd effect had. Ondernemers gingen ernstig twijfelen aan de juiste uitleg van een artikel 
van de in die casus geldende verordening. “Deze vaststelling wordt overigens bevestigd door de 
antwoorden van de Commissie op vragen van het Gerecht ter terechtzitting inzake het gebrek aan 
samenhang tussen bepaalde bepalingen van de interpretatieve mededeling, waarin zij in wezen 
heeft toegegeven dat de redactie van de mededeling voor verbetering vatbaar is. De grief inzake 
schending van het rechtszekerheidsbeginsel is dus gegrond.”
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die ten tijde van de vorige code al was betaald. Het HvJ vond deze toepassing van 
de nieuwe code in strijd met het beginsel van rechtszekerheid.846 
Maar er zijn ook uitzonderingen hierop. In een andere casus besloot de 
Commissie op basis van nieuwe gedragsregels (extern gepubliceerde beleidsregels 
voor de Commissie zelf) hogere geldboetes op te leggen aan ondernemingen die 
inbreuken maakten op de EU-mededingingsregels. Deze nieuwe gedragsregels 
werden ook toegepast op inbreuken die waren begaan vóór de inwerkingtreding 
van deze nieuwe gedragsregels. Het HvJ oordeelde dat de Commissie dat mocht 
doen, omdat het feit dat de opgelegde geldboetes voor bepaalde inbreuken in 
het verleden lager waren, niet betekent dat ze niet hoger mogen worden binnen 
de grenzen van de mededingingsverordening, indien dat noodzakelijk is om 
de tenuitvoerlegging van het mededingingsbeleid van de EU te waarborgen. 
De juiste toepassing van de mededingingsregels vereist dat de Commissie te 
allen tijde het niveau van de geldboetes kan aanpassen aan de behoeften van 
het beleid. Een dergelijke wijziging was in deze situatie derhalve voorzienbaar 
voor de economisch exploitanten en was er dus geen strijd met het gewettigde 
vertrouwen.847

846 HvJ 24 september 2002, ECLI :EU :C :2002 :524 (Falck en Acciairerie di Bolzano/Commissie), In de 
paragrafen 119 en 120 bij dit arrest staat het volgende. “In de regel verzet het rechtszekerheidsbeginsel 
zich er echter tegen dat het tijdstip van ingang van een communautair besluit op een aan de 
bekendmaking ervan voorafgaand tijdstip wordt bepaald, behoudens wanneer dat uitzonderlijk 
noodzakelijk is voor het te bereiken doel en het gewettigd vertrouwen der betrokkenen naar 
behoren in acht is genomen (…). Dienaangaande moeten de materiële communautaire rechtsregels 
ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel aldus 
worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven 
rechtsposities voor zover er blijkens hun bewoordingen, doelstellingen of opzet zulke gevolgen 
aan dienen te worden toegekend (…) Wat inzonderheid de vijfde code betreft, is in geen enkele 
bepaling ervan vastgesteld dat hij met terugwerkende kracht kan worden toegepast.” 

847 HvJ28 juni 2005, ECLI:EU:C:2005:408 (Dansk Rorindustri en anderen/Commissie) In de 
paragrafen 226-232 en paragrafen 11 en 12 gaat het over gedragsregels. 

 Het beginsel dat strafbepalingen geen terugwerkende kracht mogen hebben (artikel  7 van het 
EVRM) geldt ook bij de oplegging van geldboeten wegens inbreuk op de mededingingsregels. Dat 
betekent dat de opgelegde sancties moeten overeenstemmen met de sancties die bestonden ten 
tijde van de inbreuk. Het begrip „recht” van artikel 7 omvat zowel wetgeving als rechtersrecht. 
Maar de vaststelling of wijziging van gedragsregels - zoals de richtsnoeren van de Commissie voor 
de berekening van geldboeten – kunnen wel gevolgen hebben voor het verbod van terugwerkende 
kracht, als de plegers van de inbreuken op het mededingingsrecht ze redelijkerwijs konden voorzien 
toen ze de inbreuken pleegden. Van voorzichtige beroepsbeoefenaren verwacht het HvJ namelijk 
dat zij grote zorg besteden aan de inschatting van hun risico’s. De verhoging van de geldboeten 
op basis van gedragsregels hadden zij dus redelijkerwijs kunnen voorzien. Uit de publicatie ervan 
bleek dat de Commissie ze voortaan zou toepassen. De gedragsregels voor de berekening van 
geldboeten bepalen zo op algemene en abstracte wijze de hoogte van de opgelegde geldboeten en 
waarborgen zo ook de rechtszekerheid van de ondernemingen. Maar de gedragsregels zijn niet 
de rechtsgrondslag voor de geldboete. Die rechtsgrondslag zijn de artikelen  3 en 15, lid  2, van 
verordening nr. 17.
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Een zorgvuldig bestuur moet volgens Lenaerts het rechtszekerheidsbeginsel eerbiedigen. 
Dit betekent in principe ook dat de Europese Rekenkamer en andere auditors hun verkla-
ringen over rekeningen niet moeten heroverwegen.

Dit werd volgens Lenaerts bevestigd in de zaak Lagardère, die ging over 
mededingingsbeleid.848 De Commissie verklaarde op 22 juni 2000 een fusie, 
waarbij Lagardère betrokken was, verenigbaar met de interne markt. In het 
besluit van 22 juni 2000 aanvaardde de Commissie de meeste clausules over de 
uitvoering van de fusie. Maar een paar weken later, op 10 juli 2000, maakte de 
Commissie de fuserende partijen ineens bekend dat haar besluit van 22 juni 2000 
onjuist was “als gevolg van een verwerkingsfout”. Het Hof van Eerste Instantie 
van de Europese Gemeenschappen (CFI, tegenwoordig het Gerecht, de EGC) 
vond deze intrekking met terugwerkende kracht van het besluit van 22 juni 
2000 illegaal. Het EGC vindt dat de intrekking met terugwerkende kracht van 
een rechtmatige bestuurshandeling waarbij subjectieve rechten of soortgelijke 
voordelen zijn toegekend, in het algemeen in strijd is met de algemene 
rechtsbeginselen. De intrekking met terugwerkende kracht van onrechtmatige 
bestuurshandelingen is alleen toegestaan onder zeer strikte voorwaarden. Het 
is namelijk vaste rechtspraak dat een onrechtmatige bestuurshandeling met 
terugwerkende kracht mag worden ingetrokken, mits dit binnen een redelijke 
termijn geschiedt en de instelling die de handeling heeft vastgesteld, genoegzaam 
rekening houdt met het gewettigd vertrouwen van de begunstigde van de 
handeling die op de rechtmatigheid ervan mocht vertrouwen.849 

Alleen een intrekking met terugwerkende kracht van administratieve 
handelingen mag bij uitzondering worden toegelaten, maar die is dan 
onderworpen aan zeer strikte voorwaarden. Dat is alleen toegestaan wanneer de 
intrekking plaatsvindt binnen een redelijke termijn. Verder moet de instelling 
waarvan zij afkomstig is, voldoende rekening houden met de vraag in hoeverre 
de betreffende partijen hebben kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid van de 
maatregel.850 

848 GvEA, 20 november 2002, ECLI :EU:T:2002:278 (Lagardère en Canal+/Commissie).
849 GvEA, 20 november 2002, ECLI  :EU:T:2002:278 (Lagardère en Canal+/Commissie), par. 139 en 

140.
850 GvEA 12 juli 1957, ECLI:EU:C:1957:7 (Algera en anderen/Gemeenschappelijke Vergadering van 

de EGKS) , p. 116; GvEA 9 maart 1978, ECLI:EU:C:1978:45 (Herpels/Commissie) , par. 38. GvEA 5 
december 2000, ECLI:EU:T:2000:282 (Gooch/Commissie), par. 53. Dit is anders in het Nederlandse 
bestuursrecht, waar alleen ten voordele van de betrokkene kan worden beslist.
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Samenvattend. Het feit dat auditors, en in het bijzonder de Europese Rekenkamer, 
zelfopgelegde auditstandaarden toepassen, die uitgaan van internationale niet-publieke 
lichamen, is volgens Lenaerts als zodanig niet onverenigbaar met het rechtszekerheidsbe-
ginsel, maar dan moeten die regels wel duidelijk, nauwkeurig, voorspelbaar en openbaar 
zijn. Eventuele wijzigingen in die regels mogen in principe niet met terugwerkende kracht 
worden toegepast. Hetzelfde geldt voor de regels en voorschriften die auditors gebruiken 
bij het beoordelen of begunstigden van EU-fondsen voldoen aan de EU-wetgeving.

3.2.3 Evenredigheidsbeginsel851

De controles van de Europese Rekenkamer zijn gebaseerd op gegevens. Het derde lid van 
artikel 287 VWEU bepaalt uitdrukkelijk dat de Europese Rekenkamer de stukken moet 
ontvangen waar ze om vraagt.852 Deze vraag kan ze stellen aan alle organen of ingestelde 
instanties die ontvangsten of uitgaven namens de Unie beheren, en in de lidstaten aan alle 
natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting van de EU ontvangen. Maar 
kan een verzoek om informatie van de Europese Rekenkamer in strijd zijn met het evenre-
digheidsbeginsel? Dat zou kunnen gebeuren als het buitengewoon lastig is om bepaalde 
informatie op te leveren. Het is onmiskenbaar dat ook de Europese Rekenkamer zich bij de 
uitvoering van haar taken moet houden aan het evenredigheidsbeginsel. Het evenredig-
heidsbeginsel is verwoord in lid 4 van artikel 5 VEU: “Krachtens het evenredigheidsbeginsel 
gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is 
om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken.” Hoewel er geen jurisprudentie 
van het HvJ of de EGC over het gebruik van het evenredigheidsbeginsel door de Europese 
Rekenkamer is, kan de zaak Deutsche Post over staatssteun inzicht geven.853

851 De onderstaande tekst over het evenredigheidsbeginsel is gebaseerd op Lenaerts 2015, p. 7.
852 De letterlijke tekst van dit artikel 287 lid 3 VWEU luidt als volgt. 
 “De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige instellingen 

van de Unie, in de gebouwen van alle organen of ingestelde instanties die ontvangsten of uitgaven 
namens de Unie beheren, en in de lidstaten, inclusief in de gebouwen van alle natuurlijke of 
rechtspersonen die betalingen uit de begroting ontvangen. De controle in de lidstaten geschiedt 
in samenwerking met de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige 
bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. De Rekenkamer 
en de nationale controle-instanties van de lidstaten werken samen in onderling vertrouwen en met 
behoud van hun onafhankelijkheid. Deze instanties en diensten delen aan de Rekenkamer mee of 
zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.

 De overige instellingen van de Unie, de organen of ingestelde instanties die ontvangsten of 
uitgaven namens de Unie beheren, de natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de begroting 
ontvangen en de nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden 
beschikken, de bevoegde nationale diensten zenden de Rekenkamer op verzoek alle bescheiden en 
inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar taak.

 Ten aanzien van het beheer van de ontvangsten en uitgaven van de Unie door de Europese 
Investeringsbank wordt het recht van toegang van de Rekenkamer tot informatie waarover de 
Bank beschikt, door een regeling tussen de Rekenkamer, de Bank en de Commissie bepaald. Bij 
ontstentenis van een regeling heeft de Rekenkamer desalniettemin toegang tot de informatie die 
nodig is voor de controle op de door de Bank beheerde ontvangsten en uitgaven van de Unie.”

853 HvJ 12 november 2013, ECLI: EU:T:2013:589 (Deutsche Post/Commissie), par. 118.
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De Commissie begon een onderzoek naar aanleiding van een klacht van enkele 
bedrijven tegen vermeende staatssteun-subsidies aan Deutsche Post. Tijdens dit 
onderzoek eiste de Commissie uitgebreide informatie op van de Federale Republiek 
Duitsland over de activiteiten van Deutsche Post. Deutsche Post vond dat dit in strijd 
was met het evenredigheidsbeginsel, omdat het beantwoorden van de vragenlijst van 
de Commissie een disproportionele investering in tijd en werk was. Daarom begon 
Deutsche Post een vernietigingsactie bij het HvJ. Het HvJ besliste in deze kwestie 
dat een institutie alleen informatie kan vragen die relevant is voor de beoordeling 
van de vraag in hoeverre de betreffende maatregel staatssteun is en in hoeverre deze 
steun gangbaar is in het kader van de interne markt.854 Van belang is hierbij dat de 
relevantie van de gevraagde informatie wordt onderzocht op het moment van het 
verzoek om informatie en niet in een later stadium in de procedure.

Op grond van deze uitspraak mag elk instituut van de EU, inclusief de Europese 
Rekenkamer, zonder strijd met het evenredigheidsbeginsel, informatie vragen van 
bedrijven of publieke instellingen, voor zover die instituties de bevoegdheid hebben om 
dat te doen en het redelijk is om op dat moment die relevante informatie op te vragen 
voor het uitvoeren van de taken. Het HvJ heeft in zijn rechtspraak enerzijds benadrukt 
dat naleving van het evenredigheidsbeginsel inhoudt dat de verplichting van een 
onderneming om informatie te verstrekken geen last mag zijn die niet in verhouding 
staat tot de behoeften van het onderzoek.855 Anderzijds stelt het HvJ dat nauwelijks kan 
worden geoordeeld dat de aan de onderneming opgelegde last onevenredig zal zijn, als de 
gevraagde informatie relevant is voor een onderzoek of een audit.

3.2.4 Transparantiebeginsel en recht op privacy856

Artikel 15 VWEU gaat over goed bestuur en transparantie binnen de Europese Unie.857 

854 HvJ 12 november 2013, ECLI: EU:T:2013:589 (Deutsche Post/Commissie)
855 HvJ 22 maart 2012, ECLI :EU:T:2012:145 (Slovak Telekom/Commissie), , par. 81;
856 De onderstaande tekst over het transparantiebeginsel en het recht op privacy is gebaseerd op 

Lenaerts 2015, p. 7.
857 De tekst van artikel 15 VWEU luidt als volgt.

1.  Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld 
te waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot 
mogelijke openheid.

2.  Het Europees Parlement, en de Raad wanneer hij beraadslaagt en stemt over een ontwerp van 
wetgevingshandeling, vergaderen in het openbaar.

3.  Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of 
statutaire zetel in een lidstaat heeft recht op toegang tot documenten van de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, ongeacht de informatiedrager waarop zij zijn vastgelegd, 
volgens de beginselen en onder de voorwaarden die overeenkomstig het huidige lid worden 
bepaald.

4. Het Europees Parlement en de Raad bepalen bij verordeningen volgens de gewone 
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Op grond van het derde lid van artikel 15 VWEU moet de Europese Rekenkamer ervoor 
zorgen dat haar procedures transparant zijn en dat in haar reglement van orde specifieke 
bepalingen staan over de toegang tot haar documenten. De regels van de Europese 
Rekenkamer bevorderen de openheid en goede toegang tot documenten waardoor “de 
rechtmatigheid, doeltreffendheid en verantwoordingsplicht van het bestuur en daardoor 
de beginselen van de democratie” worden versterkt.858 

Maar het transparantiebeginsel moet ook worden afgewogen tegen bepaalde openbare en 
particuliere belangen, die moeten worden beschermd “door middel van uitzonderingen 
op het beginsel van toegang van het publiek tot documenten”.859 Deze uitzonderingen 
zijn overgenomen van een Europese verordening met vrijwel dezelfde uitzonderingen.860 
De jurisprudentie over die verordening is dus relevant voor de interpretatie van de regels 
van de Europese Rekenkamer over de toegang tot documenten. De Europese Rekenkamer 
mag de toegang tot een document weigeren als openbaarmaking het onderzoek van 
de Rekenkamer in gevaar zou brengen.861 Uit jurisprudentie over een zaak die bij de 
Commissie speelde blijkt dat de Commissie een verzoek om een document te geven mag 
weigeren omdat het onderzoek nog gaande was.862 Maar als de controle is voltooid, zal de 
betrokken instelling op een concrete en individuele wijze moeten onderzoeken of het niet 
openbaar maken van documenten nog steeds gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn 
als er nog een onderzoek loopt tegen een onderneming die in gevaar kan worden gebracht 
door de openbaarmaking.863

wetgevingsprocedure de algemene beginselen en de beperkingen op grond van openbare of 
particuliere belangen betreffende dit recht op toegang tot documenten.

5. Elke instelling, orgaan of instantie zorgt voor transparantie in zijn of haar werkzaamheden en 
neemt in haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen betreffende de toegang tot haar 
documenten op overeenkomstig de in de tweede alinea bedoelde verordeningen.

6. Ten aanzien van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en 
de Europese Investeringsbank, geldt het onderhavige lid alleen voor de uitoefening van hun 
administratieve taken.

7. Het Europees Parlement en de Raad zorgen voor de openbaarmaking van de stukken 
betreffende de wetgevingsprocedures overeenkomstig de voorwaarden van de in de tweede 
alinea bedoelde verordeningen.

858 Besluit nr. 12-2005 van de Europese Rekenkamer, preambule, zesde alinea.
859 Besluit nr. 12-2005 van de Europese Rekenkamer, preambule, zevende alinea.
860 Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake 

de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
861 Besluit nr. 12-2005 van de Europese Rekenkamer, art. 4, lid 3.
862 HvJ 12 mei 2015, EU:T:2015:272 (Technion en Technion Research & Development Foundation/

Commissie).
863 HvJ 6 juli 2006, ECLI  :EU:T:2006:90 (Franchet and Byk/Commissie)., paragrafen 110-112; HvJ 

7 juni 2011, ECLI  :EU:T:2011:252 (Toland/Parliament) , paragrafen 42-58. Deze zaken hadden 
betrekking op een verzoek om toegang tot controleverslagen.
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Bij de beslissing om al dan niet toegang te verlenen tot een bepaald document, is de 
Europese Rekenkamer verplicht de rechten van personen op hun privacy en op de 
bescherming van hun persoonsgegevens te eerbiedigen.864 Daarom weigert de Europese 
Rekenkamer een document als openbaarmaking zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van “de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, in het 
bijzonder gelet op de Gemeenschapswetgeving inzake de bescherming van persoonsgege-
vens”.865

Soms is het nodig om kritiek te hebben op het gedrag van een individu of instelling. Maar 
mag de Europese Rekenkamer de naam van de persoon of instelling ook noemen in een 
rapport? Die kwestie kwam aan de orde in een rechtszaak. Een gecontroleerde vorderde 
een schadevergoeding omdat de Europese Rekenkamer in een rapport naar het oordeel 
van de gecontroleerde ongegronde kritiek had geuit. De naam van de gecontroleerde 
had daarom niet vermeld mogen worden.866 In dit geval besloot het Hof van Justitie van 
de EU dat de ERK - bij uitzondering - bij de uitvoering van haar taken de naam mocht 
publiceren van alle partijen die direct betrokken waren bij een ernstig geval van financieel 
wanbeheer. Dat is noodzakelijk om daarmee verwarring met anderen personen die bij het 
onderzoek betrokken zijn te voorkomen.867

3.2.5 Beginsel van behoorlijk bestuur868

Lenaerts en Brenninkmeijer betogen dat beginselen van behoorlijk bestuur   tegenwoordig 
deels voortvloeien uit jurisprudentie en deels uit de consolidatie van eerdere jurispru-
dentie in constitutionele of wetgevende teksten.869 In dit opzicht markeert artikel 41 van 
het Handvest van de grondrechten - dat de status heeft van een bindende bepaling van 
primair recht met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon – volgens hen een 
belangrijke stap in de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
het EU-recht.870 Deze beginselen omvatten volgens Lenaerts en Brenninkmeijer niet alleen 

864 Artikelen 7 en 8 van het EU-Handvest van de grondrechten.
865 Besluit nr. 12-2005 van de Europese Rekenkamer, art. 4, lid 1b.
866 GvEA 15 juni 1999, ECLI:EU:T:1999:124 (Ismeri Europa/Europese Rekenkamer), bevestigd in 

beroep bij HvJ 10 juli 2001, ECLI:EU:C:2001:391 (Ismeri Europa/Europese Rekenkamer).
867 Maar toen de Europese Ombudsman de naam van een ambtenaar van de Commissie noemde in 

een rapport, was dat niet nodig volgens het Hof van Justitie. Er was ook geen risico op verwarring. 
HvJ 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:397 (M/Europese Ombudsman), paragraaf 126.

868 In de Nederlandse vertaling van de verdragstekst wordt gesproken over behoorlijk bestuur, terwijl 
de tekst in andere talen wordt geformuleerd als goed bestuur. Dat is opmerkelijk, maar het heeft 
te maken met een Nederlandse traditie om te spreken over behoorlijk bestuur in plaats van goed 
bestuur. Goed is in het dagelijkse taalgebruik beter dan behoorlijk. Daarom is het beter om het 
woord ‘goed’ te gebruiken.

869 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016.
870 De tekst van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten luidt als volgt.
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het recht op behoorlijk bestuur en de daaraan gerelateerde rechten, maar ook andere 
verwante rechtsbeginselen, zoals de hiervoor al behandelde beginselen van evenredigheid, 
van rechtszekerheid en van gewettigd vertrouwen. Deze algemene beginselen zijn volgens 
Lenaerts en Brenninkmeijer van toepassing op elke actie die wordt ondernomen door de 
EU-instellingen, EU-agentschappen en andere organen. Ze liggen ten grondslag aan de 
wetten en regels die op specifieke gebieden worden aangenomen. Dit betekent volgens 
Lenaerts en Brenninkmeijer ook dat interne en externe accountants die namens de 
Commissie optreden, evenals de Europese Rekenkamer zelf, aan deze beginselen zijn 
gebonden bij het uitvoeren van de hun toegewezen taken. 

Omdat veel EU-programma’s gezamenlijk worden uitgevoerd onder systemen van 
gedeeld beheer door EU-instellingen en andere organen in samenwerking met nationale 
autoriteiten in de lidstaten, zijn ook deze entiteiten onderworpen aan dezelfde algemene 
beginselen van het EU-recht. Die nationale autoriteiten en gerelateerde bestuursorganen 
moeten volgens Lenaerts en Brenninkmeijer ook handelen in overeenstemming met die 
algemene beginselen van het EU-bestuursrecht bij de uitvoering van taken die binnen de 
werkingssfeer van het EU-recht vallen.

Volgens de auteurs is er wel een probleem voor de Europese Rekenkamer: de algemene 
rechtsbeginselen van EU-recht zijn zeer bekend in de rechtspraak en in het bestuur, maar 
in het dagelijkse werk van rekenkameronderzoekers (auditoren) worden de algemene 
rechtsbeginselen tot op zekere hoogte overschaduwd door de nadruk op auditstandaarden 
in rekenkamerwereld.871 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn 
door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een 
voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht van eenieder om toegang 
te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang 
van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, de plicht van de betrokken 
instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar 
instellingen of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, 
overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden 
en moet ook in die taal antwoord krijgen.

871 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016, p. 819.
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3.3 “Lege plek tussen audit en algemene 
rechtsbeginselen”872

3.3.1 Inleiding
Algemene beginselen van het EU-recht moeten volgens Lenaerts en Brenninkmeijer de 
leidende beginselen voor auditactiviteiten zijn en ze moeten helpen bij het definiëren van 
beginselen van goede audit.873 Maar die beginselen voor een goede audit zijn er nog niet. 
In deze paragraaf komen diverse problemen voorbij. 
• Brenninkmeijer en Van Gelder zagen een zwakte bij auditoren om algemene rechtsbe-

ginselen toe te passen. 
• Brenninkmeijer zag een leegte tussen rechtsbeginselen en auditstandaarden. 
• Niet alleen de toepassing van beginselen door auditoren was gebrekkig, maar ook 

ontbrak er volgens Brenninkmeijer een controlepiramide in het versnipperde contro-
lelandschap van de EU. Zo’n hiërarchische piramide bestaat wel in de Europese 
rechtspraak, waarbij de hoogste Europese rechter uiteindelijk de juridische lijnen 
uitzet. 

• Dat leidde er volgens Brenninkmeijer ook toe dat de naleving van wetgeving en 
boekhoud- en controleregels in de praktijk te wensen overlaat. Bij een bespreking van 
de juridische gevolgen van audits komt de vraag aan de orde of doelmatigheidsonder-
zoeken ook een vast onderdeel van de jaarlijkse rechtmatigheidsverklaring zouden 
moeten zijn. 

• Brenninkmeijer pleitte voor meer vrije ‘regel’-ruimte voor professionals en voor 
meer vertrouwen in het bestuur. Dat komt in deze paragraaf aan de orde. Maar zijn 
invulling van die beginselbenadering bleef open. 

Aan de hand van een analyse van zijn opvattingen wordt aan het eind van deze paragraaf 
een antwoord op zijn vraag gegeven met een passende beginselbenadering.

3.3.2 Drie ‘werelden’ in één Europese rechtsorde of één 
wereld met meer hoekstenen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Ombudsman en de Europese 
Rekenkamer werken in dezelfde rechtsorde voor dezelfde burgers ook al hebben zij 
hun eigen positie in het rechtsstelsel. Ze maken daarom gebruik van hetzelfde recht, 
maar op onderdelen gelden er specifieke regels per institutie. Vanuit hetzelfde Europese 
recht beoordelen ze zaken die aan hen worden voorgelegd of die ze verplicht zijn te 
onderzoeken. 

872 Brenninkmeijer 2017, p. 359.
873 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016, p. 835-836.
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Volgens Brenninkmeijer en Van Gelder vervullen ombudsmannen en auditors 
geen ‘hoeksteen’-rol in het rechtsstatelijke systeem van checks en balances, zoals de 
rechters van de EU die hebben.874 De drie instituties passen allemaal artikel 41 van het 
EU-Handvest van de grondrechten875 toe, maar het speelt volgens de auteurs vooral een 
belangrijke rol in de werkzaamheden van het HvJ en de Europese Ombudsman, en minder 
voor de auditors van de Europese Rekenkamer, omdat auditors minder bekend zijn met de 
interpretatie van de verschillende principes van goed bestuur tijdens een auditproces.876 
Brenninkmeijer en Van Gelder stellen dat rechter, ombudsman en accountant “min of 
meer autonoom” in drie “geheel verschillende werelden” opereren, die in zekere omvang 
onderling verbonden zijn.877 De drie instellingen hebben volgens hen verschillende 
focussen bij het handhaven van de rechtsstaat.878 
• De focus van het HvJ ligt op rechtvaardigheid , ‘het recht’, in concrete zaken die aan 

het Hof worden voorgelegd. De rol van rechters bij de besluitvorming in concrete 
zaken is volgens Brenninkmeijer en Van Gelder gebaseerd op de beginselen van een 
eerlijk proces die een lange traditie hebben. Het concept van een eerlijk proces is nog 
steeds onderwerp van jurisprudentie en veel zaken voor het HvJ - zelfs in prejudiciële 
beslissingen - gaan in op kwesties rond een eerlijk proces in het licht van artikel 47 
van het EU-Handvest van de grondrechten.879

874 Brenninkmeijer & van Gelder 2018, p. 162.
875 De tekst van Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur luidt als volgt.

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn 
door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 
 a)  het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen; 
 b)  het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met 

inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- 
en het zakengeheim; 

 c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 
3.  Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of 

door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig 
de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4.  Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie 
wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

876 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 165.
877 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 162.
878 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 165.
879 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 162.
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• De Europese Ombudsman behandelt klachten, maar kan ook op eigen initiatief 
onderzoeken beginnen.880 Brenninkmeijer en Van Gelder zien een verschil tussen 
het mandaat van de Europese Ombudsman en het mandaat van het HvJ. Het begrip 
“wanbeheer” dat de ombudsman gebruikt, reikt volgens hen namelijk verder dan het 
begrip “rechtmatigheid”. Bij het vinden van een oplossing voor een conflict streeft 
het Hof van Justitie van de EU een oplossing op grond van wettigheid na, terwijl 
de Europese Ombudsman volgens de auteurs streeft “naar een gemeenschappelijke 
grond die zowel de klager als het bestuursorgaan tevreden stelt”.881 Deze discussie 
over de reikwijdte van het rechtmatigheidsbegrip is ook al eerder in de context van de 
Nederlandse ombudsman gevoerd.882

• De Europese Rekenkamer voert controles op de wettigheid en regelmatigheid van 
naleving van Europese regels en programma’s uit. Daarmee heeft ze een structureel 
effect op de nalevingshouding van de Europese Commissie en de EU-lidstaten bij de 
uitvoering van EU-programma’s.883 Auditors van de Europese Rekenkamer moeten 
ook de algemene rechtsbeginselen volgen, ze behandelen die juridische normen 
volgens Brenninkmeijer en Van Gelder slechts als goede beroepspraktijken884, omdat 
auditors minder bekend zijn met de interpretatie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur in een auditproces. Brenninkmeijer en Van Gelder zien deze “zwakte” van 
auditors niet alleen in hun functioneren als vertegenwoordigers van een publieke 
instelling zoals de Europese Rekenkamer, maar ook bij de voorbereiding van hun 
werk als auditor. Ze wijten dit verschil in het gebruik van het relevante normatieve 
kader tussen rechters en ombudsmannen enerzijds en auditors anderzijds aan het feit 
dat de controlenormen van auditors uit een andere bron komen dan de principes van 
de wet.885

Als deze constateringen van Brenninkmeijer en Van Gelder over de verschillende 
werelden van de Europese instellingen juist zijn, dan sluit de Europese Ombudsman 
mogelijk beperkt aan bij het gangbare rechtmatigheidsoordeel van de rechter en dan staat 
de Europese Rekenkamer op dit moment ver af van de rechtsorde van de Europese Unie, 
waarin burgers en bedrijven zouden mogen verwachten dat er een eenheid in het recht en 
de toepassing daarvan is. Alle drie verrichten ze onderzoek waarbij feiten en recht aan de 
orde zijn. 

880 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 165.
881 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 163.
882 Zie ook paragraaf 3.5.8. Vaststellen rechtmatigheid.
883 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 165.
884 “Good professional practices”.
885 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 164.
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Een nadere verkenning van de belangrijkste rechtsbeginselen voor het werk van 
rekenkamers in de Europese Unie is daarom van belang. Op grond van het feit dat de drie 
instituties (rechterlijke macht, ombudsman en rekenkamer) onderdeel zijn van dezelfde 
rechtsorde, zou het logisch zijn als ze op basis van hetzelfde recht zouden oordelen. 
Eventuele verschillen in oordelen tussen deze onafhankelijke instituties moeten dan ook 
zeer goed gemotiveerd kunnen worden, want de Europese Unie wil één rechtsorde zijn. 
Dan is het niet logisch als daarin zeer van elkaar verschillende juridische werelden zouden 
bestaan. De instituties zouden hun oordelen ook met elkaar moeten bespreken.

Ook gezien de paragraaf over de belangrijke algemene EU-rechtsbeginselen voor 
rekenkamers886 kan de gedachte niet juist zijn dat er drie werelden in één rechtsorde 
zouden bestaan. Wel voorstelbaar is dat de drie instituties, ieder voor de taak waarvoor 
ze zijn ingesteld, een hoeksteenfunctie vervullen in de Europese Unie. Dat het bouwwerk 
daartussen nog niet af is, en dat de hoekstenen nog aan hun stabiliteit moeten werken, 
hoeft daar niets aan af te doen. 

3.3.3 Zoektocht naar beginselen van goede controle
Brenninkmeijer stelde dat de verhouding tussen audit en de algemene rechtsbeginselen 
nog een lege plek lijkt te zijn.887 Algemene rechtsbeginselen waren volgens hem van 
toepassing op het primaire recht888, het afgeleide recht889 en de iia’s (interinstitutionele 
akkoorden)890 en daarmee op accountants, op de administratie zelf en op rechterlijke 

886 Zie paragraaf 3.2. Bestuursrechtelijke beginselen voor rekenkamers.
887 Brenninkmeijer 2017, p. 359.
888 Het primaire recht staat in titel II van deel 6 VWEU ‘Financiële bepalingen’, over eigen middelen 

van de Unie (hoofdstuk 1), meerjarig financieel kader (hoofdstuk 2), jaarlijkse begroting 
van de Unie (hoofdstuk 3), uitvoering van de begroting en kwijtingverlening (hoofdstuk 4), 
gemeenschappelijke bepalingen (hoofdstuk 5) en fraudebestrijding (hoofdstuk 6).

889 Het afgeleide recht wordt ook wel het secundaire recht genoemd. Het belangrijkste secundaire 
recht is het Financieel Reglement (FR), waarin de beginselen en procedures voor de vaststelling 
en de uitvoering van de begroting alsmede voor de controle van de EU-financiën zijn neergelegd. 
Het huidige Financieel Reglement is op 2 augustus 2018 in werking getreden. Artikel 6 somt de 
beginselen op: “Bij de opstelling en de uitvoering van de begroting worden het eenheids-, het 
begrotingswaarachtigheids-, het jaarperiodiciteits-, het evenwichts-, het rekeneenheids-, het 
universaliteits- en het specialiteitsbeginsel, het beginsel van goed financieel beheer en het 
transparantiebeginsel, zoals vastgelegd in deze verordening, in acht genomen.”

890 Artikel 295 van het VWEU stelt het volgende. “Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
raadplegen elkaar en bepalen in onderlinge overeenstemming de wijze waarop zij samenwerken. 
Daartoe kunnen zij, met inachtneming van de Verdragen, interinstitutionele akkoorden sluiten 
die een bindend karakter kunnen hebben.” Er bestaan ook interinstitutionele akkoorden die 
niet gebaseerd zijn op artikel 295. Bijvoorbeeld het akkoord tussen het Europese Parlementen de 
Europese Centrale Bank over verantwoording en transparantie met betrekking tot de supervisie 
over de Europese banken.

 Een voorbeeld is het interinstitutioneel akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en 
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instanties.891 Maar de auditstandaarden van auditors werden niet opgesteld om algemene 
rechtsbeginselen op een gestructureerde manier in de auditpraktijk te implementeren.892 

Omdat audit en bestuursrecht voortkomen uit verschillende disciplines en referentie-
kaders, vond Brenninkmeijer de relatie tussen audit en bestuursrecht een uitdagend 
onderzoeksonderwerp.893 Een van de bruggen tussen audit en bestuursrecht was volgens 
Brenninkmeijer het relatief onbekende onderwerp van het financieel bestuursrecht, 
waarop begrotingen en kredieten worden gebaseerd. Het financieel bestuursrecht 
bestaat uit EU-recht én nationaal recht.894 Op veel EU-beleidsterreinen worden projecten 
uitgevoerd in gedeeld beheer tussen de EU en de lidstaten. Auditors moeten dus zowel EU- 
als nationale wetgeving toepassen. Voor die audits golden de strikte standaarden van het 
accountantsberoep, die volgens Brenninkmeijer in de eerste plaats verband hielden met 
economie en niet met recht.895 

De auditstandaarden van het accountantsberoep waren volgens Brenninkmeijer 
ontwikkeld in de context van het contractenrecht in internationale particuliere 
netwerken, zoals de International Accounting Standards Boards (IASB) en de Interna-
tional Federation of Accountants (IFAC).896 De particuliere sector loopt daarin voorop, 
omdat de juiste toepassing van deze standaarden essentieel is in de contractuele relatie 
van accountants met bedrijven.897 Die particuliere context verschilde volgens Brennink-
meijer van de publieke sector.898 De rol van financiële controle in de private sector (waarin 
het draait om aansprakelijkheid voor de producten van de auditor) viel volgens hem 
niet noodzakelijk samen met de rol van het nalevingsonderzoek in de publieke sector 

een goed financieel beheer, dat tegelijkertijd werd goedgekeurd met het meerjarig financieel kader 
(MFK), het zevenjarenplan van de EU voor de periode 2014-2020. Het akkoord bestaat uit drie 
delen. Het eerste deel geeft onder meer aanvullende details op het MFK over speciale financiële 
instrumenten. Het tweede deel heeft tot doel de samenwerking tussen het Parlement, de Raad en de 
Commissie op begrotingsgebied te verbeteren door te zorgen voor meer transparantie in alle fasen 
van de begrotingsonderhandelingen en voor meer informatie over de besteding van EU-geld. Het 
derde deel gaat over goed financieel beheer van EU-fondsen.

891 Brenninkmeijer 2017, p. 359.
892 Brenninkmeijer 2017, p. 366.
893 Brenninkmeijer 2017, p. 344. Omdat die relatie tussen algemene rechtsbeginselen en auditnormen 

- inclusief de auditpraktijk die daarop is gebaseerd - volgens Brenninkmeijer niet was onderzocht, 
hield de ERK in 2015 een conferentie over dit onderwerp, met van onder meer K. Lenaerts, 
voorzitter van het HvJ-EU als één van de sprekers. Zie Carotti 2015. 

894 Brenninkmeijer 2017, p. 366.
895 Brenninkmeijer 2017, p. 366-367.
896 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 1.
897 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 15.
898 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
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(waarin het draait om geloofwaardigheid en publieke instellingen die relevant zijn voor de 
positieve, lerende ontwikkeling van het beleidsproces).899 

Die - niet door een wetgever opgestelde – standaarden van internationale particuliere 
organisaties hadden volgens Brenninkmeijer een grote invloed op de standaarden van 
de Europese Rekenkamer, die haar bevoegdheden krijgt van het VWEU.900 De vraag 
voor Brenninkmeijer was hoe deze auditstandaarden van het bedrijfsleven beter konden 
worden afgestemd op het bestuursrecht, om zo uiteindelijk beter recht te doen aan 
auditing in de publieke sector van de Europese Rekenkamer.901 Een goed antwoord op 
deze vraag was volgens Brenninkmeijer van toenemend belang in onze geglobaliseerde 
wereld, omdat de betrouwbaarheid van professionele financiële verslaglegging en controle 
een sleutelelement is in het waarborgen van goed bestuur en vertrouwen in activiteiten 
door zowel de particuliere sector als overheidsorganisaties.902

In de publieke sector is de relatie van de onafhankelijke externe auditors (zoals 
rekenkamers) met de gecontroleerde gebaseerd op hun rechtspositie en bevoegdheden. 
Voor de Europese Rekenkamer is die rechtspositie vastgelegd in artikel 287 van het 
VWEU. Voor de publieke sector is - meer dan in de particuliere sector - een kwalitatieve 
benadering noodzakelijk om de resultaten van democratisch uitgewerkte beleidspriori-
teiten te waarderen.903 Voor nalevings- en doelmatigheidsonderzoeken, die niet onder de 
normen van de particuliere sector vallen, hebben de auditors van de publieke sector zelf 
normen en richtlijnen ontwikkeld.904 Maar deze normen waren volgens Brenninkmeijer 
geïnspireerd op het managementdenken van het new public management.905 Een voorbeeld 
is de ‘standaard’ dat politieke doelstellingen meetbaar moeten zijn.906 Het gevaar bestond 
volgens Brenninkmeijer dat vrijwillig aanvaarde normen soft law worden als nationale 
rekenkamers die gaan toepassen in hun handhaving.907 Via deze ‘achterdeur’ kan het twee 
kanten opgaan: er kunnen hogere nalevingsstandaarden onstaan dan het recht eist, maar 
het kan ook zijn dat deze ‘achterdeur’-normen niet helpen bij de evaluatie van overheids-
beleid.908 Brenninkmeijer vroeg zich daarom af welke aandacht nodig was voor de 

899 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
900 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 1.
901 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 1.
902 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 15.
903 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
904 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
905 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
906 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
907 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
908 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16.
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wisselwerking tussen soft law (afgedwongen normen) en hard law (algemene principes van 
EU-wetgeving). Hij gebruikte hierbij het volgende schema voor de positie van de nationale 
rekenkamers en de Europese Rekenkamer.

Figuur 14 Bronnen van boekhoud- en auditsttandaarden van nationale rekenkamers (HCI’s) 
ten opzichte van EU-recht. 909

Interessant in bovenstaand schema zijn de termen ‘gezond verstand’ en ‘beste praktijken’. 
Als de rechtspraak daarop in dezelfde mate zou worden gebaseerd, zou dat mogelijk 
tot maatschappelijke onvrede leiden. Maar dat geldt (nog) niet voor de wijze waarop 
auditoren hun werk uitvoeren. Dat blijkt ook uit het feit dat het volgens Brenninkmeijer 
in de publieke sector onduidelijk was hoe over de op de particuliere sector geïnspireerde 
auditstandaarden wordt besloten in het democratische proces.910 Hij vroeg zich in dat licht 
af hoe nationale rekenkamers hierover verantwoording kunnen afleggen aan burgers.911 

Brenninkmeijer pleitte ervoor om beginselen van goede audit vast te stellen waarmee 
op democratische wijze naar meer evenwicht gezocht kan worden om de – in zijn ogen 
- overdreven focus op kwantitatieve nalevingscontroles in de publieke sector te vermin-
deren.912 In die zoektocht naar een nieuwe balans tussen private auditstandaarden en het 

909 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 15.
910 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 16-17.
911 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 17.
912 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 17.
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publieke vertrouwen op het bestuursrecht, moesten beginselen van goede audit worden 
ontwikkeld.913 

Discussie in Nederland
De discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole speelt ook volop 
in Nederland. De AFM bracht twee rapporten uit over de kwaliteit van de 
accountancysector914 en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) bracht 
op 14 januari 2020 het rapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ uit.915 
De Algemene Rekenkamer noemde het in een reactie aan de Tweede Kamer 
positief dat het kabinet de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles wil 
verbeteren, omdat het beeld van de kwaliteit van de accountancysector blijkens 
die rapporten zorgwekkend is.916 De Algemene Rekenkamer ging in haar reactie 
op deze rapporten ook in op de noodzaak van harmonisatie van de regels voor de 
verantwoording en accountantscontrole.917 
“Voor een goed functionerende verantwoording en controle in de publieke 
sector is het van belang om de regels voor die activiteiten zoveel mogelijk te 
harmoniseren. Meer uniformiteit in de kaders voor verantwoording en controle 
draagt bovendien bij aan een beter inzicht in de zinnige, zuinige en zorgvuldige 
inning en besteding van publiek geld.
De ingewikkelde en dikwijls veranderende organisatie en financiering van 
publieke diensten maken het op zichzelf vaak al lastig om het spoor van 
de publieke euro te volgen. De bestaande variëteit aan sectorspecifieke 
boekhoudstelsels en regels voor verslaggeving en accountantscontrole 
vertroebelt dit inzicht verder. Voor financiële professionals en accountants 
brengt deze lappendeken vaktechnische uitdagingen en complicaties met zich 
mee, te beginnen met de noodzaak om de verwerving en behoud van kennis 
en vaardigheden in hoge mate per sector te organiseren. Ook raadsleden, 
Statenleden en leden van raden van toezicht moeten zich thans verdiepen in 
de variëteit aan verslaggevings- en controlevoorschriften. Zij zijn immers 
opdrachtgever voor en gebruiker van de accountantscontrole. Daarom roepen we 
het kabinet op om te bezien hoe de verslaggeving en accountantscontrole binnen 
de publieke sector op een meer eenduidige leest kunnen worden geschoeid. Een 
dergelijke investering in vergelijkbaarheid past bij de ambitie in EU-verband om 
de boekhoudingen in de gehele publieke sector vergaand te uniformeren. 

913 Brenninkmeijer, Moonen, Debets & Hock 2018, p. 17.
914 AFM 2018 en AFM 2019.
915 Monitoring Commissie Accountancy 2020.
916 Kamerstukken II 2019/20, 33977, nr. 30, p.1.
917 Kamerstukken II 2019/20, 33977, nr. 30, p. 4.
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Het motto ‘harmoniseren waar mogelijk, differentiëren waar nodig’ verdient ook 
toepassing bij de verdere ontwikkeling van de niet-financiële informatie.”
De Algemene Rekenkameer ging niet in op het belang van algemene beginselen. 
Ze wees er alleen op dat “de kwaliteitsindicatoren van overheidswege 
(moeten) worden goedgekeurd – bijvoorbeeld door de minister of een 
onafhankelijke instantie”. Dat is volgens de Algemene Rekenkamer nodig 
“gezien het aanzienlijke maatschappelijke belang van een goed functionerende 
accountancysector – mede voor de controle op publieke middelen -, en de 
belangrijke rol van wet- en regelgeving ter waarborging daarvan. Ondergrens bij 
het beoordelen van de kwaliteit van de wettelijke controles is en blijft naar onze 
mening dat accountants, conform de essentie van hun controlestandaarden, 
voldoende geschikt controlebewijs verzamelen ter onderbouwing van hun 
oordelen, en aan de AFM kunnen aantonen dat te hebben gedaan.”918

Het was volgens Brenninkmeijer des te belangrijker om deze algemene beginselen te 
vinden, omdat bevindingen van interne of externe accountants verstrekkende financiële 
en praktische gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor terugvorderingen door 
de Europese Commissie.919 De onderzoeken van de Europese Rekenkamer dienen 
bijvoorbeeld als feitenmateriaal voor democratische controle.920 Haar rapporten richt 
de Europese Rekenkamer aan het Europese Parlement (EP) en de Raad. Zo draagt ze bij 
aan democratische controle en een goed proces van dechargeverlening aan het bestuur. 
Bovendien kunnen de lidstaten en de Commissie hun financieel beheer verbeteren op 
basis van de aanbevelingen van auditors.921 

3.3.4 Versnipperd beeld, waarin ‘controlepiramide’ ontbreekt
Brenninkmeijer noemde het verantwoordingsmechanisme van de EU versnipperd.922 Hij 
baseerde zich hierbij op het Landschapsoverzicht 2014 van de Europese Rekenkamer, 
waaruit blijkt dat er diverse hiaten en overlappingen in de verantwoording en controle 
zijn, die aangepakt moeten worden.923 

918 Kamerstukken II 2019/20, 33977, nr. 30, p. 2.
919 Brenninkmeijer 2017, p. 366.
920 De onderzoeken van de Europese Rekenkamer zijn niet bedoeld om conflicten tussen partijen in 

een rechtszaak op te lossen. 
921 Brenninkmeijer 2017, p. 345.
922 Brenninkmeijer 2017, p. 362.
923 Europese Rekenkamer 2014, p. 19.
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• Er is te weinig coördinatie tussen de EU en de lidstaten, waardoor er sprake is van een 
gefragmenteerde verantwoording. 924

• Er is te weinig transparantie over middelen die met externe of private partners 
worden beheerd.925

• De lidstaten van de Europese Unie ontwikkelen zich met verschillende snelheden, 
waardoor er complexe beleids- en governance-structuren op het niveau van de Unie 
zijn ontstaan.926

• Er zijn zorgen over het toezicht op alle EU-instellingen, omdat de verschillen in 
financiering tussen de instellingen (sommige worden voor 100 procent gefinancierd 
uit de EU-begroting en andere niet) gevolgen hebben voor de geldende auditregels en 
de verantwoording.927

• De stroomlijning van de governance-, verantwoordings- en auditprocessen op het 
niveau van de lidstaten is een uitdaging. De controles op het primaire niveau in 
sommige lidstaten blijven zwak, waardoor fouten niet worden geïdentificeerd en 
gecorrigeerd, ondanks kostbare overlappingen van audits.928

• Het EU-beleid wordt uitgevoerd met behulp van begrotingsinstrumenten of met 
wet- en regelgevingsinstrumenten. In het eerste geval is de EU-verantwoordingsplicht 
sterk, maar neemt deze af naarmate andere financieringsbronnen of vormen van 
instrumenten worden gebruikt.929

De Europese Rekenkamer trok onder meer volgende conclusies naar aanleiding van de 
bovengenoemde hiaten en overlappingen.930 
• Passende regelingen voor verantwoording en controle zijn van vitaal belang voor 

democratisch toezicht. 
• Een betere samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de nationale 

rekenkamers van de lidstaten is onontbeerlijk, hetzij op bilaterale, hetzij op bredere 
basis, zodat er een vollediger en meer omvattend beeld wordt verschaft. 931 

924 Brenninkmeijer 2017, p. 362.
925 Brenninkmeijer 2017, p. 362.
926 Brenninkmeijer 2017, p. 363.
927 Brenninkmeijer 2017, p. 363.
928 Brenninkmeijer 2017, p. 363.
929 Brenninkmeijer 2017, p. 363.
930 Europese Rekenkamer 2014, p. 68.
931 Art. 287, lid 3, VWEU gaat over samenwerking van de ERK met onder meer andere HCI’s: “De 

controle in de lidstaten geschiedt in samenwerking met de nationale controle-instanties of, indien 
deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde 
nationale diensten. De Rekenkamer en de nationale controle-instanties van de lidstaten werken 
samen in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid.”
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• Er moet een degelijk kader komen om de coördinatie tussen de parlementen en 
openbare controle-instanties op zowel nationaal als EU-niveau te waarborgen.

• De samenwerking tussen de parlementen moet worden versterkt om alomvattend 
toezicht op de Europese instrumenten mogelijk te maken. Ook moet de bestaande 
verantwoordings- en controlearchitectuur van de Europese instrumenten in EU- en 
intergouvernementeel verband worden verbeterd. 

• Er moeten consistente regelingen voor verantwoording en controle van de overheids-
financiën op EU-niveau worden vastgesteld voor EU-beleidsmaatregelen, -instru-
menten en -fondsen.

• In alle EU-begrotingen moeten de volgende aspecten verbeteren: de omschrijving 
van de doelstellingen, de controles op de naleving van de regels, het meten van de 
uitkomsten en resultaten, en de systemen voor interne beheersing en verslaglegging. 

Brenninkmeijer noemde de “robuuste” regeling van de onafhankelijkheid van de nationale 
rekenkamers een probleem voor de samenwerking en harmonisatie, omdat de nationale 
rekenkamers hun eigen auditbenaderingen en -praktijken hebben, die het gebruik van 
elkaars werk bemoeilijken.932 Dat staat in een scherp contrast tot de hiërarchische relatie 
die tussen nationale rechterlijke instanties en het HvJ bestaat: die nationale rechterlijke 
instanties werken onafhankelijk, maar worden toch sterk geleid door het overwicht 
van het Unierecht en het harmoniserende effect van de prejudiciële procedure.933 
Zo’n hiërarchische relatie ontbreekt in het auditlandschap van de EU.934 Geen enkele 
nationale Europese hoge controleinstantie (HCI) kan een collega-instantie vertellen 
hoe een nalevingscontrole moet worden uitgevoerd, zodat deze kan worden gebruikt 
voor andere auditverslagen, behalve voor die van henzelf, schreef Brenninkmeijer.935 
Hij vond het gebruik van elkaars controlewerkzaamheden essentieel om de controle- en 
beheersstructuur van de EU efficiënter en doeltreffender te maken, met name op het 
gebied van gedeeld beheer.936 Zowel het Europese Parlement als de Europese Rekenkamer 
hebben voorgesteld om een enkelvoudig controlemodel (single audit model) in te voeren 
waarin elk controleniveau voortbouwt op het vorige om zo de lasten te verminderen 
voor de gecontroleerden en de kwaliteit van de controleactiviteiten te verbeteren. Op 
die manier kan een structuur van controles op meerdere niveaus ontstaan op basis van 
helder afgestemde verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen en 
duidelijke auditstandaarden en rapportagesystemen.937 Deze ‘piramide van zekerheid’ 

932 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
933 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
934 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
935 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
936 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
937 Brenninkmeijer 2017, p. 365.
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moet beginnen bij de instanties van de lidstaten en eindigen bij de Commissie, waarbij de 
nationale instanties in de eerste plaats verantwoordelijk moeten zijn voor het voorkómen, 
opsporen en corrigeren van onjuiste uitgaven. De Commissie heeft de ontwikkeling 
en toepassing van zo’n enkelvoudige structuur op zich genomen, maar het blijkt een 
allesbehalve gemakkelijke taak te zijn. Er is niet alleen een grote verscheidenheid van 
nationale instanties, maar ook verschillen soorten uitgaven zo sterk van elkaar dat het 
moeilijk is om de toepassing van regels op vergelijkbare niveaus te handhaven.938 Dat 
laatste geldt ook voor nationale controle-instanties, waarvoor de EU-uitgaven vaak slechts 
een een klein deel van hun controlegebied beslaan.939 Bovendien kan de aandacht die deze 
organen geven aan betrouwbaarheids-, compliance- en prestatiekwesties verschillen.

Een complicerende kwestie in de structurering van een controlepiramide is de kwestie van 
het professionele oordeel, waarop accountants volgens Brenninkmeijer een beroep kunnen 
doen om tijdens hun controles beslissingen te nemen.940 Dat oordeel is van invloed op de 
procedure en de inhoud van de controle.941 

Zo’n “professioneel oordeel” van een accountant toont overeenkomsten met het “timmer-
mansoog” van de timmerman: door kennis en ervaring ziet hij meer dan een leek.942 
Maar de kwaliteit van een professioneel oordeel zou in een beroepspraktijk die cruciaal is 
voor het functioneren van een democratische rechtsstaat toch goed onderbouwd moeten 
worden, net zoals een rechter zijn oordeel moet schragen met motiveringen. 

De slotsom van de voorgaande subparagrafen is dat volgens Brenninkmeijer:
• de juridische werelden van EU-rechters, EU-ombudsman en EU-rekenkamer nog niet 

op elkaar aansluiten,
• er een gat zit tussen de EU-rechtsbeginselen en de auditstandaarden waardoor 

audits van onvoldoende juridische kwaliteit zijn omdat auditors ver afstaan van het 
bestuursrecht,

• er sprake is van een versnipperd beeld in het financieel beheer van de EU, dat nog 
versterkt wordt door het ontbreken van een controlepiramide.

938 Brenninkmeijer 2017, p. 365-366.
939 Brenninkmeijer 2017, p. 366.
940 Brenninkmeijer 2017, p. 359.
941 Brenninkmeijer 2017, p. 359.
942 Professionele oordeelsvorming is het toepassen van relevante training, kennis en ervaring in de 

context van standaarden inzake controle, verslaggeving en ethiek, bij het maken van weloverwogen 
keuzes over de te treffen maatregelen in de omstandigheden van de controleopdracht. Deze 
definitie staat in de Handleiding regelgeving accountancy (HRA) 2017 van de NBA.
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3.3.5 Juridische gevolgen van de verschillende soorten audits
Toch vond Brenninkmeijer dat er niet alleen in de loop der jaren een consistente Europese 
rechtsorde is gecreëerd die voorziet in rechtszekerheid en effectieve handhavings-
middelen,943 maar ook dat er een verbetering heeft plaatsgevonden van het financieel 
bestuursrecht van de EU met onder meer een effectievere controle op de uitgaven 
door zowel de interne audits van de Commissie als de externe audits van de Europese 
Rekenkamer.944 

Maar er was volgens Brenninkmeijer wel een verschil tussen enerzijds controle door 
accountants en rekenkamers en anderzijds de rechterlijke macht. EU-rechters controleren 
de rechtmatigheid en de correcte toepassing van Europees recht in zaken die bij hen 
aanhangig worden gemaakt door vorderingen of verzoeken om prejudiciële beslissingen 
van nationale rechterlijke instanties. De controle op de naleving van de regels van het 
bestuursrecht door accountants is anders. Die controle door auditors is systematischer 
omdat bepaalde onderwerpen ieder jaar opnieuw gecontroleerd moeten worden. Dat doen 
rechters niet. Rechters nemen daarentegen bindende besluiten en dat kan de Europese 
Rekenkamer weer niet.945

De systematische aanpak van de controle blijkt ook uit de eerste twee leden van artikel 
287 VWEU.946  

Het eerste lid van artikel 287 VWEU vereist “een verklaring (…) waarin de betrouw-
baarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende 

943 Brenninkmeijer 2017, p. 345.
944 Brenninkmeijer 2017, p. 345.
945 Brenninkmeijer 2017, p. 359. 
946 De tekst van de eerste twee leden van artikel 287 VWEU luidt als volgt. 
 “1.  De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Unie. 

Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Unie 
ingesteld orgaan of instantie, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

 De Rekenkamer legt het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende 
verrichtingen worden bevestigd. Die verklaring wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt. Aan die verklaring kunnen specifieke beoordelingen worden toegevoegd voor 
ieder belangrijk werkterrein van de Unie.

 2.  De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven 
en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. Hierbij brengt zij in het bijzonder 
verslag uit over onregelmatigheden.

 De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen 
van ontvangsten aan de Unie.

 De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.
 Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken 

begrotingsjaar.”
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verrichtingen worden bevestigd”. Deze verklaring heet Déclaration d’assurance 
(DAS). Hieronder staan enkele fragmenten uit het Jaarverslag 2020 van de Europese 
Rekenkamer.947

Uit het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer
In 2020 bedroegen de EU-uitgaven 173,3 miljard EUR, wat overeenkomt met 
1,1% van het gecombineerde bruto nationaal inkomen van de EU-lidstaten en het 
VK. “Natuurlijke hulpbronnen” vormden het grootste aandeel van de middelen 
(34,9%). De uitgaven voor “Cohesie” waren goed voor 34,3% en de uitgaven voor 
“Concurrentievermogen” voor 13,9%. Ongeveer twee derde van de begroting 
wordt uitgegeven onder gedeeld beheer, een systeem waarbij de lidstaten de 
middelen verdelen, projecten selecteren en de uitgaven van de EU beheren.
Hoewel de rekeningen van de EU voor het begrotingsjaar 2020 een getrouw beeld 
geven en de ontvangsten als foutvrij werden beschouwd, vertonen de betalingen 
nog steeds te veel fouten. 
De auditors hebben voor het tweede jaar op rij een afkeurend oordeel afgegeven 
over de uitgaven. Zij hebben ook risico’s en uitdagingen vastgesteld in verband 
met de uitvoering en het goed financieel beheer van de EU-middelen die ter 
beschikking worden gesteld in reactie op de coronacrisis. De auditors constateerden 
dat het totale niveau van onregelmatigheden in de EU-uitgaven stabiel is gebleven 
op 2,7% in 2020 (2019: 2,7%). In 2020 werd meer dan de helft van de gecontroleerde 
uitgaven (59%) beschouwd als uitgaven met een hoog risico, een verdere stijging 
ten opzichte van 2019 (53%) en eerdere jaren. De regels en subsidiabiliteitscriteria 
voor dit soort uitgaven zijn vaak complex, waardoor het waarschijnlijker wordt dat 
fouten optreden. Voor uitgaven met een hoog risico blijft er sprake van materiële 
fouten met een geschat percentage van 4,0% (2019: 4,9%). Evenals in het voorgaande 
jaar hebben de auditors dan ook geconcludeerd dat het foutenpercentage voor 
deze omvangrijke uitgavencategorie van diepgaande invloed is en hebben zij een 
afkeurend oordeel afgegeven over de EU-uitgaven voor 2020. 
In 2020 werden zes gevallen van vermoedelijke fraude gemeld die waren ontdekt 
tijdens onze controlewerkzaamheden — minder dan in 2019, toen negen 
gevallen werden gemeld. Naar al deze gevallen heeft het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) onderzoeken ingesteld.
(…)
Een “goedkeurend” oordeel betekent dat de cijfers een getrouw beeld geven en in 
overeenstemming zijn met de regels voor financiële verslaglegging. Een oordeel 
“met beperking” houdt in dat de auditors geen goedkeurend oordeel kunnen 

947 Europese Rekenkamer 2021. 
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afgeven, maar dat de vastgestelde problemen niet van diepgaande invloed zijn. 
Een afkeurend oordeel duidt op wijdverbreide problemen.

Financiële en nalevingsaudits 
Om te voldoen aan haar verplichting om te voorzien in de jaarlijkse DAS (Déclaration 
d’assurance) op basis van artikel 287 VWEU onderzoekt de Europese Rekenkamer de 
wettigheid en regelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de EU door middel van 
financiële948 en nalevingscontroles949. Artikel 255 van het Financieel Reglement950 bepaalt 
dat de controle door de Rekenkamer van de wettigheid en de regelmatigheid van de 
uitgaven en ontvangsten plaatsvindt “in het licht van de Verdragen, de begroting, deze 
verordening, de gedelegeerde handelingen die volgens deze verordening zijn vastgesteld, 
en alle andere relevante ter uitvoering van de Verdragen vastgestelde handelingen. Bij die 
controle kan rekening worden gehouden met het meerjarige karakter van programma’s en 
de bijbehorende toezichts- en controlesystemen.”

De financiële en nalevingsaudits hadden volgens Brenninkmeijer een formeler karakter 
dan de doelmatigheidsonderzoeken. Dat formelere karakter is het gevolg van de 
rechtsgrondslag van de Europese Rekenkamer in het VWEU, omdat deze onderzoeken 
betrekking hebben op ten eerste de betrouwbaarheid en ten tweede de wettigheid 
en regelmatigheid van de EU-begroting, de Europese Ontwikkelingsfondsen, de 
agentschappen en andere lichamen. Het tweede lid van artikel 287 VWEU bepaalt dat de 
Europese Rekenkamer in het bijzonder verslag uitbrengt over ‘onregelmatigheden’. Een 
‘onregelmatigheid’ is een inbreuk op EU-regels (of relevante nationale regelgeving) of 
contractuele verplichting. ‘Regelmatigheid’ of de ‘wettigheid en regelmatigheid’ is de mate 
waarin een verrichting of activiteit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en 
regelgeving en eventuele contractuele verplichtingen.951

948 In een financiële controle gaat de Europese Rekenkamer na of de rekeningen een getrouw beeld 
geven van de financiële positie, de resultaten en de kasstromen.

949 Een nalevingscontrole is een controle om, door de verzameling van bewijsmateriaal, na te gaan of 
een activiteit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en de voorwaarden 
van eventuele contracten of overeenkomsten. Europese Rekenkamer 2020. 

950 Als het Financieel Reglement wordt genoemd gaat het hierbij om Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

951 Europese Rekenkamer 2020. 
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Artikel 80 getiteld ‘Boekhoudregels’952 van het Financieel Reglement bepaalt dat de 
boekhoudregels die moeten worden toegepast door instellingen van de Unie, Europese 
bureaus en de agentschappen en organen van de Unie gebaseerd moeten zijn op interna-
tionaal aanvaarde standaarden voor overheidsboekhoudingen. 953 Deze boekhoudregels 
waren volgens Brenninkmeijer belangrijke normen voor de evaluatie of de rekeningen 
betrouwbaar zijn. De Europese Rekenkamer verricht haar controles overeenkomstig de 
ISSAI, de door INTOSAI (de internationale organisatie van hoge controle-instanties 
uit de hele wereld) uitgegeven internationale controlestandaarden. De beginselen van 
de controleaanpak van de Europese Rekenkamer en de nadere uitwerking ervan zijn 
beschreven in een aantal handleidingen, standaarden en richtsnoeren waarin de interna-
tionale standaarden worden toegepast op de specifieke EU-controlecontext. Ze helpen de 
controleurs van de Europese Rekenkamer kwalitatief hoogwaardig vakwerk te leveren en 
efficiënt en doeltreffend te werken.954

Doelmatigheidsonderzoeken
Naast de financiële en nalevingsonderzoeken voert de Europese Rekenkamer ook doelma-
tigheidsonderzoeken – of anders gezegd performance audits – uit, die ze publiceert als 
zogenoemde speciale rapporten. Bij doelmatigheidscontroles wordt gekeken of de doelstel-
lingen met zo min mogelijk EU-middelen zo voordelig mogelijk zijn bereikt. Deze doelma-
tigheidsonderzoeken zijn belangrijker geworden in het werk van de Europese Rekenkamer. 

Bij doelmatigheidsonderzoeken beoordeelt de Europese Rekenkamer of de gecontroleerde 
entiteiten gebruik hebben gemaakt van middelen in termen van zuinigheid, efficiëntie 

952 De tekst van artikel 80 luidt als volgt.
1.  De boekhoudregels die moeten worden toegepast door instellingen van de Unie, Europese 

bureaus en de agentschappen en organen van de Unie als bedoeld in afdeling 2 van 
hoofdstuk 3 van deze titel zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde standaarden voor 
overheidsboekhouding. Deze regels worden vastgesteld door de rekenplichtige van de 
Commissie na raadpleging van de rekenplichtigen van de andere instellingen van de Unie, de 
Europese bureaus en de organen van de Unie.

2.  De rekenplichtige kan van de in lid 1 bedoelde normen afwijken indien hij zulks nodig acht 
om een getrouwe weergave te kunnen geven van de activa en passiva, de lasten en baten en de 
kasstromen. Wanneer een boekhoudregel substantieel van die normen afwijkt, wordt dat in 
de toelichtingen bij de financiële staten gemeld en gemotiveerd.

3.  In de in lid 1 bedoelde boekhoudregels worden de structuur en inhoud van de financiële 
staten vastgesteld, alsmede de boekhoudkundige beginselen die aan de rekeningen ten 
grondslag liggen.

4.  De in artikel 241 bedoelde verslagen over de begrotingsuitvoering is in overeenstemming 
met de begrotingsbeginselen van deze verordening. Deze maakt het mogelijk de uitvoering 
van de begroting in detail te volgen. Ze registreert alle verrichtingen aan de ontvangsten- en 
de uitgavenzijde als bedoeld in deze titel en geeft een getrouwe weergave daarvan.

953 De internationaal aanvaarde controlenormen waarnaar in het Financieel Reglement in artikel 80 
wordt verwezen, worden getypeerd als soft law, omdat ze niet via een officiële wetgevingsprocedure 
tot stand zijn gekomen.

954 ‘Europese Rekenkamer: onze methodologie’, eca.europa.eu (geraadpleegd op 11-11-2021).
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en doeltreffendheid overeenkomstig artikel 33 van het Financieel Reglement. Volgens 
Brenninkmeijer waren financiële en nalevingsaudits en doelmatigheidsonderzoek nauw 
met elkaar verbonden, omdat ze vergelijkbare methoden gebruiken om gegevens te 
evalueren en vergelijkbare kennis en vaardigheden van de auditor vragen.955 

De auditor moet in de eerste plaats bepalen of de actie een rechtsgrondslag heeft in 
bijvoorbeeld het VWEU, het Financieel Reglement of in interinstitutionele akkoorden.956 
De controle van de directe uitgaven omvat de evaluatie van de naleving met de toepas-
selijke regels inzake aanbestedingen, en de vaststelling of de beginselen van evenre-
digheid, transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie zoals bepaald in het 
Financieel Reglement zijn beoordeeld.957 Verder hangt het effect van het EU-recht op 
veel beleidsterreinen af van de tenuitvoerlegging ervan door het nationale recht van de 
lidstaten. Daardoor kan ‘wettigheid’ bij nalevingsaudits in veel gevallen niet beperkt 
blijven tot EU-recht, maar moet ook het nationale recht worden betrokken.958 Een 
voorbeeld is de situatie waarin lidstaten hebben gekozen voor een lagere drempel voor 
de toepassing van overheidsopdrachten dan het EU-recht. Dan passen de controleurs die 
nationale regels toe. Viervijfde van de EU-begroting wordt besteed aan gedeeld beheer 
met de lidstaten en zelfs in gedeelde financiering. 959 Deze instrumenten van het EU-beleid 
impliceren een sterke betrokkenheid bij de uitvoering op het niveau van de lidstaten.

955 Brenninkmeijer 2017, p. 350.
956 Europese Rekenkamer 2017 p. 212.
957 Europese Rekenkamer 2017 p. 212.
958 Een voorbeeld is de situatie waarin lidstaten hebben gekozen voor een lagere drempel voor de 

toepassing van overheidsopdrachten dan het EU-recht. Dan passen de controleurs die nationale 
regels toe.

959 ‘Wat de Europese Commissie doet op het gebied van begroting en financiering’, ec.europa.eu 
(geraadpleegd op 19-11-2021).
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Volgens artikel 263 VWEU960, waarin de bevoegdheid van het HvJ is omschreven, is er aan 
het vereiste van wettigheid voldaan wanneer
• er geen gebrek is wat betreft de bevoegdheid; 
• er geen schending van een wezenlijk vormvoorschrift is; 
• er geen schending van de Verdragen of enige rechtsregel met betrekking tot de 

toepassing ervan is (d.w.z. recht, met inbegrip van ongeschreven algemene rechtsbe-
ginselen) en geen misbruik van bevoegdheid. 

Dit beoordelingskader van de rechter voor de bepaling van de wettigheid kwam volgens 
Brenninkmeijer dicht bij dat van de auditor, maar in de boekhouding en controle zijn 
het niet allemaal wettelijke regels.961 Naleving door de administratie van internationaal 
aanvaarde boekhoudstandaarden (evenals door auditdiensten aanvaarde controlestan-
daarden) is relevant voor de beoordeling van de wettigheid. Maar het onderscheid tussen 
de naleving van de wetgeving en boekhoud- en controleregels was volgens Brenninkmeijer 
in de praktijk niet altijd erg duidelijk. De schending van boekhoudregels in een concreet 
geval kan impliceren dat de transactie niet rechtmatig was. Met andere woorden, auditors 
die nalevingsaudits beoordelen, evalueren of de onderliggende transacties juridisch juist 
zijn door de handelingen van de gecontroleerde instelling te beoordelen aan de hand 

960 Artikel 263 VWEU luidt als volgt.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat de wettigheid na van de wetgevingshandelingen, 
van de handelingen van de Raad, van de Commissie en van de Europese Centrale Bank, voor 
zover het geen aanbevelingen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees 
Parlement en de Europese Raad die beogen rechtsgevolgen ten aanzien van derden te hebben. Het 
gaat ook de wettigheid na van de handelingen van de organen of instanties van de Unie waarmee 
rechtsgevolgen ten aanzien van derden worden beoogd.
Te dien einde is het Hof bevoegd uitspraak te doen inzake elk door een lidstaat, het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van 
wezenlijke vormvoorschriften, schending van de Verdragen of van enige uitvoeringsregeling 
daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid.
Het Hof is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake elk door de Rekenkamer, 
de Europese Centrale Bank of het Comité van de Regio’s ingesteld beroep dat op vrijwaring van 
hun prerogatieven is gericht.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de eerste en tweede alinea vastgestelde 
voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem gericht zijn of die hem rechtstreeks 
en individueel raken, alsmede tegen regelgevingshandelingen die hem rechtstreeks raken en die 
geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengen.
De handelingen tot oprichting van organen en instanties van de Unie kunnen voorzien in bijzondere 
voorwaarden en bepalingen inzake de beroepen welke door natuurlijke of rechtspersonen worden 
ingesteld tegen handelingen van deze organen of instanties waarmee rechtsgevolgen ten aanzien 
van hen worden beoogd.
Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen, al 
naar gelang van het geval, vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, vanaf de dag van 
kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de 
handeling kennis heeft gekregen.

961 Brenninkmeijer 2017, p. 351.
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van het rechtskader met inbegrip van bepalingen van VWEU, sectorverordeningen, het 
Financieel Reglement en contractuele verplichtingen.962

De nalevingsaudit en de daarbij behorende DAS (Déclaration d’assurance) laat al jaren 
het beeld zien dat de naleving van de regels te wensen overlaat, terwijl het Europese 
Parlement de Commissie toch kwijting verleent. Daarom stelde Brenninkmeijer zich de 
vraag of de Europese Rekenkamer haar verplichting uit hoofde van artikel 287 VWEU op 
een andere manier kan vervullen.963 Volgens hem was de doeltreffendheid van doelma-
tigheidscontroles in plaats van nalevingscontrole duidelijk en veel nationale rekenkamers 
in de lidstaten verschuiven naar meer “value for money”-audits.964 Brenninkmeijer 
gaf geen antwoord op zijn eigen vraag. Hij stelde alleen dat het belangrijk was om de 
samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie op het gebied van verantwoor-
dingsplicht te versterken.965 Hij voegde daar aan toe dat de Europese Rekenkamer bij 
doelmatigheidscontroles doeltreffend kan samenwerken met de hoogste controle-in-
stanties in de lidstaten.

3.3.6 Doelmatigheidstoetsen als onderdeel van de DAS
Het meest voor de hand liggende antwoord op de door Brenninkmeijer onbeantwoord 
gebleven vraag is dat doelmatigheidsonderzoek een onderdeel zou moeten zijn van de DAS 
(Déclaration d’assurance). 

Het tweede lid van artikel 287 VWEU schrijft voor dat de Rekenkamer de wettigheid 
en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven onderzoekt en tevens nagaat of 
een goed financieel beheer werd gevoerd. Volgens het Financieel Reglement houdt “goed 
financieel beheer” het volgende in: 

“de uitvoering van de begroting met inachtneming van de beginselen van 
zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.”966

962 Brenninkmeijer 2017, p. 351.
963 Brenninkmeijer 2017, p. 367.
964 Brenninkmeijer 2017, p. 367.
965 Brenninkmeijer 2017, p. 367.
966 Deze Europese definitie van (goed) financieel beheer gaat verder dan de definitie in de 

Comptabiliteitswet 2016. Daarin staan onder het begrip financieel beheer (artikel 1.1 Begrippen) 
geen expliciete doelmatigheidsdoelstellingen over de uitvoering van de begroting zoals in het 
Europese Financieel Reglement. In de Comptabiliteitswet staat het volgende: financieel beheer: 
het sturen en beheersen van de financiële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder 
de zorg voor:
a.  het aangaan van financiële verplichtingen;
b.  het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen;
c.  het in rekening brengen van kosten;



305

Rechtsbeginselen voor rekenkamers

3

Op grond van artikel 6 van het Financieel Reglement moeten de begrotingsbeginselen 
geëerbiedigd worden en één ervan is goed financieel beheer. Deze beginselen moeten bij 
de opstelling en de uitvoering van de begroting in acht worden genomen.967 

In artikel 33 wordt het ‘beginsel van goed financieel beheer en prestaties’ nader uitgewerkt 
in ‘Prestaties en beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid’. Het artikel 
luidt als volgt.
1. Kredieten worden gebruikt overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer 

en worden bijgevolg besteed met inachtneming van de volgende beginselen:
 a)  zuinigheid: de door de betrokken instelling van de Unie voor haar activiteiten 

ingezette middelen worden tijdig, in passende hoeveelheid en kwaliteit en tegen 
de best mogelijke prijs beschikbaar gesteld;

 b)  efficiëntie: de beste verhouding tussen de ingezette middelen, de uitgevoerde 
activiteiten en de verkregen resultaten;

 c)  doeltreffendheid: de mate waarin de nagestreefde doelstellingen door de activi-
teiten worden verwezenlijkt.

2.  In overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer staan bij de 
besteding van kredieten prestaties centraal en daartoe:

 a) worden doelstellingen van programma’s en activiteiten vooraf vastgesteld;
 b)  wordt de voortgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen gemonitord aan 

de hand van prestatie-indicatoren;
 c)   worden de voortgang bij en problemen met de verwezenlijking van doelstellingen 

gerapporteerd aan het Europees Parlement en aan de Raad overeenkomstig 
artikel 41, lid 3, eerste alinea, onder h), en artikel 247, lid 1, onder e).

3.  In voorkomend geval worden specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdge-
bonden doelstellingen als bedoeld in de leden 1 en 2 en relevante, aanvaarde, geloof-
waardige, eenvoudige en robuuste indicatoren bepaald.

Vervolgens moet op grond van lid 1 van artikel 36 Financieel Reglement de begroting 
worden uitgevoerd met “de doeltreffende en efficiënte interne controle naargelang elke 
wijze van uitvoering, en in overeenstemming met de toepasselijke sectorspecifieke 
regelgeving”. Daarbovenop komt lid 2 waarin wordt bepaald dat de interne controle 
van toepassing is op alle niveaus van het beheer en dat die redelijke zekerheid moet 
verschaffen over de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

d.  het beheer van de financiële bezittingen en schulden;
e.  het kasbeheer.

967 Het gaat in artikel 6 Financieel Reglement om de volgende beginselen: het eenheids-, het 
begrotingswaarachtigheids-, het jaarperiodiciteits-, het evenwichts-, het rekeneenheids-, het 
universaliteits- en het specialiteitsbeginsel, het beginsel van goed financieel beheer en het 
transparantiebeginsel.
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a) doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van de operaties;
b) betrouwbaarheid van de verslaglegging;
c) bescherming van activa en informatie;
d) preventie, opsporing, correctie en follow-up van fraude en onregelmatigheden;
e) adequate beheersing van de risico’s in verband met de wettigheid en de regelmatigheid 

van de onderliggende verrichtingen, rekening houdend met het meerjarige karakter 
van de programma’s en met de aard van de betrokken betalingen.

In lid 2 van artikel 258 van het Financieel Reglement dat gaat over het jaarverslag van de 
Rekenkamer, staat dat het jaarverslag een beoordeling bevat van de deugdelijkheid van het 
financiële beheer.

Uit het voorgaande blijkt dat een DAS (Déclaration d’assurance) incompleet is als daarin 
niet via een systematische aanpak verslag wordt gedaan van doeltreffendheid, efficiëntie 
en zuinigheid van de uitvoering van het EU-beleid. Omdat zuinigheid, efficiëntie en 
doeltreffendheid onderdeel moeten uitmaken van de DAS, moet doelmatigheid ook 
meewegen in het rechtmatigheidsoordeel over uitgaven en ontvangsten. Maar zover is het 
nog niet.

3.3.7 Rechtmatigheid bestuur in uitvoeringspraktijk
In 2019 verdiepte Brenninkmeijer met een aantal anderen de discussie over de betekenis 
van rechtsbeginselen voor het rekenkamerwerk.968 Onder de titel De Januskop van de 
rechtmatigheid van het bestuur verkenden ze het “tot nu toe onontgonnen terrein” van de 
rechtmatigheid in de uitvoeringspraktijk.969 Rechtmatigheid van bestuur is een van de 
belangrijkste doelstellingen van de rechtsstaat, schrijven ze. Ze zetten de bestuursrechter 
die bindende uitspraken doet in voorgelegde individuele geschillen af tegen de oordelen 
van accountants en rekenkamers over de rechtmatigheid van de uitvoering van beleid 
door bestuursorganen. De uitspraken van zowel de bestuursrechter als de auditor hebben 
veel gezag in de praktijk. Ze vragen zich af of de spanning “tussen beide kanten van 
de Januskop van de rechtmatigheid van bestuurlijk handelen” wel gewenst is en of de 
rechtmatigheidsbeoordeling door de bestuursrechter beter verbonden kan worden met de 
rechtmatigheidsverantwoording door het openbaar bestuur. Ze concluderen dat “een goed 
begin zou zijn om de publieke en democratische controle te baseren op meer vertrouwen 
in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen is niet gediend met meer en striktere regels 
en de toepassing ervan naar de letter van de wet, maar zou gebaseerd kunnen zijn op 

968 Brenninkmeijer e.a. 2019.
969 De betekenis van de rechtmatigheid voor de uitvoeringspraktijk van de ombudsman is in 2008 

bediscussieerd in relatie tot het begrip behoorlijkheid dat in de uitvoeringspraktijk van de 
Nationale ombudsman een belangrijke rol speelt. Zie ook de volgende paragraaf.
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meer transparantie over de wijze waarop besluiten tot stand komen. De auditor kan zich 
vervolgens terugtrekken uit de rechtmatigheidscontrole.” 

Het is interessant om de analyse van “het tot nu toe onontgonnen terrein” van de rechtma-
tigheid van de uitvoeringspraktijk na te lopen. Vooral de slotconclusie gaat erg ver: de 
auditor (= accountant) kan wel verdwijnen uit de rechtmatigheidscontrole als we het 
openbaar bestuur meer gaan vertrouwen. Met die redenering – “Heb meer vertrouwen 
in het openbaar bestuur!” – kan iedere tegenmacht of tegenwicht in het staatsrecht wel 
worden afgeschaft. 

De titel van het artikel zet de lezer op het verkeerde been. Ze spreken van een Januskop, 
maar een Januskop kijkt verschillende kanten op, terwijl de bestuursrechter enerzijds 
en de accountant en rekenkamer anderzijds allebei dezelfde kant op kijken: ze kijken 
beiden naar de manier waarop de overheid burgers en andere organisaties behandelt en 
vellen daar een oordeel over. De bestuursrechter is lijdelijk en behandelt de zaken die hem 
worden gepresenteerd en de accountants en rekenkamers hebben de (actieve) taak om 
steeds opnieuw oordelen te vellen over de betrouwbaarheid van de cijfers die het bestuur 
presenteert en over de vraag of het bestuur effectief en efficiënt werkt. 

Onder de tussenkop ‘Rechtmatigheid ad hoc gecontroleerd’ beschrijven de auteurs dat 
de rechterlijke controle in het bestuursrecht ad hoc en complex is. “De rechter kan alleen 
oordelen als er een beroepszaak aanhangig is gemaakt waar in verschillende opzichten 
een belang van een eiser aanwezig moet zijn.” Er is dus sprake van een ‘recours subjectif ’, 
omdat de focus is gericht op de klager.970 Bovendien beoordeelt de bestuursrechter slechts 
een “verwaarloosbaar klein” deel van alle overheidsbeslissingen. En dat aandeel wordt nog 
kleiner omdat de drempel om te procederen steeds hoger wordt. 

Onder de kop ‘Rechtmatigheidsonderzoek door de auditor’ schrijven de auteurs dat 
rekenkamers en auditors bij hun rechtmatigheidscontrole letten op “al het op de transactie 
toepasselijke recht” dat bij de aanwending van financiële middelen door de overheid een 
rol speelt. Volgens de auteurs is hier dus sprake van een ‘recours objectif ’971 dat “aan geen 
enkele termijn gebonden is”972. Het algemeen belang prevaleert hier volgens Brennink-

970 Het bestuursprocesrecht is er om effectieve, finale geschilbeslechting over een besluit van een 
bestuursorgaan mogelijk te maken (recours subjectif ).

971 De bestuursrechter kan het algemeen belang bewaken van de rechtmatigheid van het bestuur 
(recours objectif ).

972 Dat het onderzoek van de rekenkamers aan geen enkele termijn gebonden is geldt in principe 
alleen voor de wijze waarop tot nu toe doelmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Maar 
bij onderzoeken naar verantwoordingen spelen termijn natuurlijk nog sterker een rol dan in de 
‘gewone’ rechtspraak, waar een rechter partijen behoorlijk lang kan laten wachten.
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meijer c.s.. De audit vindt steekproefsgewijs op basis van data-analyses plaats en leidt tot 
de vaststelling van een foutpercentage, dat een beeld geeft van de betrouwbaarheid van de 
wijze van aanwending van de financiële middelen. Als de auditor een schending van het 
toepasselijke recht vaststelt, dan kan dat leiden tot een herstelbeschikking, die eventueel 
weer voorgelegd kan worden aan een rechter. Maar het aantal keren dat dat laatste gebeurt 
is volgens de auteurs “fractioneel klein”. 

Hieruit blijkt dus dat er geen sprake is van een Januskop, maar van verschillende 
beoordelaars die beiden naar dezelfde werkelijkheid kijken vanuit een ander perspectief 
met verschillende bevoegdheden en deels andere regels. De bestuursrechter wordt erbij 
gevraagd in een individueel geval en de auditor kijkt naar het geheel en daarbij hopelijk 
ook naar de vraag hoe die uitvoering uitpakt in individuele gevallen.

Onder de tussenkop ‘Uitspraak van de rechter als standaard voor rechtmatigheid’ stellen 
de auteurs dat de rechtspraak een centraal thema is in het gesprek over de rechtmatigheid 
van het bestuur, omdat de rechter het bestuur kan corrigeren als het niet rechtmatig 
handelt. Zo ontstaat gezaghebbende jurisprudentie.

Onder de kop ‘Rechtmatigheidsonderzoek door de auditor’ stellen de auteurs dat ook 
oordelen van auditors en rekenkamers systematisch doorwerken in het openbaar 
bestuur, “omdat de praktijk zich zo snel mogelijk aanpast aan die oordelen, ook al is 
er geen rechterlijk oordeel aan te pas gekomen”. De wetgever versterkt dit bovendien 
omdat hij aan accountants nadrukkelijk de opdracht geeft om de rechtmatigheid van 
het financieel beheer van agentschappen en zbo’s te beoordelen. Volgens de schrijvers 
hebben de oordelen van de bestuursrechter enerzijds én de accountants en rekenkamers 
anderzijds veel gezag bij het bestuur en de wetgever ondanks het feit dat ze beide niet álles 
onderzoeken. 

Maar de auteurs zeggen niet dat óók rekenkamers met hun oordelen standaarden voor 
rechtmatigheid stellen, waardoor ook zij kunnen zorgen voor gezaghebbende rekenka-
mer-prudentie, die vergelijkbaar kan zijn met jurisprudentie.

De auteurs vragen zich wel af of de oordelen van accountants en rekenkamers enerzijds en 
die van rechters anderzijds wel voldoende overeenkomen. Ze schrijven onder de tussenkop 
‘rechtmatigheid of wetmatigheid’ dat accountants en rekenkamers veelal een primaire 
focus op wetmatigheid (wat bepaalt de regel?) hebben. Die wetmatigheid vinken ze af 
tijdens hun controles “aan de hand van een checklist met wettelijke vereisten – volgens de 
interpretatie van de accountant”. 
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De auteurs komen vervolgens tot de wonderbaarlijke constatering dat het voor 
accountants “een brug te ver” is om ongelijke gevallen naar de mate van hun ongelijkheid 
te behandelen. Dat leidt tot spanningen, zeggen de auteurs. “Een te grote nadruk op 
wetmatigheid in de dagelijkse uitvoeringspraktijk kan ertoe leiden dat er een te grote 
spanning ontstaat tussen juiste regeltoepassing, de letter van de wet, en de noodzaak om 
in concrete gevallen tot zinvolle uitkomsten te komen, door de bedoeling van de wet als 
uitgangspunt te nemen.” 

In plaats van dat de auteurs zich afvragen waarom auditors niet genuanceerd kunnen 
denken (ze kunnen ongelijke gevallen volgens hen namelijk niet naar de mate van hun 
ongelijkheid behandelen), zetten de auteurs direct een stap naar ‘het systeem’. Ze vragen 
zich af of de eenzijdige nadruk op wetmatigheid niet “de zuurstof uit het systeem” drukt. 

De auteurs stellen dat de professionals op de werkvloer protesteren tegen deze nadruk op 
het steeds preciezer verantwoorden over de vraag of ze zich letterlijk aan de regels hebben 
gehouden. Dat leidt volgens de auteurs namelijk niet per definitie tot meer zekerheid. 
Het kan zelfs tot schijnzekerheid leiden. De auteurs pleiten voor meer discretionaire 
ruimte voor professionals, waardoor de intensiteit van de rechtmatigheidscontroles van 
accountants en rekenkamers beperkt kan worden. De gedachtegang staat weergegeven 
in de onderstaande figuur. Die figuur laat volgens de auteurs zien dat meer vertrouwen 
in professionals nodig is in maatwerksituaties. In die maatwerksituaties moet ook meer 
vertrouwd worden op de normen en waarden die die professionals hanteren.

Figuur 15 Meer vertrouwen in professionals nodig in maatwerksituaties.
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Het analysemodel plaatst standaardbesluiten tegenover maatwerkbesluiten. Volgens de 
auteurs kunnen:
• standaardbesluiten goed met regels en normen beheerst worden (in het bestuursrecht 

heet dat veelal ‘gebonden bevoegdheden’), terwijl 
• bij maatwerkbesluiten regels minder een rol spelen omdat de nadruk moet liggen 

op gedrag en waarden die berusten op vertrouwen in de professional. In het 
bestuursrecht heet dat de uitoefening van discretionaire bevoegdheden. Maar in deze 
situatie zijn regels ook van belang, omdat beleidsregels volgens de auteurs de profes-
sionele ruimte wel weer kunnen reguleren en beperken.

Het schema laat volgens de auteurs verder zien hoe uitwassen kunnen ontstaan in de vorm 
van schijnzekerheid en willekeur, in wezen twee kanten van dezelfde medaille.
• Schijnzekerheid kan ontstaan wanneer maatwerk met regels ‘beheerst’ wordt en er 

geen ruimte is voor professionele afweging. 
• Willekeur kan ontstaan wanneer in standaardsituaties niet via – strikte – regeltoe-

passing gestuurd wordt maar via sturing op gedrag en waarden waarbij een meer 
individuele beoordeling de doorslag zou kunnen geven.

Het analysemodel van Brenninkmeijer en zijn co-auteurs, waarin ‘recht’ tegenover 
‘normen/waarden’ op de verticale as wordt geplaatst en ‘standaardsituaties’ tegenover 
‘maatwerk vereist’ op de horizontale as, is niet logisch. ‘Recht’ staat niet tegenover 
‘normen/waarden’, maar ‘recht’ is gebouwd op waarden die zijn uitgewerkt in normen. Er 
kan dus geen sprake zijn van een tegenstelling tussen ‘recht’ en ‘normen/waarden’. Als er 
geen tegenstelling kan zijn, dan verdwijnt de Y-as uit de figuur en gaan de kwalificaties 
van de auteurs over ‘willekeur’, ‘vertrouwen’, ‘schijnzekerheid’ en ‘beheersing/controle’ 
zweven in de figuur. 

De vraag is ook of de plaatsing van ‘standaardsituaties’ tegenover ‘maatwerk’ op de X-as 
van de figuur een bruikbare scheiding oplevert in het kader van de tegenstelling tussen 
‘recht’ en ‘normen/waarden’. Het recht zorgt er juist voor dat overheden recht moeten 
doen in standaardsituaties én in afwijkende gevallen. Eigenlijk moet in álle gevallen 
maatwerk worden geleverd. Als het maatwerk op velen van toepassing is, noemen we 
dat standaardgevallen. Overheden moeten werken volgens de ‘menselijke maat’ en die 
menselijke maat zit onder meer in het concept van de rechtsbeginselen van goed bestuur. 
Als een standaardoplossing niet ‘deugt’, moet er iets meer passends worden gevonden. Die 
gezamenlijke juridische inspanning moet het vertrouwen van burgers in de samenleving 
en de overheid bevorderen. Die gezamenlijke inspanning wordt geleverd door wetgevers, 
uitvoerders, rechters, ombudsmannen, accountants en rekenkamers.



311

Rechtsbeginselen voor rekenkamers

3

De figuur verheldert de werkelijkheid niet. Een voorbeeld is de kwalificatie van 
‘vertrouwen’. Enerzijds moeten professionals lucht krijgen om zelf meer te mogen bepalen, 
maar anderzijds zijn ook beleidsregels van belang: waar zit dan de vrijheid van de 
professional? Deze tegenstrijdigheden zitten bij alle kwalificaties in het schema omdat de 
hoofdindeling over ‘recht’ en ‘normen/waarden’ niet klopt. 

Enkele maanden na het artikel in het NJB publiceerde bijna dezelfde groep auteurs in het 
blad TPC973 een variant op het bovenstaande schema. Dit artikel heeft – anders dan het 
NJB-artikel dat volgens de auteurs primair een juridisch perspectief974 had - een bedrijfs-
economische invalshoek975. Dit artikel is geschreven vanuit het Expertforum ‘Rechtma-
tigheid in een nieuwe tijd’, dat eind 2016 is begonnen vanuit het Zijlstra Center for Public 
Control, Governance and Leadership. Dit Expertforum is een zogenoemde academische 
vrije ruimte waar academici en vertegenwoordigers van bij het rechtmatigheidsdossier 
betrokken partijen op persoonlijke titel bij elkaar komen om zich over de volgende 
vraag te buigen: hoe kan de regeldruk rondom rechtmatigheid verminderd worden? 
Volgens de auteurs van het TPC-artikel ervaren velen de uitwerking van de huidige 
rechtmatigheidsopvattingen als verstikkend en als niet aansluitend bij de bedoeling976. 
Ze horen steeds meer de roep om ‘meer zuurstof in het systeem’. Daarom werken ze aan 
een herbezinning over de wijze waarop met rechtmatigheid in het publieke bestel wordt 
omgegaan. Om duidelijkheid te krijgen over de vraag wat er aan de hand is, maakt het 
Expertforum gebruik van bijna hetzelfde analysekader (zie hieronder) als de schrijvers van 
het NJB-artikel. 

973 Budding e.a. 2019
974 In de eerste noot bij het NJB artikel (Brenninkmeijer e.a. 2019) stond het volgende over het 

gekozen juridische perspectief: “Bij een accountantsperspectief zouden soms andere termen en 
andere invalshoeken meer dominant kunnen zijn, vooral om meer precisie vanuit dat perspectief 
te leveren.”

975 In de eerste noot bij het TPC-artikel van december 2019 over Rechtmatigheid: regels en bedoelingen 
(Buding e.a. 2019) staat het volgende hierover. “Dit artikel is primair vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief geschreven. “Bij een juridisch perspectief zouden soms andere termen en andere 
invalshoeken meer dominant kunnen zijn, vooral om meer precisie vanuit dat perspectief te 
leveren. Zie daarvoor ook Brenninkmeijer e.a., NJB 2019, 2426-2433.”

976 De “huidige rechtmatigheidsopvattingen” zijn in het artikel gebaseerd op de uitwerking 
van rechtmatigheid bij de rijksoverheid, waarbij enerzijds gesproken wordt over comptabele 
rechtmatigheid dat onderdeel is van het bredere begrip rechtmatigheid. In paragraaf 3.3.8 wordt 
dit bredere begrip nader uitgewerkt.
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Er zijn echter verschillen. Het kader moet hulp bieden bij het controleren van processen 
en het af leggen van verantwoording. De auteurs plaatsen nu ‘regels en normen’ aan 
de bovenzijde op de Y-as en ‘gedrag en waarden’ aan de onderzijde. Dat is een lastige 
scheiding omdat zowel waarden als normen ons gedrag beïnvloeden. Mogelijk bedoelen 
de auteurs te zeggen dat veel concrete normen vastliggen in rechtsregels en dat waarden 
vertaald worden in rechtsbeginselen die kunnen helpen om rechtsregels nader te duiden. 
Er is dus een hiërarchie van ‘abstracte’ concepten, naar ‘hogere’ waarden via (deels 
ongeschreven en geschreven) rechtsbeginselen naar concrete normen (rechtsregels), 
waarbij er soms geen harde grenzen zijn te trekken tussen waarden, beginselen en regels. 
Dat geheel beïnvloedt gedrag. De auteurs verklaren hun onderscheid tussen gedrag en 
waarden enerzijds en regels en normen anderzijds als volgt.

“De regels en normen hebben betrekking op de gedeelde opvattingen die formeel 
zijn vastgelegd, veelal in de vorm van wet- en regelgeving. Een groot deel van 
de maatschappelijke ordening wordt echter overgelaten aan zelfregulering. 
(…) Zowel de wetgeving als de zelfregulering heeft een ontzagwekkend aantal 
en verscheidenheid in normgeving opgeleverd. Deels zorgen deze normen 
voor ordelijkheid en efficiency, deels werken de normen verstikkend, nemen 
ze zuurstof weg en kunnen ze tot een tegengesteld effect ten opzichte van de 
oorspronkelijke bedoelingen leiden. 
Een oplossing kan worden gevonden in het meer aandacht geven aan 
gedrag en waarden. Het gaat hierbij om opvattingen, zowel op collectief als 

Figuur 16 De manier om meer zuurstof in het systeem brengen volgens de auteurs van TPC.
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individueel niveau, over cultuur en rechtvaardigheid. Elementen daarbij zijn 
overlevingsstrategie, ex- of inclusiviteit, ofwel de mate van ego versus altruïsme.” 

Vermoedelijk bedoelen de auteurs dat er meer aandacht gegeven moet worden aan rechts-
beginselen die bij de uitleg en of aanpassing van (soms onnodig knellende) regels richting 
kunnen geven. Maar ook in deze figuur is de Y-as overbodig omdat rechtsbeginselen niet 
tegenover rechtsnormen staan of - anders gezegd - waarden niet tegenover normen. Ze 
liggen in elkaars verlengde. Verder geldt ook voor deze figuur dat het onderscheid tussen 
‘maatwerk’ en ‘standaard’ niet werkt, omdat in alle gevallen rechtgedaan moet worden 
zoals hierboven al in aangegeven.

Dit sluit aan bij het vraagstuk waarmee voormalig Nationale ombudsman M. Oosting 
begin jaren negentig tijdens een studiedag over rechtmatigheid en doelmatigheid het 
college van de Algemene Rekenkamer confronteerde.977 Zijn vraag was wanneer het 
college tevreden was: als een geautomatiseerd systeem 95 procent juiste beslissingen 
opleverde of als alle beslissingen juist waren? Hij kreeg als ombudsman namelijk in 
zijn praktijk te maken met dat aantal van 5 procent onjuiste beslissingen. Het ging om 
veel studenten. Wat was de meetlat van de Algemene Rekenkamer, wilde hij weten. Lag 
die in het beleid of hanteerde de Algemene Rekenkamer ook beginselen van behoorlijk 
bestuur? Er kwam begin jaren negentig geen antwoord van het college van de Algemene 
Rekenkamer op die vraag. Blijkens de artikelen in het NJB en TPC speelt die vraag nog 
steeds voor de controleurs van het openbaar bestuur.

De auteurs willen “zuurstof in het systeem” hebben door professionals meer ‘regel’-ruimte 
te geven. Ze willen af van de wetmatigheid en ruim baan geven aan rechtmatigheid, maar 
volgens de auteurs van het NJB-artikel houdt de AFM dat tegen, omdat de AFM eist dat 
accountantscontroles gefocust zijn op de letterlijke interpretatie van regels (rule based) in 
de plaats van op de bedoelingen van de regels (principle based). 

Een beginselbenadering (principle based) kan inderdaad heilzaam zijn voor rekenkamers 
én accountants.978 Het argument dat accountants in een andere – waarschijnlijk meer 
boekhoudkundige – werkelijkheid leven, mag geen reden zijn om ze niet mee te nemen in 
de werkelijkheid van de democratische rechtsstaat, waarin rechtsbeginselen een cruciale 
rol spelen. 

977 Schaap 1991b p. 12.
978 Het volgende onderscheid is hierbij van belang. Zowel de rekenkamer als de administratieve rechter 

kunnen een casus toetsen aan rechtsbeginselen. Bij de rekenkamer is het daarna aan de politiek om 
de uitspraak af te dwingen. Een uitspraak van een administratieve rechter kan rechtens worden 
afgedwongen.
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Het is overigens van groot belang om ook andere professionals dan accountants mee te 
nemen in deze beginselen van de democratische rechtsstaat. Dees stelt dat het openbaar 
bestuur in een interdisciplinaire context tot stand komt. De public sector auditors hebben 
“een rijke diversiteit qua disciplinaire herkomst, functionele positie en soorten auditwerk-
zaamheden”, die gezamenlijk dienstbaar zijn aan goed openbaar bestuur.979 Daaraan moeten 
zij volgens Dees hun ‘value for money’ leveren.980 Ze moeten oordelen vellen over het 
openbaar bestuur, waarin “politici en ambtenaren van verschillende disciplinaire achter-
gronden schaarse publieke middelen” inzetten om “samen met andere publieke organisaties 
en private partijen” in het algemeen belang beleid te maken en uit te voeren om maatschap-
pelijke effecten te verwezenlijken.981 “Publieke organisaties nemen daarbij bindende besluiten 
en oefenen bestuursmacht uit, binnen de kaders van de democratische rechtsstaat.”982 

Het gaat volgens Dees om
• mensen die traditionele accountantswerkzaamheden verrichten (certificering 

van financiële verantwoordingen, beoordelingsopdrachten, subsidiecontroles en 
dergelijke) en mensen die “in bredere zin” audits uitvoeren (bijvoorbeeld bedrijfs-
voeringsonderzoeken, operational audits, evaluatieonderzoeken met een overwegend 
toetsend karakter, compliance audits, IT-audits en milieu-audits);

• auditors in dienst van een publieke organisaties en externe auditors (zoals auditors 
van rekenkamers of een openbaar accountantskantoor); 

• auditors die zich richten op de bedrijfsvoerings- en informatievraagstukken binnen 
publieke organisaties zelf (zoals een interne auditor die binnen de organisatie een 
compliance-onderzoek uitvoert), en auditors van publieke organisaties die zich 
richten op de bedrijfsvoering bij en informatie van derden (zoals accountants en 
andere auditors bij de Belastingdienst die de interne beheersing bij en belastingaan-
giftes van bedrijven beoordelen);

• auditors met een specifieke auditopleiding (zoals RA’s, RE’s, RO’s en forensic auditors) 
en auditors vanuit andere disciplines (zoals bestuurskunde, rechten of psychologie);

• auditors van alle bestuurslagen die de publieke sector: internationale organisaties, 
het Rijk (ministeries inclusief baten-lastendiensten), provincies en gemeenten, 
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen.983

Al deze verschillende typen functionarissen moeten worden meegenomen in de (voor hen soms 
deels nieuwe) bestuursrechtelijke wereld van algemene rechtsbeginselen van goed bestuur.

979 Dees 2011, p. 18.
980 Dees 2011, p. 20.
981 Dees 2011, p.20.
982 Dees 2011, p. 20.
983 Dees 2011, p. 17-18.
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3.3.8 Vaststellen rechtmatigheid
Aan het begin van deze paragraaf is de vraag gesteld of er sprake is van drie werelden 
in een rechtsorde (rechter, ombudsman en rekenkamer) of van één wereld met meer 
hoekstenen die gebaseerd zijn op dezelfde rechtsorde vanuit verschillende dimensies. De 
aanleiding voor deze vraag was dat Brenninkmeijer verschillende werelden zag waarin de 
Europese rechter, de ombudsman en de rekenkamer leven. Volgens hem paste de rechter 
het recht toe, de ombudsman zocht buiten het recht om naar goede oplossingen en de 
rekenkamer stond te ver van het recht af om een goede rol te kunnen spelen in de ontwik-
keling van het recht.

De centrale vraag hierbij is of ombudsmannen en rekenkamers rechtmatigheidsoordelen 
kunnen vellen die inhoudelijk dichtbij de oordelen van de rechter komen en of daarmee 
in samenhang gegeven kunnen worden. In Nederland is in 2008 over het oordeel van de 
ombudsman984 een discussie gevoerd. In die discussie stond een zogenoemde ‘opslok-
benadering’ tegenover een ‘rechtmatigheid plus’-benadering. Bij de ‘rechtmatigheid 
plus’-benadering oordeelt de ombudsman over de behoorlijkheid met een rechtmatigheid-
stoetsing die wordt aangevuld met een zorgvuldigheidstoetsing.985 De onrechtmatigheid 
van het handelen van een bestuursorgaan impliceert dan ook de onbehoorlijkheid van dat 
handelen.986 Damen stelt dat elke toetsende instantie, rechter of ombudsman, het moet 
hebben van dit soort contextloze normen die vervolgens – goed gemotiveerd – in concreto 
moeten worden toegepast.987 

In de ‘opslok-benadering’ is er sprake van twee ‘parallelle stelsels’, waarbij het stelsel 
van behoorlijkheidsnormen een zelfstandige betekenis heeft naast het stelsel van 
rechtsnormen.988 Anders gezegd: er ontstaat een soort parallelle werkelijkheid (of wereld) 
van de ombudsman. Damen formuleert het als volgt: “als een ombudsman een behoor-
lijkheidsnorm formuleert en toepast die ook is vastgelegd in een rechtsnorm, dan past 
hij niet die rechtsnorm toe, maar een concretisering van het behoorlijkheidsvereiste die 
inhoudelijk overeenkomt met een rechtsnorm”.989 Een bestuurshandeling wordt dus eerst 
beoordeeld op de vraag of de onderzochte gedraging behoorlijk is, en of dat zo is wordt 
mede bepaald door de rechtmatigheid. Zo komt Damen tot de conclusie dat de behoor-
lijkheid in feite de rechtmatigheid opslokt. 

984 Zie Rijpkema & Langbroek 2008, Damen 2008, Brenninkmeijer 2008, Schlössels 2016.
985 Damen 2008, p. 2, en Damen 2019.
986 Damen 2008, p. 2 en Damen 2019.
987 Damen 2008, p. 5 en Damen 2019.
988 Damen 2008, p. 3 en Damen 2019.
989 Damen 2008, p. 3 en Damen 2019.
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Een opslokbenadering is ook zichtbaar in Brenninkmeijers redenering over de wereld 
van de Europese Ombudsman. Hij stelt dat het HvJ bij het vinden van een oplossing 
voor een conflict streeft naar een oplossing op grond van wettigheid, terwijl de Europese 
Ombudsman streeft “naar een gemeenschappelijke grond die zowel de klager als het 
bestuursorgaan tevreden stelt”.990 De behoorlijkheid van de ombudsman stond volgens 
Brenninkmeijer dus deels buiten het recht van het HvJ. De ombudsman past dus in 
mindere mate het recht toe, maar zoekt als een soort mediator naar een passende 
oplossing. De vraag is dan welk recht geldt voor die passende oplossing. Damen maakt 
korte metten met deze opslokbenadering en noemt haar een dwaalweg.

“Berust zij niet op een te beperkte, legistische opvatting van rechtmatigheid? 
Is het niet veel gemakkelijker het – in elk geval voor juristen – gebruikelijke en 
geijkte toetsingsschema te volgen, met eerst een toetsing op rechtmatigheid? 
Van een dergelijke prioritering gaat trouwens ook art. 9:27 lid 2 Awb uit: 
heeft een rechter uitspraak gedaan ten aanzien van een door een ombudsman 
onderzochte gedraging, dan neemt een ombudsman de rechtsgronden van die 
uitspraak in acht. Moet die ombudsman dan zeggen: het is onbehoorlijk en deze 
onbehoorlijkheid slokt de door de rechter vastgestelde onrechtmatigheid op? 
Is verder een oordeel van onbehoorlijkheid dat gewoon direct op de schending 
van een rechtsnorm wordt gefundeerd, niet veel overtuigender voor bestuur en 
burger? Bijvoorbeeld: dit is in strijd met het discriminatieverbod van art. 1 Gw, 
dus onrechtmatig, dus onbehoorlijk, en dit verbod behoort ook nog tot ‘de harde 
kern’ van de behoorlijkheidsnormen.”991

Schlössels maakte in 2013 de balans op.992 “De Nationale ombudsman kan geen recht 
vormen zoals de wetgever en de bestuursorganen dat doen. Maar hij staat middenin 
de bestuursrechtelijke werkelijkheid waar rechtsbeginselen groeien en bloeien. Rechts-
vorming in ruime zin is een interactief proces waarbij veel actoren zijn betrokken, ook 
de (Nationale) ombudsman. Een ombudsman die zich teveel buiten het speelveld van 
het recht plaatst, past daar niet bij. Dit draagt ook niet bij aan zijn rechtsstatelijk gezag. 
Bovendien doet hij geen recht aan zijn expertise wanneer hij niet voortdurend vanuit 
het perspectief van de bestuursethiek reflecteert op het geldend recht. Het hedendaagse, 
in hoge mate technische bestuursrecht heeft deze ethische spiegel hard nodig.”993 De 
scheiding tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid berust volgens Schlössels op “enkele 

990 Brenninkmeijer & Van Gelder 2018, p. 163.
991 Damen 2008, p.3.
992 Schlössels 2016.
993 Schlössels 2013, p. 14.
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discutabele aannames met betrekking tot het wezen van ‘recht’”.994 Het vertrekpunt moet 
volgens Schlössels zijn dat “recht en behoorlijkheid niet alleen onderling zijn verweven, 
maar dat zij elkaar nodig hebben. Behoorlijkheid alleen heeft geen tanden; rechtsregels 
die een kern van behoorlijkheid ontberen, missen legitimatie. Vooral op het niveau van de 
rechtsbeginselen (met als aansprekend voorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur) zijn de dwarsverbanden tussen recht en behoorlijkheid manifest.”995 Schlössels 
vindt dat de ‘rechtmatigheid plus’-benadering duidelijkheid schept en tevens recht en 
behoorlijkheid verbindt. “Conditio sine qua non voor een behoorlijk optreden van de 
overheid is naar mijn overtuiging de rechtmatigheid van dat optreden. Tenminste als men 
de normatieve idee van de rechtsstaat niet tekort wil doen. Het recht vormt de harde kern 
van bestuurlijke behoorlijkheid. Recht moet men (…) ruim opvatten.”996 Schlössels vindt 
dat de blik steeds gericht moet zijn op de essentiële uitgangspunten van de rechtsstaat, 
op grond- en mensenrechten, op fundamentele rechtsbeginselen en op het uitgangspunt 
van de dienende overheid.997 Deze juridische kernwaarden zijn volgens Schlössels “de 
harde kern van de behoorlijkheid”. Deze rechtsbeginselen vloeien over in de normen 
van behoorlijkheid, waar de ombudsman over waakt, maar dat doet hij niet los van de 
juridische kernwaarden.998

De benadering ‘rechtmatig plus’ suggereert dat de behoorlijkheidsnorm van de 
ombudsman als het ware bovenop het traditionele rechtmatigheidsoordeel van de rechter 
komt. Maar dat is niet logisch. De ombudsman verdiept en verbreedt het rechtmatigheids-
begrip met zijn eigen rechtsvinding in concrete gevallen. Behoorlijkheid is dus ook een 
onderdeel van de rechtmatigheid in de democratische rechtsstaat. Damen stelt dat het 
aanzienlijk zou helpen als 

“het oordeel van de Nationale ombudsman waar mogelijk een expliciet 
rechtmatigheidsoordeel is, met vermelding van wets- en verdragsbepalingen. 
Dan kunnen bestuur en rechter er veel moeilijker omheen. (…) Rechters zullen 
het oordeel van de Nationale ombudsman eerder als richtinggevend beschouwen 
als in dat oordeel een relevante rechtsnorm expliciet is toegepast, en er niet meer 
gemakkelijk van alle kanten omheen kunnen fietsen zoals nu soms gebeurt. 
Kortom, een oordeel van onbehoorlijkheid dat expliciet op de schending van 
een rechtsnorm wordt gefundeerd, is veel overtuigender voor burger, rechter en 
bestuur.”999

994 Schlössels 2013, p. 14.
995 Schlössels 2013, p. 14.
996 Schlössels 2013, p. 14.
997 Schlössels 2013, p. 15.
998 Schlössels 2013, p. 15.
999 Damen 2019, p. 56-57.
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Er is alleen een verschil in rechtsgevolgen: de ombudsman kan alleen adviseren, terwijl de 
rechter een nieuwe rechtsverhouding kan scheppen. 

Eenzelfde redenering geldt voor rekenkamers. Doelmatigheid en doeltreffendheid moeten 
logischerwijs onder het rechtmatigheidsbegrip vallen (‘rechtmatigheid-plus-plus’), 
omdat het onlogisch zou zijn als een overheid die geld over de balk smijt rechtmatig zou 
handelen. Een overheid handelt dus rechtmatig als zij onder meer behoorlijk, doeltreffend 
en doelmatig handelt.1000 Dat betekent dat de rechtmatigheid-plus-benadering in feite 
betekent dat de rechtmatigheid van overheidshandelen ook inhoudt dat zij onder 
meer behoorlijk, doeltreffend en doelmatig handelt. Voor het laten meewegen van die 
laatste twee elementen (doelmatigheid en doeltreffendheid) voor rechtmatigheid zijn 
ook aanwijzingen voor in de Nederlandse wet.1001 De memorie van toelichting van de 
Comptabiliteitswet 2016 maakt onderscheid tussen enerzijds de begrotings- of comptabele 
rechtmatigheid en anderzijds een ruimere ‘algemene’ rechtmatigheid.1002 De begrotings- 
of comptabele rechtmatigheid is volgens de memorie van toelichting onderdeel van die 
ruimere algemene rechtmatigheid. Die algemene rechtmatigheid wordt nergens nader 
verklaard in de memorie van toelichting. Daarom moet aansluiting worden gezocht bij 
het rechtmatigheidsbegrip zoals dat in het bestuursrecht tot ontwikkeling is gekomen. 
Bij dat bestuursrechtelijke rechtmatigheidsbegrip worden de onderzochte kwesties 
afgewogen tegen specifieke normen- en beleidskaders, algemene wettelijke regelingen en 
ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur.1003

1000 Een aanwijzing hiervoor staat ook in de Lima Declaration van INTOSAI, de internationale 
organisatie van rekenkamers. Deze Lima-verklaring uit 1977 roept op tot onafhankelijke controle 
door rekenkamers, waarbij democratie en rechtsstaat uitgangspunten moeten zijn. Sectie 4 gaat over 
de controle op wettigheid, regelmatigheid en doelmatigheid. Het eerste lid gaat over de traditionele 
taak van rekenkamers: het onderzoek van de wettigheid en regelmatigheid van het financieel 
beheer en de boekhouding. Het tweede lid stelt dat doelmatigheidsonderzoek net zo belangrijk 
is. Dat richt zich op de prestaties, zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit van het openbaar bestuur. 
En dan gaat het niet alleen om specifieke financiële verrichtingen, maar op het volledige scala van 
overheidsactiviteiten, met inbegrip van zowel organisatorische als administratieve systemen. (De 
Engelse tekst luidt: “In addition to this type of audit, which retains its significance, there is another 
equally important type of audit—performance audit—which is oriented towards examining the 
performance, economy, efficiency and effectiveness of public administration. Performance audit 
covers not only specific financial operations, but the full range of government activity including 
both organizational and administrative systems.”)

1001 In paragraaf 3.3.5 is al aangegeven dat doelmatigheid en doeltreffendheid onderdeel zijn van 
het rechtmatigheidsbegrip van de Europese Unie en zouden moeten worden meegenomen in het 
rechtmatigheidsonderzoek van de Europese Rekenkamer. 

1002 Kamerstukken II 2015/2016, 34426, nr. 3, p. 78. “Het in overeenstemming zijn met de begrotingswet 
dekt de begrotingsrechtmatigheid af. De begrotingsrechtmatigheid is daarmee een onderdeel van 
de rechtmatigheid.”

1003 Van Wijk 2014, p. 265.
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Volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften moet een financieelbeheershandeling niet 
alleen in overeenstemming zijn met de begrotingswetten, maar ook met bepalingen die 
de uitkomst van de financiële transactie beïnvloeden. Als bepalingen worden genoemd: 
internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. De vraag voor de controleurs moet daarom niet alleen zijn of de 
financiële handeling past binnen het begrotingsartikel, maar ook of er andere bepalingen 
zijn die de uitkomst van de handeling kunnen beïnvloeden. Opmerkelijk is hierbij dat 
bepaalde onrechtmatigheden onvermeld kunnen blijven in de verantwoordingen, omdat 
de wetgever rapporteringsgrenzen vaststelt voor de comptabele of begrotingsrechtma-
tigheid: wat onder de grens is, hoeft niet vermeld te worden.1004 

Rechtmatigheid kan ook slaan op informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van 
het beleid. Een aanknopingspunt kan gevonden worden in de toelichting van de Rijksbe-
grotingsvoorschriften waarin wordt uitgelegd wat comptabele rechtmatigheid inhoudt.1005 
Daarin staat dat de financiële informatie bij beleidsartikelen in het jaarverslag (artikel 3.8 
Cw 2016) wordt onderscheiden van de niet-financiële verantwoordingsinformatie (artikel 
3.9 Cw 2016). Niet-financiële informatie moet duidelijkheid geven over de doeltref-
fendheid en doelmatigheid van het beleid en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. 
Daarbij wordt (opmerkelijk genoeg) geen financiële informatie opgenomen. “Financiële 
informatie betreft de kwantitatieve informatie ontleend aan de financiële administra-
ties.”1006 Dit betekent dat de Algemene Rekenkamer eerst de begrotingsrechtmatigheid 
(de prijs) en daarna de algemene rechtmatigheid op basis van kwaliteit en kwantiteit 
van het beleid moet vaststellen. Anders gezegd: eerst kan de controleur de begrotings-
rechtmatigheid vaststellen en daarna gaat hij door met de algemene rechtmatigheid van 
het beleid, waarin ook doeltreffendheid en doelmatigheid aan de orde komen. Maar dit 
is niet logisch. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen doeltreffendheid en 
doelmatigheid. Doeltreffend is beleid als het doel is bereikt: de begrote verkeersbrug is 
bijvoorbeeld gebouwd. Dat kan zonder financiële informatie worden gerapporteerd. Maar 
doelmatigheid kan niet zonder financiële informatie worden gepresenteerd omdat het bij 
doelmatigheid gaat om de vraag of de brug ook tegen de beste prijs is gebouwd.

Dit probleem zou deels worden vereenvoudigd als Nederland aansluiting zou zoeken bij de 
Europese regelgeving voor financieel beheer zoals die hiervoor is uiteengezet.1007 Voordeel 
van aansluiting bij Europese regelgeving is ook dat er een grotere kans bestaat dat een 
Europese financiële controlepiramide tot stand kan komen.

1004 Zie ook paragraaf 2.8.6. Oordelen van de Algemene Rekenkamer.
1005 Rijksbegrotingsvoorschriften 2020, p. 111.
1006 Rijksbegrotingsvoorschriften 2020, p. 111.
1007 Zie paragraaf 3.3.5. Juridische gevolgen van de verschillende soorten audits. 
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3.4 Beginselen van goed bestuur

3.4.1 Inleiding
3.4.1.1 Definitie
Addink stelt dat de hiervoor behandelde interpretatieve benadering van Dworkin ruimte 
geeft voor nieuwe beginselen van goed bestuur.1008 Ook zou Hart volgens hem dit soort 
beginselen aanvaarden, als ze maar in een wet worden opgeschreven.1009 Daarom is het 
volgens Addink belangrijk voor de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid dat beginselen 
in het algemeen zoveel mogelijk gecodificeerd worden in wetten.1010 Met de codificatie 
blijft het beginsel in stand, maar het verandert van een ongeschreven in een geschreven 
beginsel. Nooit zullen alle beginselen definitief staan opgeschreven, omdat er steeds weer 
nieuwe beginselen ontstaan.1011 

Daarbij is ook de vraag aan de orde wat het verschil is tussen beginselen en regels. 
Volgens Addink verwijzen regels meer naar positief recht, terwijl beginselen als het 
ware boven de regels moeten zorgen voor de verbetering van het functioneren van het 
juridische systeem.1012 Beginselen normeren het gedrag van bestuursorganen en ze zijn 
toetsingsgrond voor rechters die dat gedrag van bestuursorganen moeten beoordelen. 
Beginselen verwijzen naar waarden; waarden zijn de basis van beginselen. Het verschil 
tussen waarden en beginselen is volgens Addink dat waarden verwijzen naar een 
ideaalbeeld en beginselen meer rekening houden met de onvolkomen werkelijkheid: 
beginselen sluiten beter aan bij de normatieve werkelijkheid van het recht en laten meer 
dan waarden zien dat het recht een dwingend karakter heeft.1013

Maar waar moet de deugd van de integriteit worden geplaatst? Is de deugd een waarde, 
een beginsel of een norm? Ze is het alle drie. Integer betekent volgens de Van Dale 
‘onschendbaar, rechtschapen’ en het tegenovergestelde van integer is corrupt.1014 De 
betekenis van integer staat voor deugden: als iemand onschendbaar en rechtschapen is, 
wordt dat in het algemeen gezien als van grote waarde voor de samenleving en zeer prettig 
in de omgang. De meeste mensen zijn ook onschendbaar en rechtschapen; we gaan in het 

1008 Addink 2019, p. 73.
1009 Addink 2019, p. 73.
1010 Addink 2019, p. 73.
1011 Addink 2019, p. 60.
1012 Addink 2019, p. 62. 
1013 Addink 2019, p.73.
1014 Van Dale, 13de uitgave. Corrupt krijgt drie betekenissen: 1. slecht (een corrupte plaats in 

een handschrift, oftewel verkeerd overgeschreven), 2. vervallen (een corrupte cultuur) en 3. 
omkoopbaar, omgekocht, onbetrouwbaar.
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recht niet voor niets uit van de goede trouw. Hier ontmoeten waarde en beginsel elkaar. 
Deze waarde en het beginsel kunnen worden uitgewerkt in talloze normen. Addink haalt 
Scholten aan die stelt dat het bij rechtsbeginselen gaat om “grondgedachten, die in en 
achter ieder in wetsvoorschriften en rechterlijke uitspraken belichaamd rechtssysteem 
liggen, waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als uitwerking kunnen worden 
gedacht”. Rechtsbeginselen zijn algemeen geformuleerd, voor een deel in wetten gecodi-
ficeerd en voor een ander deel gelden ze als (opkomende) ongeschreven normen. 

Addink ziet integriteit ook als bestuursrechtelijk beginsel, dat niet alleen voor individuele 
personen geldt, maar ook voor organisaties. Individuen moeten onder meer belangenver-
strengeling voorkomen, zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie en 
toezeggingen nakomen. Maar dat geldt net zo goed voor organisaties. Daardoor heeft de 
reikwijdte van het begrip integriteit zich geleidelijk verruimd. “Men spreekt van integriteit 
van de organisatie of meer bestuursrechtelijke geduid: integriteit van bestuursorganen. 
Deze van oorsprong ethische en morele normen en waarden hebben ook steeds meer 
in het recht een plaats gekregen met een duidelijke wisselwerking tussen waarden zoals 
integriteit en beginselen van goed bestuur. Er is niet alleen een filosofisch, ethisch en 
historisch perspectief, maar ook een bestuurlijk en juridisch perspectief.”1015 Volgens 
Addink kan het recht helpen bij het realiseren van integriteit:
• integriteit is een waarde die beschermd moet worden via beginselen, en 
• concrete rechtsregels moeten vervolgens normen stellen die tot integer gedrag leiden. 

Die concretere rechtsregels voor gedrag zijn vaak negatief geformuleerd.1016

Als het om de overheid gaat, moet het naleven van die regels leiden tot een integere 
overheidsorganisatie.1017 Via gebods- of verbodsnormen voor goed bestuur kan de 
rechtmatigheid vorm krijgen op uiteindelijk drie niveaus: integriteit als fundamentele 
norm, integriteit als beleidsnorm en integriteit als toetsingsnorm. 1018

In dat licht van het toenemende belang van beginselen kunnen de beginselen van goed 
bestuur – die een stap verder gaan dan de beginselen van alleen behoorlijk bestuur – een 
belangrijke rol vervullen. Een algemeen aanvaarde definitie van goed bestuur is volgens 
Addink de volgende.

“Het uitvoeren van een bestuurstaak op een wijze waarbij enerzijds de beoogde 
doelstellingen worden nagestreefd en anderzijds rekening wordt gehouden 

1015 Addink 2020a, p. 20. 
1016 Addink 2012, p. 108 en 110. Voorbeeld: de waarde is: heb het leven lief, de norm kan dan zijn: je 

mag niet doden.
1017 Addink 2012, p. 124-125.
1018 Addink 2012, p. 125.
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met de belangen van individuele burgers en bedrijven. Het uitvoeren van die 
bestuurstaak kan betrekking hebben op het zelf uitvoeren van een bestuurstaak, 
maar het is ook mogelijk dat de bestuurstaak zich richt – intern of extern – op 
het controleren of sanctioneren van door andere verrichte bestuurstaken. 
De eisen die aan die bestuurstaak worden gesteld worden bepaald door de 
beginselen van goed bestuur (…). Deze hebben betrekking op de volgende 
normen: behoorlijkheid, transparantie, participatie, effectiviteit, verantwoording 
en mensenrechten. Aldus omvat Goed Bestuur aanzienlijk meer dan de klassieke 
beginselen van behoorlijk bestuur.”1019 

Addink noemt de beginselen van behoorlijk bestuur een minimumstandaard, terwijl de 
beginselen van goed bestuur de lat hoger leggen.1020 De beginselen van goed bestuur zijn 
bruikbaar voor de rekenkamers1021 om hun werk beter te kunnen doen; het gaat dan niet 
alleen om betere oordelen in concrete casussen, maar ook om hun positie te verhelderen 
en eventueel te komen tot betere wet- en regelgeving. De beginselen spelen een rol in 
de beleidsvoorbereiding, in de besluitvorming over en de uitvoering van beleid, en in 
de toetsing van beleid. Tussen deze zes beginselen van goed bestuur is veel samenhang, 
omdat er sprake is van een zekere voorwaardelijkheid die al naar gelang de context meer 
of minder gewicht krijgt.

1019 Addink 2010, p. 5.
1020 Addink 2019, p. 19.
1021 Addink 2005b.

Figuur 17 Beginselen goed bestuur met onderscheid tussen concepten en beginselen.
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Deze zes beginselen vragen om:
• transparantie voor alle belanghebbenden, waardoor ze kunnen participeren in de 

voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en controle van het beleid (concept 
democratie). Anders gezegd: zonder transparantie geen participatie; 

• een overheid die haar burgers bejegent op een behoorlijke wijze en daarbij hun 
grondrechten eerbiedigt (concept rechtsstaat).1022 Anders gezegd: de menselijke maat 
geldt altijd;

• een overheid die – binnen de context van transparantie, participatie, behoorlijkheid 
en mensenrechten – samen met haar burgers de effectiviteit en efficiëntie van de 
uitvoering van het beleid bevordert én zorgt voor een betere verantwoording (concept 
organisatie). Anders gezegd: smijt geen geld over de balk en laat dat zien.

Het toepassen van de beginselen van goed bestuur op financiële gedragingen van de 
overheid leidt tot een nieuwe invulling van het begrip rechtmatigheid bij overheidsfi-
nanciën, zoals hiervoor is aangegeven. Nu wordt rechtmatigheid meestal nog gezien als 
wetmatigheid: de overheid handelt rechtmatig als alle financiële regeltjes zijn nageleefd. 
De recente onderzoeken van de Tweede Kamer hebben laten zien dat die opvatting 
onhoudbaar is geworden. Dit onderzoek gaat over het nieuwe perspectief dat de toepassing 
van de beginselen van goed bestuur in de democratische rechtsstaat kan bieden niet 
alleen op het werk van de Algemene Rekenkamer, maar door het werk van de Algemene 
Rekenkamer op het hele openbaar bestuur. 

3.4.1.2 Historische schets totstandkoming beginselen goed bestuur
De ontwikkeling van het recht begint meestal met ongeschreven normen waaraan mensen 
zich gaan houden of waarnaar mensen gaan leven. Eerst zijn er ideeën. Bijvoorbeeld het 
idee van een rechtvaardige samenleving. Dat idee vertaalt zich in het concept van de 
rechtsstaat. Het concept van de rechtsstaat kristalliseert zich uit in de rechtsbeginselen 
van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Vervolgens worden deze beginselen steeds 
concreter en worden ze vastgelegd in wetten en besluiten. 

Addink noemt de beginselen van goed bestuur de derde hoeksteen van de moderne, 
democratische rechtsstaat. De historische ontwikkeling ziet er als volgt uit1023. Eerst kwam 
het concept1024 van de rule of law op. Daarna is dit concept verdiept met het concept van 
de democratie. In de derde fase worden deze concepten verder verdiept met het concept 
van goed bestuur.

1022 Addink 2016.
1023 Addink 2019, p. 13.
1024 Addink geeft de voorkeur aan de term concept boven de term idee, omdat hij het woord concept 

beter vindt weergeven dat het om een abstract idee gaat. Zie Addink 2020a, p. 15.
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“De beginselen van goed bestuur kunnen alleen rechtsbeginselen zijn als ze 
zijn geïntegreerd in het rechtssysteem en als er een juridisch effect is door de 
toepassing van deze beginselen. Dat proces voltrekt zich in drie fases van het 
rechtsproces: bij het maken van regels, bij het toepassen van die regels en bij het 
toezichthouden en handhaven van die regels door verschillende controlerende 
instanties. In elke fase zien we rechtsgevolgen van de beginselen van goed 
bestuur. Ze zijn normen die gebruikt worden door de wetgever, door het bestuur 
en toezichthouders zoals de rechterlijke macht. De beginselen fungeren soms als 
normen voor het bestuur en soms als beschermende normen voor de burgers.”1025 

In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen de ongeschreven beginselen van behoorlijk 
bestuur in Nederland op. Deze zijn gecodificeerd in de Awb die halverwege de jaren 
negentig van de vorige eeuw van kracht werd. Een doorbraak van nieuwe beginselen van 
goed bestuur kwam ook aan het eind van de twintigste eeuw. Internationale organisaties 
voor financiering en ontwikkelingshulp gingen eisen stellen aan ontwikkelingslanden 
om er zeker van te zijn dat het hulpgeld goed door de ontvangende overheden zou worden 
besteed. Het ging om eisen voor transparantie, participatie, efficiëntie en effectiviteit 
en verantwoording. In internationaal verband zijn inmiddels economische, sociale en 
culturele rechten voor burgers vastgelegd in talloze verdragen. Ook de Raad van Europa 
en de Europese Unie stelden in de jaren negentig de eerste documenten vast waarin 
aanbevelingen en basisprincipes voor goed bestuur waren opgenomen. Deze eisen voor 
goed bestuur komen ook in nationale regelgeving steeds explicieter voor. Rechters en 
andere beoordelaars van overheidshandelen passen deze regels toe en geven er nadere 
interpretaties aan.

Addink onderscheidt drie elkaar deels overlappende kringen van algemene beginselen 
waaraan overheden zich ten opzichte van hun burgers moeten houden. In de eerste plaats 
gelden altijd de algemene rechtsbeginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 
Daarbinnen moet overheden zich houden aan algemene beginselen van goed bestuur. Een 
onderdeel van die beginselen van goed bestuur zijn de inmiddels alom bekende beginselen 
van behoorlijk bestuur.

In veel landen was de rechtspraak de ontdekker van de normen voor goed bestuur. Soms 
was het ook het bestuur zelf dat normen aan het bestuur ging stellen, die vervolgens 
werden vastgelegd in wetten en beleidsregels ter bescherming van de burgers.

1025 Addink 2019, p.13.
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Een voorbeeld is de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur uit 2009.1026 
Deze code is bedoeld voor besturen van gemeenten, provincies, waterschappen 
en Rijk om bewust de beginselen van goed bestuur levend te houden. Politie en 
brandweer kunnen ook van de code gebruik maken, staat in het voorwoord. De 
code bevat beginselen die besturen zelf operationaliseren in hun eigen context. 
De Minister van BZK schreef in haar voorwoord het volgende: “Het is een 
informeel instrument dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid 
van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en 
verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. Het nodigt uit tot zelfreflectie 
en vertaling naar de dagelijkse praktijk.”1027 De code gebruikt zeven beginselen 
1. Openheid en integriteit, 2. Participatie, 3. Behoorlijke contacten met burgers, 
4. Doelgerichtheid en doelmatigheid, 5. Legitimiteit, 6. Lerend en zelfreinigend 
vermogen, 7. Verantwoording.1028 Maar de code bevat “geen juridisch 
afdwingbare normen”. “Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de 
overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in 
de code expliciet gemaakt. Het zijn de gezamenlijke waarden op basis waarvan 
het openbaar bestuur functioneert. De code nodigt uit tot vertaling van deze 
waarden naar de eigen situatie en tot het nemen van actie: het actief uitdragen 
binnen en buiten de organisatie, een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaar 
willen zijn op goed bestuur.”1029 

In november 2015 verscheen de Code Goed Bestuur van Publieke 
Dienstverleners.1030 Deze is opgesteld door de Handvestgroep Publiek 
Verantwoorden, waarin ten tijde van de publicatie grote publieke dienstverleners 
deelnamen.1031 In de inleiding1032 staat dat de code een “gemeenschappelijke 
ambitie voor goed bestuur” is om de “goede dingen goed te doen”. De code is “een 
route naar die gewenste transparante cultuur en het gedrag dat daarbij past”. 
De code helpt volgens de opstellers om de principes van goed publiek bestuur 
op een rij te zetten: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten 
met burgers, legitimiteit, effectiviteit en efficiency en verantwoording door te 

1026 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009.
1027 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009,p. 3.
1028 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009, p. 9.
1029 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009, p. 7.
1030 Handvestgroep Publiek Verantwoorden 2015.
1031 CAK, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, CIZ, Zorginstituut Nederland, DUO, IND, Kadaster, 

ProRail, RDW, Staatsbosbeheer, Staatsloterij en de Sociale Verzekeringsbank.
1032 Handvestgroep Publiek Verantwoorden 2015, p. 4.
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vertalen naar goed bestuur van onze organisaties. Maar na deze opsomming 
volgt de beperking: “De code is een ethisch of moreel document, niet een 
juridisch document. De code komt dus niet in de plaats van bestaande wet- en 
regelgeving en is ook zelf geen nieuwe wetgeving.”1033 Het zijn dus ambities, waar 
de deelnemende organisaties niet aan gehouden willen worden door bijvoorbeeld 
burgers.

In maart 2020 schreef het kabinet in reactie op het eerste rapport Werk 
aan Uitvoering1034 dat de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur 
een belangrijke bron is voor betere dienstverlening, waarin “uitvoerders, 
departementen en politici elkaar moeten opzoeken en begrijpen, de 
wet- en regelgeving naadloos moet aansluiten op en meebewegen met de 
uitvoeringspraktijk” en waarin “de overheid in staat is fouten te signaleren, 
ervan te leren en op te lossen”.1035 Er kwam een werkagenda gericht op het creëren 
van meer begrip, betere samenwerking en begrijpelijke, uitvoerbare en doenlijke 
wet- en regelgeving. “Vertrekpunt hierbij is het denken vanuit en toepassen 
van de ‘grondwet’ voor het bestuurlijk handelen: de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheidsbeginsel, zodat beleid en 
wetgeving in de toepassing rechtvaardig uitpakt.”1036 In het rapport Werk aan 
Uitvoering fase 2 staat dat het een “noodzakelijke stap” is dat de uitgangspunten 
voor samenwerking en sturing rijksbreed worden uitgewerkt tot een code goed 
bestuur voor rijksdiensten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen 
(zbo’s).1037

Doel van Werk aan Uitvoering is ervoor te zorgen dat overheidsdienstverlening 
optimaal aansluit bij behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven. 
Werk aan Uitvoering richt zich op de grote vraagstukken: overheidsbrede 
dienstverlening, maatwerk en digitalisering.1038 Naast Werk aan Uitvoering 
bestaan al verschillende verbeteracties, lopende trajecten, projecten en 
programma’s, zoals de maatregelen in de kabinetsreactie op het parlementaire 
onderzoek kinderopvangtoeslag (POK) en de kabinetsreactie op het ongevraagd 
advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Het programma Werk aan Uitvoering en de Werkagenda 

1033 Handvestgroep Publiek Verantwoorden 2015, p. 7.
1034 Heerschop & Van der Vlist I2020 en Heerschop & Van der Vlist II 2020.
1035 Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 290, p. 8.
1036 Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 290, p. 8.
1037 Heerschop & Van der Vlist II, 2020, p. 75.
1038 Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 295, p. 1.
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komen niet in de plaats van deze lopende initiatieven, maar ondersteunt ze waar 
mogelijk en draagt bij aan de samenhang en zichtbaarheid hiervan.1039

Er is volgens Addink een volgorde in de ontwikkeling van de beginselen van goed 
bestuur: eerst kwamen de beginselen van behoorlijk bestuur op, daarna de beginselen van 
transparantie en participatie, vervolgens de beginselen van verantwoordend en effectief 
bestuur en tot slot de beginselen van goed bestuur in het licht van economische, sociale 
en culturele mensenrechten.1040 Tussen deze zes beginselen van goed bestuur is veel 
samenhang. 

Addink schrijft in Ars Aequi in 2012 dat de beginselen van goed bestuur deels hun wortels 
vinden in de beginselen van de rechtsstaat en de democratie. Sommige beginselen van 
goed bestuur vinden volgens hem een basis in het beginsel van de rechtsstaat (beginselen 
van behoorlijk bestuur en van mensenrechten en bestuur), andere beginselen van goed 
bestuur in het democratiebeginsel (beginselen van transparant bestuur en van partici-
patief bestuur). Daarnaast zijn er volgens hem nieuwe beginselen van effectief bestuur en 
van verantwoordend bestuur. “Met andere woorden, de beginselen van goed bestuur staan 
niet los van, maar dienen te worden gelezen en uitgelegd in samenhang met de beginselen 
van de democratische rechtsstaat.”1041 

De afzonderlijke beginselen vormen de concretisering van publieke waarden. Veel 
beginselen zijn al gecodificeerd in wettelijke normen, maar er zijn ook verschillende 
beginselen die nog het karakter hebben van ongeschreven rechtsbeginselen.1042 Deze 
beginselen sluiten goed aan bij de eisen van integriteit.1043

3.4.1.3 Analyse- en toetsingskader
Een modern overheidsbestuur moet voldoen aan de eisen van de democratische rechts-
staat.1044 Die eisen hebben gevolgen voor de inrichting en het functioneren van de 
verschillende onderdelen van de staat. In de negentiende eeuw kwamen de volgende 
beginselen tot ontwikkeling: het legaliteitsbeginsel, het beginsel van scheiding van dan 
wel het evenwicht tussen machten, en de eis van onafhankelijke rechtspraak die rechtsbe-
ginselen toepast. In de twintigste eeuw zijn het kiesrecht en de openheid van overheidsop-
treden tot bloei gekomen. In de huidige eeuw komen de beginselen van goed bestuur tot 
ontwikkeling. Addink onderscheidt zes beginselen van:

1039 Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 295, p. 2.
1040 Addink 2019, p. 9.
1041 Addink 2012a.
1042 Addink 2012b, p. 113.
1043 Addink 2012b, p. 124.
1044 Addink 2012b, p. 122.
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• transparant bestuur,
• participatief bestuur, 
• behoorlijk bestuur,
• mensenrechten en bestuur, 
• effectief bestuur, en
• verantwoordend bestuur.1045

De beginselen van goed bestuur zijn een uitwerking van de fundamentele beginselen van 
de democratische rechtsstaat voor:
• de wet- en regelgeving,
• het bestuur, oftewel de uitvoering van beleid, en 
• de toetsing van uitvoering van beleid en de wet- en regelgeving.

Ze gaan helpen om de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer in een nieuw licht 
te plaatsen. Maar het gaat niet alleen om een nieuw licht op de onderzoeken van de 
Algemene Rekenkamer. De beginselen van goed bestuur kunnen ook helpen om het 
evenwicht van de staatsmachten te verbeteren en om zo de belangstelling voor de 
resultaten van beleid te doen terugkeren. 

De beginselen van goed bestuur moeten zo vertaald worden dat de toetser (de Algemene 
Rekenkamer in het geval van dit proefschrift) getoetst kan worden. Omdat de beginselen 
niet alleen kunnen helpen bij de beoordeling van gevoerd beleid, maar ook bij de totstand-
koming van regelgeving en bij uitvoering van beleid, leidt een praktische vertaling tot een 
aandachtspuntenlijst voor ieder die goed bestuur wil bevorderen. 

Over regelgeving, uitvoering van beleid en toetsing zijn al bibliotheken volgeschreven. 
Wat kan de praktische vertaling van de beginselen van goed bestuur daar nog aan 
toevoegen? Ze kan leiden tot nieuwe redeneerlijnen voor de beoordeling van casussen 
door de Rekenkamer. Vergelijk het met het aanvaarden van ‘redelijkheid en billijkheid’ in 
het privaatrecht. Sommige critici vonden de termen onvoldoende gedefinieerd, maar in 
de loop van een eeuw is duidelijk geworden dat de termen algemeen aanvaard werden om 
recht doen in individuele gevallen beter mogelijk te maken. De algemene term leidt niet 
tot vertroebeling, maar juist tot casuïstiek die de termen steeds meer inhoud geven. Een 
eeuw geleden was niet te voorspellen hoe heilzaam ‘redelijkheid en billijkheid’ zouden 
werken in de praktijk.

Zo moet ook gekeken worden naar de vertaling van de beginselen van goed bestuur voor 
de praktijk. Ze bieden een denkraam om naar concrete situaties te kijken, waardoor 

1045 Addink 2012b, p. 114.
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oordelen mogelijk worden die beter aansluiten bij het rechtsgevoel van de burger. 
Nieuwe casuïstiek zal zorgen voor betere uitwerkingen van de operationalisering van de 
beginselen in de toekomst. Die verfijning zal bijdragen aan betere regelgeving en beter 
bestuur en beleid. Zo doorredenerend zal ze ook bijdragen aan een betere institutionele en 
inhoudelijke positionering van de Algemene Rekenkamer in het staatsbestel.

Het toepassen van de beginselen van goed bestuur op de financiën van de overheid leidt 
tot een ruimere betekenis van rechtmatigheid. Nu wordt rechtmatigheid nog gezien als 
wetmatigheid bij de beoordeling van de uitvoering van financieel overheidsbeleid. Maar 
als de beoordeling van de overheidsfinanciën geschiedt op basis van de beginselen van 
goed bestuur leidt de uitkomst van die samenhangende toetsing tot het oordeel dat het 
gedrag van de ministers al dan niet rechtmatig in het kader van goed bestuur is. Deze 
toets is de nieuwe rechtmatigheidstoets voor rekenkamers.

Integriteit speelt bij de beginselen van goed bestuur een cruciale rol. De centrale vraag is 
of de overheid ethisch verantwoord handelt.1046 Integriteit, rechtmatigheid en goed bestuur 
vormen een vanzelfsprekende trits waartussen een duidelijk samenhang bestaat, stelt 
Addink.1047 Bij een ruime uitleg van integriteit gaat het om goed overheidshandelen.1048 
Rechtmatigheid omvat niet alleen wat in de wet is omschreven, maar ook wat onder 
ongeschreven rechtsbeginselen wordt begrepen.1049 Goed bestuur kan volgens Addink 
vanuit een intern perspectief worden opgevat als eisen waaraan een modern bestuur moet 
voldoen en dat in codes en beleidsregels is vastgelegd, maar goed bestuur kan ook worden 
gebruikt als toetsingscriterium door een externe instantie zoals de Algemene Rekenkamer, 
de Nationale ombudsman of de rechter.1050 “Het gemeenschappelijke element in deze drie 
begrippen wordt gevormd door het normerend karakter van ieder van deze afzonderlijke 
begrippen.”1051

Onder rechtsnorm (gebod of verbod) verstaat Addink de inhoud van een rechtsregel, 
waarbij de rechtsregel zowel geschreven als ongeschreven kan zijn.1052 

“Weliswaar kan bij het volgen van rechtsnormen de vrees voor een sanctie een 
rol spelen, maar er heerst in een rechtsgemeenschap onmiskenbaar ook een 
gewoonte om aan rechtsnormen te gehoorzamen. Die gewoonte komt daaruit 

1046 Dees 2011, p. 21.
1047 Addink 2012b, p. 110.
1048 Addink 2012b, p. 110.
1049 Addink 2012b, p. 110.
1050 Addink 2012b, p. 110.
1051 Addink 2012b, p. 110.
1052 Addink 2012b, p. 119.
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voort dat men zich kennelijk verplicht voelt om zich volgens de rechtsnorm te 
gedragen. Het is Dworkins opvatting dat die gehoorzaamheid gebonden is aan 
de integriteit van het rechtssysteem.”1053

In dit onderzoek worden de beginselen van goed bestuur toegepast als beoordeling-
snormen voor de toetsing van onderwerpen waarover de Algemene Rekenkamer eerder 
rapporten heeft uitgebracht. Het beginsel van integriteit is het alles overkoepelende 
beginsel dat de opgave in zich houdt om – kort gezegd – steeds beter recht te doen aan 
de verschijnselen in de samenleving, waarbij de beginselen van goed bestuur een nadere 
invulling zijn van democratische waarden, rechtsstatelijke waarden en organisatorische 
waarden.

Er is een werkbaar toetsingskader nodig dat ook door niet-specialisten kan worden 
begrepen en toegepast. Dat maakt de kans dat het gebruikt kan worden om goed bestuur 
te bevorderen en te toetsen in de democratische rechtsstaat groter. De beginselen van goed 
bestuur worden gebruikt om de totstandkoming en uitvoering van financieel overheids-
beleid te toetsen. De beginselen moeten in samenhang worden gebruikt bij de toetsing.

Er is ook een volgorde. Transparantie is nodig om te kunnen participeren. De overheid 
moet daarbij behoorlijk optreden en de mensenrechten respecteren. Daarna komen 
effectiviteit en efficiëntie aan de orde. Om ten slotte de cirkel rond te maken met de 
verantwoording door het bestuur. Daarbij zal die verantwoording veranderen als het 
bestuur transparanter is en meer mensen daadwerkelijk participeren. 

Per beginsel stellen we de volgende hoofdvraag.
1. Het beginsel van transparantie (concept democratie): is de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid voldoende transparant (ook over het budget) om zicht te 
hebben op de totstandkoming en uitvoering van beleid op zodanige wijze dat belang-
hebbenden ook volwaardig kunnen deelnemen aan dat beleid?

2. Het beginsel van participatie (concept democratie): zijn bij de totstandkoming en 
uitvoering van het beleid alle relevante publieke belangen van betrokkenen voldoende 
gewogen en hebben de belanghebbenden ook voldoende ruimte om hun eigen 
zaken zoveel mogelijk zelf te behartigen als ze dat wensen of krijgen ze steun bij de 
behartiging van hun belangen? Oftewel: participeert het openbaar bestuur voldoende 
en voldoende goed?

3. Het beginsel van behoorlijkheid (concept rechtsstaat): wordt bij de totstandkoming 
en uitvoering van het beleid voldoende rekening gehouden met de beginselen 

1053 Addink 2012b, p. 120.
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van behoorlijkheid, zoals het verbod op détournement de pouvoir, het speciali-
teitsbeginsel, het verbod op willekeur, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrou-
wensbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel?

4. Het beginsel van mensenrechten (concept rechtsstaat): worden de klassieke, 
economische, sociale, culturele en collectieve mensenrechten voldoende meegewogen 
bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid?

5. Het beginsel van effectiviteit en efficiëntie (concept organisatie): gebruikt het bestuur 
zijn bevoegdheden op zodanige wijze dat het beleid in voldoende mate doelgericht, 
doelmatig en doeltreffend tot stand komt en wordt uitgevoerd?

6. Het beginsel van verantwoording (concept organisatie): laat het bestuur adequaat zien 
dat het zijn verantwoordelijkheid voor goed bestuur realiseert in de uitvoering van 
zijn taken? 

Als de toetsing van de uitvoering van het beleid op grond van een of meer van beginselen 
tot een negatief oordeel leidt, dan kan dit leiden tot het oordeel dat het bestuur 
onrechtmatig handelt op een of meer van deze onderdelen van het beleid. Er zal zo in de 
loop der tijd een jurisprudentie worden opgebouwd, die mede acht slaat op oordelen van 
rechters over individuele gevallen. De uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak 
zou bijvoorbeeld gevolgen moeten hebben voor de wijze waarop de Algemene Rekenkamer 
oordeelt over financieel beleid. Sterker nog: de Algemene Rekenkamer had mogelijk 
al eerder tot een negatief oordeel over de uitvoering van het klimaatbeleid door de 
Nederlandse overheid kunnen concluderen dan de rechter.1054

3.4.1.4 Voorproefje
Als rekenkamers gebruik gaan maken van het concept van de bestuursrechtelijke 
beginselen van goed bestuur kunnen ze hun onderzoeken een logische opbouw en 
indeling geven die aansluit bij de verschillende beginselen van goed openbaar bestuur. De 
beginselen worden in meer of mindere mate al gebruikt door de wetgever, de uitvoerende 
macht, rechters en de vierde macht. 

Als het onderzoek op basis van deze beginselen wordt aangepakt, kan systematisch 
en periodiek onderzoek plaatsvinden op de diverse beleidsterreinen van het openbaar 
bestuur. De Algemene Rekenkamer moet in haar onderzoeken al naar gelang de context 
van het onderwerp de volgende beginselen van goed openbaar bestuur beoordelen.

1054 Zie hiervoor de paragrafen 2.8.6 en 3.4.3.2.1.



332

Hoofdstuk 3

• Transparantie: weten volksvertegenwoordiging, belanghebbende burgers en bedrijven 
wat het openbaar bestuur op welke plaats doet en wat het waar van plan is en wat dat 
kost en gaat kosten?

• Participatie: betrekt het openbaar bestuur voldoende de volksvertegenwoordiging, 
belanghebbende burgers en bedrijven in alle relevante fasen bij het beleid?

• Is de uitvoering van het beleid door het bestuur behoorlijk en eerbiedigt het de 
grondrechten voldoende?

• Effectiviteit en efficiency: in welke mate zijn alle partijen tevreden over de uitvoering 
en uitkomsten van het beleid van het openbaar bestuur?

• Verantwoording: vertelt het bestuur alle partijen voldoende duidelijk over succes en 
falen van het beleid, en de risico’s?

Als rekenkamers hun onderzoek zo opbouwen kunnen ook accountants weer bijdragen 
aan de beoordeling van de rechtmatigheid van beleid, omdat beleid dat in onvoldoende 
mate aan de bovenstaande eisen voldoet onrechtmatig kan worden verklaard. Dit leidt 
tot een ander type oordelen dan nu het geval is. De criteria voor beoordeling liggen niet 
langer in het beleid zelf, maar juist ook buiten het beleid in algemene bestuursrech-
telijke beginselen. Rekenkamers gaan die beginselen verdere betekenis geven door hun 
beoordeling van de bestuurshandelingen aan onder meer deze beginselen, wetten, beleids-
regels en beleidsdoelstellingen. Zo ontstaat langzaam maar zeker ‘rekenkamer-prudentie’ 
die haar invloed zal krijgen op de bestuurspraktijk en de ontwikkeling van het recht én 
van nieuw beleid. 

Ieder bestuur zou steeds alle beginselen van goed bestuur moeten afwegen en toepassen 
in concrete gevallen.1055 Een rekenkamer (en de accountant in het voorbereidend 
onderzoek voor de rekenkamer) die het handelen van het bestuur beoordeelt, moet dus 
die bestuurlijke afweging kunnen beoordelen aan de hand van de vraag of de bestuurlijke 
beginselen in het onderzochte geval in redelijkheid voldoende zijn meegewogen. In feite 
bouwen rekenkamers (en accountants) zo rekenkamer-prudentie op: ze gaan dan óók 
beoordelen of het bestuurlijke gedrag in redelijkheid passend is in de democratische 
rechtsstaat aan de hand van algemene beginselen. 

1055 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009. De Nederlandse code voor goed 
openbaar bestuur nodigde daar in 2009 al toe uit. De Minister van BZK schreef in haar voorwoord 
op pagina 3 het volgende: “Het is een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen 
verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en 
verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. Het nodigt uit tot zelfref lectie en vertaling naar de 
dagelijkse praktijk.” De code gebruikt zeven beginselen 1. Openheid en integriteit, 2. Participatie, 
3. Behoorlijke contacten met burgers, 4. Doelgerichtheid en doelmatigheid, 5. Legitimiteit, 6. 
Lerend en zelfreinigend vermogen, 7. Verantwoording.
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Op basis van de beginselen van goed bestuur kunnen de rekenkamers (en accountants) 
gaan oordelen over onnodig complexe regels en organisaties. Het bestuur wordt op 
die manier weer beter controleerbaar voor volksvertegenwoordigers en burgers. Ook 
kunnen rekenkamers (en accountants) zich op basis van de beginselen uitspreken over 
de effectiviteit van het beleid of over het feit dat grondrechten worden geschonden door 
bepaald beleid. De rekenkamers zullen er prudent mee omgaan, omdat de materie voor 
bestuurders gevoelig ligt en omdat ze nieuw zijn op dit bestuursrechtelijke terrein. 
Die bestuurders zijn er tot nu toe niet aan gewend dat rekenkamers (en accountants) 
meekijken vanuit een democratische rechtsstatelijk kader. Voor accountants betekent het 
dat ze zich meer moeten gaan verdiepen in deze bestuursrechtelijke materie. Maar dat 
zou geen probleem moeten zijn. Want in feite is het democratische rechtsstatelijk kader 
het frame dat iedere burger moet kunnen begrijpen en toepassen. Dat kader geeft vrijheid 
én bescherming, en bovendien verbondenheid met de publieke zaak. De rekenkamers 
en accountants kunnen zo – net als rechters – de luizen in de pels van het democratisch 
rechtsstatelijke bestuur zijn. Hun oordelen helpen volksvertegenwoordigers om betere 
standpunten in te nemen tegenover het bestuur en als de volksvertegenwoordigers het niet 
doen, kunnen de kiezers eens in de vier jaar hun stem laten horen. Dat is uiteindelijk het 
systeem in de democratische rechtsstaat, waarin verschillende machten zorgen voor een 
evenwichtig bestuur. 

Het concept van de zes beginselen van goed bestuur draagt eraan bij dat het vertrouwen 
in de verantwoording over de rechtmatigheid door het openbaar bestuur kan toenemen. 
Maar het gaat om veel meer dan transparantie over de wijze waarop besluiten tot stand 
komen. Ook blijft er een sterke rol voor auditors weggelegd, maar ze moeten wel principle 
based gaan werken. Met de beginselen van goed bestuur hebben de auditors ook hun 
beginselen van goede audit te pakken, waar Brenninkmeijer en Lenaerts naar zochten in 
de voorgaande paragrafen.

Wat betekent dit voor het werk van accountants en rekenkamers?
1. Accountants en rekenkamers moeten zich rekenschap geven van alle burgers en 

bedrijven die de gevolgen van het openbaar bestuur ondervinden. Dat betekent dat ze 
een helikopterblik met arendsogen moeten hebben: ze moeten dus zowel breed kijken 
als diep graven. Dat kan ook steekproefsgewijs, zoals ook nu al gebeurt.

2. Ze kijken naar de volgende beginselen van het beleid: transparantie, participatie, 
behoorlijkheid en mensenrechten, effectiviteit en efficiëntie, en verantwoording.

3. Ze hebben daarbij aandacht voor de vraag of het toepasselijk recht wordt toegepast 
op zowel de geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde beslissingen en beleidsre-
sultaten van het openbaar bestuur. Speciale aandacht hebben ze voor de beslissingen 
en beleidsresultaten die niet via een geautomatiseerd systeem worden genomen. Bij de 
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beoordeling van alle beslissingen letten ze op de juiste toepassing van de beginselen 
van behoorlijkheid en op de grondrechten van burgers en groepen.

4. Het perspectief voor hun onderzoek en conclusies en aanbevelingen is dat volksverte-
genwoordigers, burgers en bedrijven gemakkelijk overzicht en inzicht moeten kunnen 
krijgen in wat het openbaar bestuur voor en met hen doet en wil. Doel is dat iedere 
volgende stap een verbetering van het democratische rechtstatelijke systeem en de 
leefsituatie van burgers en bedrijven inhoudt. 

5. Verantwoording zal veranderen, doordat de transparantie sterk toeneemt, waardoor 
ook de kwaliteit van de participatie toeneemt. De opener samenwerking tussen 
openbaar bestuur, burgers en bedrijven leidt tot een grotere behoorlijkheid en betere 
eerbiediging van mensenrechten. Omdat de juridische standaarden in het dagelijks 
leven daardoor omhoog gaan, is er vermoedelijk minder verantwoording nodig. Die 
verantwoording moet relevant en toegankelijk zijn.

3.4.2 Concept democratie

3.4.2.1 Beginsel van transparantie
3.4.2.1.1 Inleiding
Transparantie betekent letterlijk de mate van doorzichtigheid. Als het openbaar bestuur 
niet open (of beter: doorzichtig) is over zijn bedoelingen dan tast de burger in het duister 
over wat het bestuur wil. Openbaar bestuur en burgers moeten elkaar zoveel mogelijk 
kunnen kennen en willen begrijpen om goed met elkaar te kunnen omgaan. Zonder 
transparantie wordt participatie erg moeilijk. Gebrek aan transparantie leidt vaak tot 
protesten. Transparantie is een belangrijke voorwaarde om tot goed bestuur te komen. 

“Een goed bestuur met betrokken bewoners begint bij een transparante 
gemeente”, stond te lezen in een opinieartikel over lessen uit 10 jaar 
wijkverbetering in Rotterdam-Zuid in NRC in maart 2021. “Laten we het ten 
eerste omdraaien: de gemeente moet zélf meer participeren, om bewoners 
te betrekken. Wees als gemeente transparant over gemeentelijke plannen en 
ambities; dat maakt inbreng van bewoners makkelijker en vergroot de efficiency 
van gemeentelijke dienstverlening. (…) Om bewonersparticipatie te vergroten, 
zou verder de gemeentelijke informatievoorziening veel beter kunnen. Wie nu 
een document zoekt, moet in ingewikkelde gemeentelijke systemen de juiste 
informatie zoeken. Wij pleiten voor een gemeentelijke website die per straat 
nauwkeurig aangeeft wat er gebeurt en wat dat kost, wat de plannen zijn en 
welke ambtenaren daarover gaan. Een soort Google Maps voor wijkverbetering! 
Zo kunnen bewoners gemakkelijk zien wat de plannen zijn en of ze er iets aan 
kunnen en willen bijdragen. Als de gemeente meer samenwerkt met bewoners 
neemt de efficiency van de gemeente toe. De afgelopen tien jaar hebben we veel 
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ambtenaren leren kennen die Rotterdam-Zuid vooral uit rapporten kennen. 
Bewoners weten vaak beter wat nodig is dan de ambtenaren die met een zak 
geld een straat ‘overnemen’ om hun eigen ideeën te realiseren. Soms voert de 
gemeente daardoor ook plannen uit waarop niemand zit te wachten.”1056

Transparantie is nodig om tot opbouwende participatie te komen. Maar aan transparantie 
schort het nogal eens. De recente kinderopvangtoeslagenaffaire heeft dat in Nederland 
(opnieuw) aan het licht gebracht. Het kabinet heeft toegezegd hierin verandering te gaan 
brengen door “radicaal voor ruime informatievoorziening” te kiezen.1057 Het kabinet wil 
meer openheid bieden over de afwegingen die ten grondslag liggen aan kabinetsbeleid 
en daarom wil het “transparanter zijn bij het openbaar maken van stukken die zijn 
opgesteld voor intern beraad”.1058 Daarom zullen persoonlijke beleidsopvattingen niet 
langer een weigeringsgrond zijn om stukken te openbaren. Ook gaat de minister-president 
de besluitenlijst van de ministerraad openbaar maken op de dag van de vergadering. 
Verder worden vanaf 1 juli 2021 adviezen van de Landsadvocaat openbaar als het gaat om 
algemene juridische beleidsadviezen en na afloop van juridische procedures als de Staat er 
geen belang meer bij heeft.1059

Het kabinet ziet grote kansen om de transparantie verder te vergroten, maar dan moet er 
volgens het kabinet wel voldoende veiligheid en ruimte voor ambtenaren overblijven om 
afwijkende en kritische adviezen te geven.1060 Volgens het kabinet moet die ruimte gegeven 
worden door kabinet én de Tweede Kamer.1061 

1056 Smits, Schaap & Stapelbroek 2021.
1057 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4, p. 17.
1058 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4, p. 19.
1059 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4, p. 19-20.
1060 Koster 2021. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met FNV Overheid, 

waaraan 3.412 ambtenaren van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen meededen, blijkt dat 
45 procent van alle ambtenaren en 51 procent van alle rijksambtenaren is voor meer openheid over 
de besluitvorming en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Uit het onderzoek blijkt 
ook dat voor- en tegenstanders van meer openheid wijzen op risico’s van actieve openbaarmaking 
van beleidsstukken: uit angst voor hun leidinggevenden worden ambtenaren terughoudender bij 
het opstellen van adviezen en kritische ambtenaren wordt de mond gesnoerd en op een zijpad 
gerangeerd. Volgens het onderzoek is bijna een derde van de ambtenaren ervan overtuigd dat er 
een ‘parallel’ of ‘grijs’ circuit gaat ontstaan, waarbij in de praktijk toch niet alle stukken openbaar 
worden gemaakt.

1061 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4, p. 18. Het kabinet gaf hierbij aan dat het graag met de 
Tweede Kamer zou spreken over hoe dit in de onderlinge werkwijze kan worden verzekerd. Verder 
zou het kabinet een uitvoeringstoets laten doen om de gevolgen die openbaarheid heeft op het 
ambtelijk werk en de ambtelijke organisatie te kunnen beoordelen.
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In de toekomst ziet het kabinet ook het platform open overheidsinformatie (PLOOI) als 
een goede nieuwe ontwikkeling voor actieve openbaarmaking. PLOOI gaat fungeren als 
een verwijsindex, waardoor alle overheidsinformatie op één centrale plaats te vinden is. 
De ontwikkeling van PLOOI heeft vertraging opgelopen, maar overheidsorganisaties 
kunnen hun documenten nu al zelf actief openbaar maken in het kader van de Woo. In 
het kader van de Woo komt er een Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 
dat gaat adviseren over het openbaarheidsbeleid van de overheid: over onder andere de 
uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie, de toegang tot de 
publieke informatie en over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen 
van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaar-
making en de ontsluiting van publieke informatie. Het college is in opbouw. Het streven 
is om vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste 
adviezen zullen na de zomer van 2022 verschijnen. 1062 Belanghebbende groepen zoals 
journalisten en wetenschappers, kunnen bij dit college klachten indienen. Verder is er 
op 1 januari 2022 een regeringscommissaris benoemd onder de verantwoordelijkheid 
van de Minister van BZK, die informatiehuishouding van de rijksoverheid op orde moet 
brengen.1063

Het is een positieve beweging van het kabinet nadat een onderzoekscommissie van de 
Tweede Kamer “ongekend onrecht” heeft gezien in de wijze waarop de Belastingdienst is 
omgegaan met tienduizenden ouders, die soms voor tienduizenden euro’s in de schulden 
zijn beland door onrechtmatig optreden van de overheid. Maar de voormalige voorzitter 
van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag Chris van Dam 
betoonde zich sceptisch in een post op LinkedIn in mei 2022. Hij schreef het volgende.

“Mooi, zul je denken. Fijn zo’n open, transparante overheid. Moet goed komen 
met die bestuurscultuur! 
Maar ik hoor ook heel andere geluiden van ambtenaren:
• SMS’en en app-en: niet doen, zeker niet rond een spannend issue of debat. 

Kan allemaal opgevraagd worden;
• bewindspersonen die laaiend zijn omdat een ambtenaar een (vanuit de 

inhoud terechte) notitie schrijft die politiek slecht uit komt;
• het vermijden van het noemen van namen van ambtenaren in stukken. 

Persoonlijke beleidsopvattingen zijn anonieme beleidsopvattingen;

1062 ‘Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding’, rijksoverheid.nl (geraadpleegd op 15 juli 
2022).

1063 ‘Regeringscommissaris: open overheid vraagt ander gedrag medewerkers’, informatiehuishouding.
nl (geraadpleegd op 11 juni 2022).
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• communiceren via een mail of document ‘in the cloud’ dat na afloop van een 
AO of debat verdwijnt ‘in thin air’;

• tussen ministeries heen en weer lopende (beleids)ambtenaren. Die laten geen 
papertrail achter;

• the return of the yellow post-it. Na kennisneming simpel te verwijderen;
• en ook: de Kamer doet niets met die (overload aan informatie via de) beslis-

nota’s.
Mocht je denken dat ik een verkeerd boek heb gelezen: bovenstaande wordt mij van 
meerdere kanten verteld en bevestigd.”1064

Bij transparantie draait het ook om de houding van de overheid ten opzichte van haar 
burgers en bedrijven: ziet ze hen als vijanden of als partners? In het privaatrecht is de 
goede trouw het uitgangspunt, maar bij de overheid lijkt dat de afgelopen jaren tanende. 
In de kinderopvangtoeslagenaffaire werd kwade trouw zelfs het uitgangspunt: “elke 
vergissing (van een burger, red.) werd al gauw als fraude gezien”1065. Maar goede trouw 
is ook een uitgangspunt in het bestuursrecht, anders zou het vertrouwensbeginsel leeg 
zijn.1066 

Als de overheid vanuit die goede trouw burgers en bedrijven meer als samenwer-
kingspartners ziet, dan kan vanuit dat vertrouwen veel moois ontstaan. Als de meeste 
informatie bij de overheid wordt geopenbaard kan die bijdragen aan enerzijds meer 
begrip voor die overheid en anderzijds een betere samenwerking van burgers en bedrijven 
met die overheid. Als de burger of het bedrijf weet wat de overheid doet of van plan is, 
kunnen ze tijdig daarop reageren en/of anticiperen. Echte transparantie verandert ook 
allerlei nu nog bureaucratische processen. Als bijvoorbeeld alle contracten van overheden 
met marktpartijen openbaar zijn, dan zijn omslachtige aanbestedingsprocedures niet 
meer nodig. De vraag moet namelijk beantwoord worden of de overheid aan het doel 
van het aanbestedingsrecht beantwoordt. Het doel van de Europese Unie is het creëren 
van één interne markt in alle lidstaten. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat 
alle leveranciers in alle lidstaten onder gelijke voorwaarden kunnen meedingen naar 
overheidsopdrachten in alle lidstaten. Zware bureaucratische selectieprocedures helpen 
daar niet echt bij. Veel ondernemers klagen over de procedures en het feit dat veel 
overheden niet voor de beste prijs-kwaliteitverhouding gaan maar nog steeds voor de 
laagste prijs. Ook klagen ondernemers dat ze teveel risico’s krijgen opgelegd bij grote 
opdrachten. Het is dus de vraag of overheden de beste opdrachtnemers uit de markt 

1064 ‘Chris van Dam: Wet Wapens en Munitie in de steigers’, linkedin.com (geraadpleegd op 11 juni 
2022).

1065 Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2, p. 7.
1066 Ortlep 2019, p. 231.
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weten te selecteren en of ze opdrachten wel voldoende spreiden onder aannemers. Met 
echte transparantie is dat beter te controleren dan nu. Het nadeel voor de ondernemers 
is dat ze wel open en bloot met hun werk en verdiensten zichtbaar zijn in de overheids-
informatie. Dat is het nadeel van het voordeel. De overheid en concurrenten kunnen 
ook veel beter zichtbaar en bespreekbaar maken, waar de overheid de plank misslaat en 
teveel betaalt en of betere kwaliteit kan krijgen voor hetzelfde of minder geld. Nu voltrekt 
dat proces zich achter de bureaus van inkoopjuristen en accountants die beoordelen 
of de juiste procedures wel zijn gevolgd.1067 Een ander aspect hierbij is dat de overheid 
meer als marktpartij zou moeten optreden in voor burgers en bedrijven cruciale takken 
van handel. Een voorbeeld is de energiemarkt. Als de overheid zelf energieproducent is 
kan ze invloed uitoefenen op de hoogte van de prijzen die burgers en bedrijven moeten 
betalen. Dit kan ook voor andere nutssectoren gelden. Het als overheid zelf optreden als 
marktpartij kan beter werken dan het oprichten van meer publieke toezichthouders om 
markten te controleren. Beter is het om te voorkomen dat de perverse prikkels van de 
markt via toezicht – meestal achteraf – ongedaan moeten worden gemaakt.1068

De vraag voor een democratische rechtsstaat is de volgende. Waarom zet het bestuur zijn 
dossierkasten niet buiten (of tegenwoordig: op zijn internetsite)? Dan kan iedere burger 
zien waar de overheid aan werkt. De burger kan daarvan kennisnemen en zo nodig tijdig 
bijsturen als ambtenaren een verkeerde kant op kijken. Ook weten ambtenaren vaak 
niet waar hun collega’s mee bezig zijn.1069 Dan overvalt de ene ambtenaar de andere met 
onverwachte ontwikkelingen in bijvoorbeeld een stadsdeel of op een beleidsterrein waarin 
ze beiden werken. Dat leidt tot verwarring bij de burgers. 

Voorbeelden. Transparantie zit vaak in ogenschijnlijk eenvoudige zaken. Een 
straat heeft nieuwe bomen gekregen, maar moet korte tijd later toch weer op 
de schop, omdat het riool moet worden aangepakt. De aannemer vernietigt 
de bomen, terwijl er in straten om de hoek gapende boomgaten in het trottoir 
zitten. Die bomen hadden daar geplant kunnen worden. Daar is niet aan gedacht. 
Zonde van het geld. 

Een ander voorbeeld. De gemeente laat veegwagens rijden door de straat voordat 
het vuilnis is opgehaald. Dat vegen kan beter gebeuren nadat het vuilnis is 
opgehaald. Openheid over het veegschema kan het beleid na bijsturing door 
burgers effectiever maken. 

1067 Dit komt nader aan de orde in de casus over Europees aanbesteden, zie de paragrafen 4.5 en 1.5.
1068 Dit komt nader aan de orde in de casus over toezicht op markten, zie de paragrafen 4.6 en 1.6.
1069 NRC 2021. 
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Een derde voorbeeld. De gemeente laat nieuwe bomen planten, maar controleert 
niet of de uitvoering volgens het bestek wordt gedaan. Als burgers zouden 
weten wat er volgens het bestek moet gebeuren, kunnen ze aan de gemeentelijke 
bel trekken als de uitvoering anders is dan contractueel is afgesproken tussen 
gemeente en aannemer. 

Transparantie gaat niet alleen over documenten, maar juist ook over de feitelijke 
handeling. Als aannemers weten dat vreemde ogen – soms ook die van de burger – 
meekijken, dan let men beter op. Dat geldt ook voor de overheid zelf. Sociale controle is 
een belangrijk element van formele controle. Openheid zou bijvoorbeeld ook een sterkere 
rol kunnen spelen bij aanbestedingen. Nu is de uitvoering van diensten en werken na de 
gunning niet openbaar, terwijl misschien juist die fase veel belangrijker is om de risico’s 
op ongewenst gedrag te verminderen.1070 Alleen dan kan worden beoordeeld of bepaalde 
opdrachtnemers vaker dan gemiddeld opdrachten krijgen voor kwalitatief mindere 
uitvoering en mogelijk tegen ongewenst hogere prijzen. De aanbestedingsregelingen zijn 
zo ingewikkeld geworden dat kleine ondernemers bijna geen directe opdrachten van 
overheden kunnen krijgen. Er is een tussenlaag ontstaan van (middel)grote onderne-
mingen die grote overheidsopdrachten binnenhalen en de kleine opdrachten die daaruit 
voortvloeien tegen lagere tarieven laten uitvoeren door de kleine ondernemers.1071 Dat kan 
niet de bedoeling zijn. Eenvoudiger is het als overheidsopdrachten in volstrekte transpa-
rantie kunnen worden uitgevoerd, waardoor ook kleine ondernemers weer gemakkelijker 
direct zaken kunnen doen met overheden. Het gaat er namelijk om dat de prijs en de 
kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten goed zijn. Dat is nu minder goed zichtbaar. Echte 
transparantie kan daarin verandering brengen.

Openheid bevordert sociale controle en interactie tussen bestuur en burger. Maar 
openheid kan ook leiden tot defensief gedrag van het bestuur. Dat kan een averechts effect 
zijn van transparantie. Zeker omdat de overheid voor velen niet alleen de schuld van alle 
problemen in de samenleving krijgt, maar ook de oplossing voor alle problemen moet 
bieden. Dat leidt tot angstig en gesloten gedrag bij bestuurders. Witteveen zegt er het 
volgende over:

1070 Openbaarheid ná de gunning vergemakkelijkt bovendien het gunnen van overheidsopdrachten 
aan actieve burgers die een deel van een overheidstaak willen uitvoeren.

1071 Een gevolg hiervan is soms dat de aannemers in de ‘tussenlaag’ hun opdracht bij een nieuwe 
aanbesteding verliezen. Soms gaan de onderaannemers (zzp’ers) mee naar de nieuwe 
opdrachtnemer, die de aanbesteding heeft gewonnen. Een nadeel kan zijn dat de onderaannemers 
(zzp’ers) dan wel tegen slechtere voorwaarden moeten doorwerken aan dezelfde klussen.
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“Zo wordt de politiek een rorschachtest waar angsten op geprojecteerd worden; 
enerzijds moet de overheid alle kwalen oplossen, anderzijds heeft zij schuld aan 
alle menselijke falen. Het heersende klimaat is er een van angst voor risico’s, 
van het vermijden, ontkennen, op de lange baan schuiven, gevaren ontvluchten, 
maar ook de mogelijkheden die ongeplande verandering biedt. Angst is er 
voor een bonte rij van zaken: voor terrorisme, culturele diversiteit, afwijkende 
godsdiensten, vreemdelingen, de wereldmarkt en discriminatie. Wanneer gaat 
dit sentiment systeemeffecten hebben en wordt angst voor onbeheersbare risico’s 
het grondbeginsel van de publieke orde?”1072

Dit sentiment van de angst leeft: politici en besturen van verschillende pluimage doen 
er veel voor om “uit de wind gehouden te worden”.1073 Ze houden daarom soms liever 
informatie onder de pet en pas als na openbaring (bijvoorbeeld na Woo-verzoeken) blijkt 
dat de feiten anders liggen dan eerder gepresenteerd1074, veranderen politici alsnog hun 
standpunt en nemen ze nieuwe en andere maatregelen als dat mogelijk is.1075 Openheid 

1072 Witteveen 2014, p. 74.
1073 Zie ook bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 

No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 39. “Het volgen van mediaberichten, de 
beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding van spoeddebatten, overleggen met 
Kamercommissies en mediaoptredens vragen veel aandacht. Ook hier wreekt zich de afnemende 
deskundigheid. Ambtenaren zijn vaak ‘informatiemakelaars’ die vooral inlichtingen verzamelen 
en steeds minder komen tot een zelfstandige, op deskundigheid gebaseerde beoordeling daarvan. 
Politieke assistenten en voorlichters spelen in dat proces van informatievergaring een belangrijke 
rol. Dat alles zorgt op de departementen voor een andere blikrichting: zij is meer gericht op de 
korte termijn en op ‘het uit de wind houden’ van de bewindslieden. Een dergelijke blikrichting 
leidt tot een eenzijdige taakuitoefening waarbij het algemeen belang gemakkelijk uit het oog wordt 
verloren.”

1074 Zie ook bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 34-35. “Dat neemt niet weg dat in bepaalde 
gevallen signalen die door burgers, journalisten en Kamerleden worden aangedragen eerst lange 
tijd door bewindslieden worden ontkend of onderschat terwijl later blijkt dat die signalen wel 
degelijk juist waren. (…) Soms ook echter houden bewindslieden (al dan niet op advies van hun 
ambtenaren) te lang vast aan de juistheid van de eigen koers en de eigen waarnemingen en zijn in 
die ‘mindset’ te weinig ontvankelijk voor informatie die zou kunnen wijzen op het tegendeel. Er is 
dan de houding: “er gaat wel eens iets mis maar er is ‘overall’ niets aan de hand”. Te weinig lijkt te 
worden beseft dat een dergelijke attitude het vertrouwen van Kamerleden en burgers in de regering 
en in de overheid ernstig kan aantasten.”

1075 Zie ook bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 37. “Als door incidenten grote politieke druk 
ontstaat zal de aandacht vaak primair gericht zijn op ‘damage control’: het voorkomen dat door 
nieuwe publiciteit de positie van de minister en van het departement wordt beschadigd. Die 
attitude zal kunnen leiden tot vooringenomenheid waarbij in het belang van het politiek overleven 
van de minister de relevante feiten en gezichtspunten niet altijd objectief en met voldoende gewicht 
worden gepresenteerd. Er wordt soms ook geprobeerd zaken ‘klein te houden’ waardoor relevante 
feiten niet of te laat aan het licht komen.”
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en transparantie hebben zo een louterend effect. Anders gezegd: geheimzinnigheid is een 
mantel voor willekeur, gebrek aan efficiëntie en corruptie.1076 

Transparantie is een centraal begrip in de moderne democratie, stelt Addink.1077 Volgens 
hem worden transparantie en participatie belangrijker naarmate het dagelijks bestuur 
meer vrije ruimte krijgt om in het kader daarvan de belangen van de burgers te behartigen 
en die ten opzichte van het algemeen belang af te wegen.1078 Belangrijke elementen van 
het juridische begrip transparantie zijn de helderheid van procedures, heldere regelgeving 
en besluiten (en de publicatie en bekendmaking ervan), de plicht om te motiveren in 
duidelijke taal, de voorspelbaarheid van het gedrag van publieke autoriteiten en de consis-
tentie in de interpretatie en toepassing van de wet.1079

Transparantie legitimeert het bestuur en versterkt het vertrouwen van de burger in het 
bestuur. Vier ontwikkelingen zijn van belang voor de toenemende noodzaak van transpa-
rantie:1080

a) regels zijn technischer geworden en de bureaucratie is toegenomen. De bureaucratie 
zorgt voor meer ingewikkelde en technische regels, die de burger niet meer kan 
begrijpen. Transparantie kan dit ‘nieuwe despotisme’ verminderen;

b) algemeen recht en bestuursrecht in het bijzonder worden sterk beïnvloed door het 
internationale recht dat op grote afstand van de burger tot stand komt. Dat zorgt voor 
ondoorzichtigheid. Transparantie kan zorgen voor meer duidelijkheid voor de burger;

c) allerlei agentschappen en zelfstandige bestuursorganen kunnen zelf regels 
uitvaardigen, die voor de burger niet altijd goed kenbaar zijn. Transparantie kan die 
onduidelijkheid verminderen;

d) het toenemend aantal publiek-private samenwerkingsverbanden en privatiseringen 
en verzelfstandigingen brengen een noodzaak met zich mee om na te denken over 
transparantie.

Ook minister-president Rutte onderkende het vraagstuk van transparantie in zijn lezing 
bij de viering van het zestigjarige bestaan van het Genootschap van Hoofdredacteuren1081. 
De politiek moet altijd belangen afwegen en het is volgens hem nooit zwart of wit, of ja of 
nee. 

1076 Addink 2019, p. 112.
1077 Addink 2019, p. 112.
1078 Addink 2012, p. 115.
1079 Addink 2019, p. 112.
1080 Addink 2019, p. 111.
1081 Rutte 2019.
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Rutte: “En waar we het in de Trêveszaal nu dus met elkaar over hebben, is hoe 
we u en de rest van Nederland meer en eerder mee kunnen nemen in al die 
afwegingen en dilemma’s. Ik wil dat rotwoord ‘kloof ’ vandaag graag vermijden, 
maar begrip begint wel bij inzicht, bij duidelijkheid. En ik steek de hand in eigen 
boezem. We moeten het veel vaker aandurven om wel te laten zien wat er allemaal 
in die worstjes zit. Inclusief de politieke worsteling die daar vaak bij hoort. (…) 
Ik vind echt dat het aan ons als kabinet is om duidelijk te maken dat de waarheid 
in het midden ligt. Zonder weg te lopen voor impopulaire boodschappen – want 
die horen er zeker bij. Maar ook door realisme in de discussie te brengen en 
nuance. Door al in een vroeg stadium de alternatieven en keuzes te laten zien. En 
door – u hebt het gezien – plannen ook aan te passen als dat nodig is. Dat is in 
het stormachtige media- en social media landschap van nu kwetsbaar, maar juist 
daarom moeten we het vaker doen. Ik leg dat voornemen hier vandaag maar open 
en bloot op tafel, in de hoop dat iets ervan de komende jaren doorsijpelt in uw 
kranten en programma’s. Want is bij alle verschillende belangen tussen uw en mijn 
beroepsgroep niet juist de genuanceerde afweging en de professionele twijfel een 
gedeeld belang, omdat het ons allebei sterker en overtuigender maakt?”

Twee jaar later raakte Rutte verwikkeld in een discussie over een naar hem genoemde 
doctrine die erop neer zou komen dat hij zoveel mogelijk informatie wilde achterhouden 
voor Kamerleden. De druk van de media op politici is groot. Witteveen wijt die druk van 
de media (“de nieuwe machthebbers”) aan het verdwijnen van bemiddelende instanties 
(zoals politieke partijen en de organisaties in de verzuilde samenleving van de vorige 
eeuw) tussen enerzijds politici en bestuurders en anderzijds burgers.

“Want de media bepalen niet alleen wat er in beeld komt en hoe, maar zij 
beheersen ook de timing van de politieke gebeurtenissen die van een gewone 
aanleiding (‘het incident’) naar een spectaculaire ontknoping (‘de crisis’) 
worden geleid, binnen een door de wetten van de soapserie gereguleerd verloop 
(dit heet in het communicatievak ‘de melodramatische imperatief ’). De media 
selecteren nieuwswaardige onderwerpen en bepalen er de relevantie van, ook voor 
vertegenwoordigers en bewindslieden die er strategisch rekening mee moeten 
houden dat alleen de medialogica politiek succes kan verzekeren bij de kiezers. De 
nieuwe machthebbers hebben bovendien het retorische voordeel dat hun macht 
onzichtbaar is (…) en dat maakt hun invloed groter en hun macht dwingender. 
Enigszins paradoxaal in het licht van het voorgaande, zijn de grondbeginselen 
van de televisiedemocratie gericht op transparantie en verantwoording en is de 
drijvende kracht het streven de waarheid aan het licht te brengen.”1082 

1082 Witteveen 2014, p. 76.
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Het vergt in deze mediacontext durf om informatie te openbaren en bestuurlijke 
dilemma’s te delen. Het is noodzakelijk, omdat het niet alleen de kans op nep-nieuws 
verkleint, maar ook de ruimte voor complotdenkers minimaliseert. Doelstelling 
van het ruim delen van relevante overheidsinformatie moet ook steeds zijn dat de 
samenleving moet kunnen leren van fouten. Het risico is dat de discussie alleen gaat over 
de schuldvraag van een bestuurder zonder de oorzaak van de fout te bestrijden. Naast 
passieve openbaarheid is actieve openbaarheid van groot belang. Met eigen moderne 
media kan het bestuur het publiek zelf en laagdrempelig benaderen. Als het bestuur dat 
op een integere wijze doet, kan het vertrouwen toenemen. Artikel 68 van de Grondwet 
is geformuleerd als passief ‘reinigingsmiddel’ om onder meer zaken die fout gaan in 
de openbaarheid te brengen als een individueel Kamerlid daarom vraagt. Beter is het 
natuurlijk als de volksvertegenwoordigingen en het brede publiek door hun besturen 
ruim van relevante informatie worden voorzien, ook omdat het voor de overheidsbesturen 
een onbegonnen zaak is om alleen met alle overheidsinformatie aan de slag te gaan. 
Als burgers ervan gebruik kunnen maken, kan de hele samenleving profiteren van die 
informatie. 

Zonder transparantie kan een democratische rechtsstaat niet bestaan. 

3.4.2.1.2 Regelgeving en jurisprudentie
Verdragen, wetten, regelingen en contracten – eigenlijk iedere afspraak – gaat over 
transparantie: mensen spreken iets af en bepalen wat het onderwerp van die afspraak is en 
hoe ze daarmee gezamenlijk willen omgaan. Het aantal regelingen over transparantie is 
dus gelijk aan het aantal regelingen dat er bestaat. Daarnaast zijn er ook specifieke wetten 
die gaan over transparantie. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld de artikelen 68 en 105 van 
de Grondwet, de Woo, de Awb en de Comptabiliteitswet 2016. 

3.4.2.1.3 Analysevragen voor toetsing
In de inleiding bij dit hoofdstuk is de volgende hoofdvraag gesteld bij het beginsel van 
transparantie (concept democratie): is de totstandkoming en uitvoering van het beleid 
voldoende transparant (ook over het budget) om zicht te hebben op de totstandkoming en 
uitvoering van beleid op zodanige wijze dat belanghebbenden ook kunnen deelnemen aan 
dat beleid?
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Op basis van deze paragraaf moeten de volgende aspecten worden onderzocht en 
beoordeeld in het kader van transparantie.
• Zijn de interne organisatie1083, procedures, regelgeving en besluiten van het openbaar 

bestuur helder (inclusief de publicatie en bekendmaking ervan)?1084

• Deelt het bestuur zijn ideeën, plannen en budgetten vanaf de vroegste fase van 
beleidsvorming (inclusief de daarbij behorende dilemma’s) en leeft het bestuur de 
plicht na om zijn gedrag en besluiten te motiveren in duidelijke taal?1085

• Is het gedrag van publieke autoriteiten voorspelbaar en zijn ze consistent in de 
interpretatie en toepassing van de geschreven en ongeschreven regels?1086

Er kunnen raakvlakken zijn met andere beginselen van goed bestuur, zoals het feit dat 
er sprake moet zijn van zorgvuldigheid, motivering en rechtszekerheid. De vraag naar 
de interne organisatie lijkt vreemd in een context die op de burger is gericht, maar goed 
bestuur vraagt om een goede en transparante organisatie met heldere taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden en voldoende gekwalificeerd personeel om dat werk uit te 
voeren op de gewenste wijze. 

3.4.2.2 Beginsel van participatie

3.4.2.2.1 Inleiding
Als er geen transparantie bij het bestuursoptreden is, is het voor burgers onmogelijk om 
te participeren op een positieve manier. Tegen het duister van de bestuurlijke geheimen 
– Addink sprak hiervoor over het ‘nieuwe despotisme’- moeten de burgers dan strijden 
voor meer openheid. Als burgers mogen meedoen aan de totstandkoming en uitvoering 
van besluiten, wordt hun vrijheid beter gewaarborgd en neemt hun vertrouwen in de 
democratische rechtsstaat toe. Participatie is daartoe een belangrijk middel. Uitgaande 

1083 Denk hierbij onder meer aan de volgende vragen. Is de interne organisatie voldoende op orde en 
is de kwaliteit en de kwantiteit van het bestuur en de medewerkers van de organisatie voldoende 
voor de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie? Is er sprake van een voldoende goede 
bedrijfsvoering met tegenspraak, oftewel zijn het risicomanagement, de sturing en beheersing van 
processen, een controllersfunctie, intern onderzoek en toezicht voldoende op orde?

1084 Denk hierbij onder meer aan de vraag of relevante informatie (wat doet de overheid nu en wat 
is ze van plan?) voldoende vrij verkrijgbaar is (open en zo mogelijk gratis) en of die informatie 
voldoende (direct) toegankelijk is voor belanghebbenden?

1085 Het gaat bij deze informatie onder meer over de uitvoering van het beleid, handhavingsacties 
van de overheid, bijeenkomsten van het bestuur, handelingen van het bestuur en andere 
relevante informatie van het bestuur. Worden inhoudelijke en bestuurlijke dilemma’s zichtbaar 
gemaakt en worden de keuzes voldoende gemotiveerd, waarbij het algemeen belang expliciet 
wordt meegewogen? Is de informatie zo vormgegeven dat burgers en bedrijven deze informatie 
gemakkelijk kunnen begrijpen en toepassen om eigen acties in samenwerking met het bestuur te 
bepalen? 

1086 Addink 2019, p. 112.
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van vertrouwen in de burger en een wederkerige relatie tussen bestuur en burger zou de 
stelling ook kunnen zijn dat het bestuur moet proberen zo goed mogelijk te participeren 
in initiatieven van de burger. Het bestuur moet burgerinitiatieven serieus onderzoeken 
en zo mogelijk die initiatieven samen met burgers benutten om tot effectief en efficiënt 
bestuur te komen. Allerlei vormen staan het bestuur daartoe ter beschikking: van 
inspraakavonden tot burgerpanels, burgerfora, referenda en samenwerkingsovereen-
komsten met vertegenwoordigingen van groepen burgers. 

“Aanbestedingen kunnen ook een belemmering zijn voor participatie. Een 
wijkbewoner die ook de ontwerper van een beeldbepalende brug in Rotterdam 
is, maakte gratis een ontwerp voor de vernieuwing van een schoolplein in zijn 
buurt (waar zijn eigen kinderen naar school gingen, us). Leerlingen en docenten 
waren dolenthousiast, maar het mocht niet worden uitgevoerd vanwege 
aanbestedingsregels. Dat demotiveert.”1087

Het bestuur kan burgers en bedrijven vragen om raad en advies en om deel te nemen 
in verschillende fases van een besluitvormingsproces: bij de oriëntatie op nieuw beleid, 
bij de voorbereiding ervan, bij de besluitvorming erover en bij de uitvoering van het 
beleid. Soms wordt het bestuur verrast door protesten van burgers en bedrijven tegen 
(voorgenomen) beleid en de uitvoering ervan. Burgers kunnen de media opzoeken om 
hun onrecht aan een groot publiek bekend te maken. Ze kunnen naar de rechter stappen 
om een oordeel te vragen over het in hun ogen geschonden belang en ze kunnen andere 
protestmiddelen inzetten, zoals demonstraties en blokkades. In al die gevallen voelen 
burgers en bedrijven zich kennelijk tekort gedaan.

Participatie hoort bij een representatieve democratie, waarin burgers hun volksverte-
genwoordigers eens in de paar jaar direct of indirect kiezen. Volksvertegenwoordigers 
moeten compromissen sluiten in de politieke organen en dan kunnen bepaalde publieke 
belangen ondersneeuwen. Het is noodzakelijk dat burgers ook directe lijnen met politici en 
ambtenaren hebben om voor hun belangen in het ambtelijke en politieke proces op te komen. 

De Nationale ombudsman pleitte op 1 juli 2022 bijvoorbeeld voor meer 
participatie (in de vorm van bemiddeling) door de slachtoffers van de 
kinderopvangtoeslagenaffaire omdat de hersteloperatie zeer traag verloopt. 
Een deel van de ouders wordt pas in 2026 geholpen. Een gang naar de rechter is 
volgens de ombudsman vrijwel de enige manier voor ouders om eerder aan de 
beurt te komen. 

1087 Smits, Schaap en Stapelbroek 2021.
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Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Veel ouders zijn moegestreden. 
Deze operatie is een opeenstapeling van ingewikkelde regels en procedures. De 
individuele afhandeling kost daardoor veel tijd. Alle energie die er nu in wordt 
gestoken gaat naar dit vastgelopen systeem van herstel.” Via de bemiddeling 
kunnen volgens Van Zutphen de ouders weer zelf verantwoordelijkheid en regie 
kunnen nemen over hun leven. “Waarbij het moet draaien om de vraag: ‘wat heb 
je nu nodig om dit boek te kunnen sluiten?’. De oprichting en het werk van de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen kostten tot nu toe miljarden euro’s. Dat 
staat in schril contrast met een ouder die gewoon wil dat zijn kinderen kunnen 
voetballen.” De staatssecretaris heeft een pilot mediation aangekondigd. “Maar 
dat is pas bij de bezwaarfase. Er is bemiddeling aan de voorkant nodig.”1088

Addink omschrijft participatie op gemeenschapsniveau als een informele of gestructu-
reerde gelegenheid voor individuen en organisaties die niet zijn gelieerd aan overheidsin-
stanties om hun mening en gedachten over beleidsuitgangspunten en beleidsvoorstellen 
kenbaar te maken en om met overheidsvertegenwoordigers over deze zaken in debat te 
gaan. Addink schrijft hierover het volgende.

“Dit type deelname kan verschillende vormen aannemen, zoals elementen 
van openbare hoorzittingen, spreekrecht tijdens vergaderingen, enquêtes 
en andere mogelijkheden om te reageren op het ontwerpvoorstel van het 
openbaar lichaam om een   bepaalde activiteit uit te voeren. Een kenmerk 
van participatie op gemeenschapsniveau is dat de uitkomsten niet bindend 
zijn voor overheidsinstanties. De resultaten van de raadplegingsprocedures 
zijn soms verre van bemoedigend. (…) In Nederland is de optionele uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure opgenomen in Awb. Daarnaast zijn algemene 
voorschriften voor participatie op gemeenschapsniveau op lokaal en regionaal 
niveau opgenomen in de Gemeentewet en de Provinciewet. De voordelen van 
deze vorm van participatie zijn dat burgers het beleidsproces kunnen beïnvloeden 
en dat als gevolg daarvan de administratie meer aandacht gaat besteden aan de 
verschillende sociale belangen die bij het voorstel zijn betrokken. (…) Nadelen 
zijn onzekerheid over de vraag of de uitgesproken opvattingen en meningen 
daadwerkelijk door de overheid zullen worden omgezet in actie.”1089

1088 ht tps://w w w.nat iona leombudsma n.n l /nieuws/2022/meer-inzet-op-bemiddel ing-bij-
hersteloperatie-kinderopvangtoeslag

1089 Addink 2019, p. 135-136.
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In de jaren zeventig van de vorige eeuw kregen burgers ‘inspraak’ in het beleid, om 
daarmee eventuele latere bezwaren van burgers en bedrijven te voorkomen. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw werd het beleid ‘interactief ’ en tien jaar later kwam de 
‘doe-democratie’ op.1090 Het burgerforum is de nieuwste vorm van participatie om burgers 
een stevigere stem in de beleidsvorming te geven. De commissie-Brenninkmeijer die 
begin 2021 een advies aan de regering gaf over burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, 
formuleerde een aantal criteria voor burgerfora.1091 De commissie noemt het organiseren 
van een burgerforum een complexe onderneming, “die zonder serieuze, doordachte 
aanpak juist tot minder betrokkenheid en vertrouwen van burgers kan leiden”. De inbreng 
van burgers moet tijdig en niet vrijblijvend zijn en de overheid zelf moet er ook in willen 
investeren. Dat leidt tot onder meer de volgende voorwaarden voor succes:
• een juiste vraagstelling,
• een duidelijke inbedding vooraf in de politieke besluitvorming,
• een goede representativiteit van het burgerforum met de nodige middelen om gelijk-

waardige deelname mogelijk te maken,
• een goede verbinding tussen het forum en de rest van de samenleving,
• een goede praktisch en inhoudelijke ondersteuning van het forumproces, en
• een vooraf bepaald en transparant vervolg op de voorstellen uit het forum in de 

politieke besluitvorming.

Volgens de commissie-Brenninkmeijer moet in de praktijk al doende worden geleerd van 
de burgerfora die worden gehouden.1092 In Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie 
pleit Rovers voor de instelling van een permanent burgerberaad, dat eenzelfde status zou 
moeten krijgen als de Sociaal Economische Raad. Daarin zouden “bijvoorbeeld honderd-
vijftig gelote Nederlanders vanaf 15 jaar voor anderhalf jaar” kunnen worden benoemd 
“met de opdracht minimaal drie ad-hoc-burgerberaden te initiëren over welk onderwerp 
dan ook”.1093 Volgens Rovers is naast een nieuwe wet hiervoor alleen “vertrouwen van de 
politiek in de inwoners van Nederland nodig”.1094 Burgerberaden maken het volgens haar 
gemakkelijker om moeilijke beslissingen te nemen: 

1090 Brenninkmeijer 2021, p. 5.
1091 Brenninkmeijer 2021, p. 5-6. 
1092 Het kabinet maakte op 4 juli 2022 bekend dat het de optie van een burgerforum over klimaat- en 

energiebeleid samen met het parlement verder wil verkennen. ‘Kabinet ziet potentie burgerforum 
voor klimaat- en energiebeleid: wil eerst met Kamer in gesprek’, rijksoverheid.nl (geraadpleegd op 
04-07-2022)

1093 Rovers 2022, p. 132.
1094 Rovers 2022, p. 132.
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“Sterker, burgerberaden kunnen leiden tot snellere besluitvorming, beter beleid 
voor de langere termijn, meer democratisch zelfvertrouwen van inwoners, en 
meer wederzijds vertrouwen tussen politiek en bevolking. Bovendien kunnen ze 
helpen om polarisatie en desinformatie tegen te gaan.”1095 

Om dit te bereiken presenteert ze tien aanbevelingen:
1. Stel een goede vraag
2. Zorg voor een duidelijk mandaat
3. Werk met een gewogen loting
4. Neem barrières voor deelname weg
5. Zorg voor gebalanceerde informatie en wees transparant
6. Zet in op gelijkwaardig overleg
7. Betrek de hele samenleving
8. Vertrouw inwoners
9. Neem de tijd
10. Doe het vaker

Brenninkmeijer en Rovers laten met hun aanbevelingen zien dat de crux van het 
vraagstuk van een betere samenleving draait om informatie en het stellen van de juiste 
vraag op basis van die informatie. Als die goede informatie gedeeld kan worden en als 
burgers daarover kunnen meedenken en meebeslissen op basis van de juiste vraag, dan 
ontstaat er draagvlak voor hopelijk de goede oplossingen. 

Communicatie-expert Rijnja pleit voor een systematische benadering van participatie 
in de vorm van ‘dilemmalogica’, waarmee vanuit openheid steun voor beleid wordt 
opgebouwd.1096 Hij haalt daarin de wetenschappers Alan Lind en Tom Tyler aan die 
‘procedurele rechtvaardigheid’ benoemen als belangrijke factor om beleid acceptabel 
te maken. “Burgers of bedrijven die de overwegingen kennen die aan beslissingen 
voorafgaan, zien dit overheidshandelen eerder als legitiem. En ze zijn meer bereid de 
regels na te leven.” Rijnja stelt dat het werk van Lind en Tyler tot het inzicht leidt dat 
“we als overheid aan begrip kunnen winnen, als we serieus werk maken van wat als een 
drietrapsraket uit de verhalen oplicht: erkenning, ordening en perspectief.”1097 Rijnja komt 
tot het volgende schema voor de samenvatting van dilemmalogica.1098

1095 Rovers 2022, p. 139.
1096 Rijnja 2017, p. 11.
1097 Rijnja 2017, p. 11.
1098 Rijnja 2017, p. 12.
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Dilemmalogica

Zie de zorgen Wat zeggen de mensen en welke belangen en waarden stromen 
daaronder? Erkenning

Orden de zienswijzen Hoe verhouden de zienswijzen zich tot elkaar? Scenario’s bandbreedte Herkenning
Bied perspectief Wat gaan we doen (inhoud) en welke stappen zet je Verkenning

Het schema laat zien dat er een sterke wisselwerking is tussen transparantie en 
participatie. Ze zijn letterlijk communicerende vaten. Transparantie en participatie 
moeten dus altijd in samenhang worden beoordeeld.

3.4.2.2.2 Regelgeving en jurisprudentie
In de Awb wordt participatie op diverse plaatsen geregeld, bijvoorbeeld in de afdeling 3.4. 
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Onder meer de volgende artikelen staan in 
die afdeling: 

Artikel 3:10, lid 1. Deze afdeling is van toepassing op de voorbereiding van 
besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan 
is bepaald.

Artikel 3:13, lid 1. Indien het besluit tot een of meer belanghebbenden zal zijn 
gericht, zendt het bestuursorgaan voorafgaand aan de terinzagelegging het 
ontwerp toe aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

Artikel 3:15, lid 1. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze 
schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Artikel 3:15, lid 4. Indien het een besluit tot wijziging of intrekking van een 
besluit betreft, stelt het bestuursorgaan degene tot wie het te wijzigen of in te 
trekken besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren 
gebrachte zienswijzen.

Artikel 3:16, lid 1 De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het 
uitbrengen van adviezen als bedoeld in afdeling 3.3, bedraagt zes weken, tenzij 
bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald.

Ook het Verdrag van Aarhus van 26 juni 1998 is van belang Het gaat over toegang tot 
informatie, inspraak (Engels: participation) in besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden. Het geldt in Nederland sinds 29 maart 2005. In de Engelse 
tekst van het verdrag wordt gesproken over participation dat in het Nederlands is vertaald 
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met het beperktere begrip inspraak. De term inspraak komt meer dan 60 keer voor in de 
vertaling.

Het verdrag is onder meer opgesteld omdat iedereen het recht heeft om te leven in een 
milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn en de plicht heeft om het 
milieu te beschermen en te verbeteren in het belang van de huidige en toekomstige 
generaties. Om dit recht inhoud te geven en de plicht te kunnen vervullen, moeten burgers 
toegang tot informatie krijgen, recht op inspraak (participation) in de besluitvorming 
krijgen en toegang tot de rechter hebben inzake milieuaangelegenheden. Ook moeten 
burgers bijstand kunnen krijgen om hun rechten uit te oefenen. Verder erkent het verdrag 
de betekenis van niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector in het 
beschermen van het milieu. 

Met name artikel 6 over inspraak in besluiten over specifieke activiteiten (Engels: public 
participation in decisions on specific activities) laat zien dat aan participatie veel waarde 
wordt toegekend. In het tweede lid wordt bepaald dat het betrokken publiek op adequate, 
tijdige en doeltreffende wijze wordt geïnformeerd via een openbare bekendmaking of, 
indien van toepassing, individueel, over een milieu-besluitvormingsprocedure. In het derde 
lid staat dat de inspraakprocedures (Engels: participation procedures) redelijke termijnen 
omvatten voor de verschillende fasen, die voldoende tijd laten voor het informeren van het 
publiek in overeenstemming met het voorgaande tweede lid en voor het publiek om zich 
gedurende de milieu-besluitvorming doeltreffend voor te bereiden en deel te nemen. De 
overheid moet, volgens het vierde lid, voorzien in vroegtijdige inspraak (Engels: partici-
pation), wanneer alle opties open zijn en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden. Ook 
moet de overheid, indien van toepassing, potentiële aanvragers aanmoedigen het betrokken 
publiek te identificeren, discussies aan te gaan en informatie te verstrekken betreffende 
de doelstellingen van hun aanvraag alvorens een vergunning aan te vragen (lid 5). Verder 
moeten de bevoegde overheidsinstanties op grond van lid 6 het betrokken publiek kosteloos 
toegang verschaffen tot alle informatie die relevant is voor de besluitvorming die beschikbaar 
is ten tijde van de inspraakprocedure (Engels: public participation procedure), behalve 
als er een weigeringsgrond is. In het zevende lid staat dat de inspraakprocedures (Engels: 
participation procedures) het publiek de mogelijkheid moet bieden om schriftelijk of, indien 
van toepassing, tijdens een hoorzitting of onderzoek met de verzoeker, alle opmerkingen, 
informatie, analyses of meningen naar voren te brengen die het relevant acht voor de voorge-
stelde activiteit. Overheden moeten naar behoren rekening houden met de resultaten van 
de inspraak (public participation) (lid 8). Overheden lichten het publiek terstond in over een 
besluit met redenen en overwegingen waarom het besluit is genomen (lid 9).
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Volgens Addink heeft dit verdrag een enorme impact gehad op de Nederlandse procedures 
in het milieurecht.1099

Verder is het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie 
betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten van de 
Raad van Europa van belang. Het is op 16 november 2006 vastgesteld en door Nederland 
geratificeerd op 1 juni 2012. Dit protocol regelt het recht op participatie in de aangele-
genheden van lokale autoriteiten. Met deze participatie kan een burger de uitoefening 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden door een lokale autoriteit mede bepalen 
of hierop invloed uitoefenen. De wet moet voorzien in middelen om de uitoefening van 
dit recht te bevorderen. Daartoe moeten lokale autoriteiten bevoegdheden krijgen om de 
uitoefening van het recht op participatie zoals vervat in dit Protocol mogelijk te maken, te 
bevorderen en te vergemakkelijken. Het gaat dan om:
• procedures inzake burgerparticipatie, waaronder bijvoorbeeld raadpleging, lokale 

referenda en petities en, wanneer de lokale autoriteit veel inwoners omvat en/of een 
groot geografisch gebied bestrijkt, maatregelen om de betrokkenheid van burgers te 
vergroten op een niveau dat dichtbij hen staat;

• procedures voor toegang tot officiële documenten die berusten bij lokale autoriteiten;
• maatregelen om te voldoen aan de behoeften van categorieën personen die 

geconfronteerd worden met specifieke belemmeringen bij de participatie; en
• mechanismen en procedures voor het behandelen en beantwoorden van klachten en 

suggesties betreffende het functioneren van lokale autoriteiten en lokale overheids-
diensten.

Ook moeten de verdragspartijen op grond van het protocol het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën aanmoedigen om het recht op participatie te bevorderen en 
uit te oefenen.

Deze regeling laat zien dat het bestuur bij participatie verplicht is om burgers toegang te 
geven tot de eigen informatie en burgers op een manier moet laten meedoen die bij hen 
past. 

De regering werkt aan het voorstel voor de Wet versterking participatie op decentraal 
niveau, waardoor decentrale overheden verordeningen moeten vaststellen over de manier 
waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van gemeentelijk beleid worden betrokken.1100 Er is in 2020 een consultatieronde geweest. 

1099 Addink 2019, p. 137.
1100 ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’, internetconsultatie.nl.
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De bestaande, verplichte inspraakverordening in de Gemeentewet regelt uitsluitend 
de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij de voorbe-
reiding van beleid. De regering stelt in de memorie van toelichting bij het (consultatie)
wetsvoorstel dat de inwoner 

“in toenemende mate een belangrijke rol (heeft) in de agendering, de 
voorbereiding, de totstandkoming, de uitvoering en de beoordeling van 
beleid. Niet alleen omdat de burger de gevolgen van beleid ervaart, maar 
ook omdat participatie aan het politieke proces als intrinsieke waarde van 
de Nederlandse samenleving wordt ervaren. (…) De regering meent dat 
inwoners, naast een bijdrage aan het proces dat aan de besluitvorming vooraf 
gaat, een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de fase van uitvoering 
en evaluatie van het beleidsproces. Deze vormen van participatie zijn een 
aanvulling op de representatieve democratie. Het is zowel voor de inwoners en 
andere belanghebbenden als voor het gemeentebestuur van belang dat vooraf 
duidelijk is hoe breed de marges van beïnvloeding zijn. Het is wenselijk dat de 
Gemeentewet tot uitdrukking brengt dat de raad daartoe voorziet in een regeling 
om die duidelijkheid te bieden. Daarbij is het van belang dat inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe de input van participanten meegenomen en meegewogen wordt 
in het proces, zowel vooraf als achteraf. Het versterken en vernieuwen van de 
democratie in Nederland is van wezenlijk belang.”1101

Addink vindt het voorstel “meer dan welkom gelet op de wel erg restrictieve rechtspraak 
met betrekking tot het onderwerp ‘participatie’ van de Afdeling”.1102 Hij vindt het voor de 
hand liggen om niet alleen een regeling op te nemen in de Gemeentewet, Provinciewet en 
Waterschapswet, maar ook om afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
van de Awb op een soortgelijke aan te vullen, waardoor de regeling van participatie op 
centraal én decentraal niveau wordt versterkt.1103 In het voorstel is ook een uitdaagrecht 
voor burgers opgenomen, maar Addink noemt het een fopspeen omdat het burgers niets 
nieuws biedt ten opzichte van artikel 5 (recht van petitie) de huidige Grondwet.1104 

Volgens Addink is er ook nog veel werk aan de winkel, omdat er volgens hem betrekkelijk 
weinig kwantitatieve en kwalitatieve informatie op centraal en decentraal niveau bekend 
is over de manieren waarop en de mate waarin het participatiebeginsel invulling krijgt. 

1101 Wet versterking participatie op decentraal niveau, 9 december 2019, Memorie van toelichting, p. 1. 
www.internetconsultatie.nl. 

1102 Addink 2020b. 
1103 Addink 2020b. 
1104 Addink 2020b.
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Daarom pleit hij ervoor om de effectiviteit van de verschillende vormen en initiatieven 
daadwerkelijk in kaart te brengen.

De Afdeling advisering van de Raad van State is zeer negatief over het wetsvoorstel. Haar 
advies publiceerde ze op 16 juni 2022. Volgens de Afdeling advisering schiet het voorstel 
ernstig tekort: het wetsvoorstel moet in fundamentele zin worden heroverwogen en kan 
niet in deze vorm bij de Tweede Kamer worden ingediend. 

De Afdeling advisering “erkent dat er bij bepaalde groepen burgers onvrede 
bestaat over de overheid, het overheidsbeleid en de door de overheid geleverde 
prestaties. In die zin begrijpt zij en erkent zij het belang van de dieperliggende 
achtergrond van het wetsvoorstel (…). Uit onderzoek blijkt echter dat 
maatschappelijk onbehagen een complex verschijnsel is dat veel verschillende 
oorzaken heeft. (…) De vraag is hoe dit wetsvoorstel zich daartoe verhoudt. 
Wetgeving is alleen zinvol als het een effectieve en evenredige reactie vormt op 
een maatschappelijk probleem. Vanuit dit oogpunt schiet de toelichting ernstig 
tekort. Een gedegen analyse van waar in onze samenleving nu precies het 
probleem zit ontbreekt, als ook een gedragen motivering van de noodzaak en 
effectiviteit om met het oog daarop de democratie te versterken en vernieuwen. 
Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk hoe de in het wetsvoorstel voorgestelde 
instrumenten (burgerparticipatie in de gehele beleidscyclus en het uitdaagrecht) 
daarop een adequate reactie zouden vormen. Daarbij valt het de Afdeling op dat 
de toelichting naast de maatschappelijke onvrede bij bepaalde groepen burgers 
nog een tweede probleem aanstipt, namelijk dat “voor inwoners niet altijd 
duidelijk is waar ze terecht kunnen met vragen of zorgen over het handelen van 
de overheid”. (…) Daarmee lijkt de regering als motief van het wetsvoorstel een 
ander probleem te definiëren, namelijk het probleem van de ontoegankelijke 
overheid. (…) Onduidelijk blijft echter waarom een oplossing voor dit probleem 
gezocht zou moeten worden in meer burgerparticipatie, in plaats van concrete 
maatregelen die een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van de overheid 
kunnen waarborgen.”1105

De Afdeling advisering vindt het ook niet van een zorgvuldige analyse getuigen 
dat de regering de verwachting uitspreekt dat allerlei uiteenlopende vormen van 
burgerparticipatie ‘in het algemeen’ de representatieve democratie aanvullen en 
versterken. De Afdeling advisering waarschuwt dat moet worden voorkomen 
dat burgerparticipatie en de representatieve democratie “op ondoordachte 

1105 https://www.raadvanstate.nl/@121476/w04-20-0175/ Laatst geraadpleegd op 16 september 2022.
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wijze worden vermengd”. De Afdeling advisering vreest dat de regering met het 
uitspreken van hoge verwachtingen over burgerparticipatie en het uitdaagrecht 
in het bijzonder, zonder daarbij concreet aan te geven op welke manieren 
decentrale overheden deze hooggespannen verwachtingen kunnen gaan 
waarmaken, het risico inbouwt dat met het wetsvoorstel het tegenovergestelde 
zal worden bereikt van wat wordt beoogd. Volgens de Afdeling advisering is 
de kans dat burgers (verder) teleurgesteld raken niet denkbeeldig, hetgeen de 
mogelijke schade voor de representatieve democratie verder zou vergroten.1106

De Afdeling advisering heeft weinig vertrouwen in de onderbouwing van meer betrok-
kenheid van het bestuur bij burgers buiten de verkiezingen om. Ze onderschat het feit 
dat volksvertegenwoordigers in het algemeen weinig tijd hebben om zelf contact te 
onderhouden met burgers. Het raadswerk eist veel van de volksvertegenwoordigers om 
alleen al alle stukken te lezen. Als er een verordening zou komen die dergelijke contacten 
tussen het bestuur en zijn ambtenaren en burgers beter mogelijk maakt, dan profiteren 
zowel de ambtenaren als de volksvertegenwoordigers en het bestuur daarvan. Het wachten 
is nu op een betere onderbouwing van dit wetsvoorstel. 

Tot slot over het uitdaagrecht nog het volgende. Bij de behandeling van de casus 
over Europees aanbesteden wordt gesteld dat het accent bij aanbestedingsprocedures 
op openbaarheid achteraf moet komen te liggen.1107 Dat zou het realiseren van het 
uitdaagrecht aanzienlijk vereenvoudigen. 

3.4.2.2.3 Analysevragen voor toetsing
In de inleiding bij dit hoofdstuk is de volgende hoofdvraag gesteld bij het beginsel van 
participatie (concept democratie): zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het 
beleid alle relevante publieke belangen van betrokkenen voldoende gewogen en hebben 
de belanghebbenden ook voldoende ruimte om hun eigen zaken zoveel mogelijk zelf te 
behartigen als ze dat wensen of krijgen ze steun bij de behartiging van hun belangen?

Op basis van deze paragraaf moeten de volgende aspecten worden onderzocht en 
beoordeeld in het kader van participatie.
• Zijn de procedures voor participatie voldoende helder en toegankelijk? Ondersteunt 

het bestuur belanghebbenden voldoende bij hun participatie? 
• Worden belanghebbenden betrokken bij de bepaling van de behoefte aan beleid en 

bij de afweging van het bestaande en voorgenomen beleid tegen andere behoeften? 

1106 https://www.raadvanstate.nl/@121476/w04-20-0175/ Laatst geraadpleegd op 16 september 2022.
1107 Zie paragraaf 4.5. Onderzoek Europees aanbesteden.
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Krijgen belanghebbenden voldoende informatie en financiële middelen om deel te 
nemen aan de discussie over het (voorgenomen) overheidsbeleid?

• Worden de belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie 
van beleid? Worden zij voldoende geïnformeerd en krijgen ze ruimte om het bestuur van 
kritiek te dienen tijdens de uitvoering? Leidt kritiek tot verbeteringen in de aanpak van 
participatie en worden de ervaringen van burgers met participatie openbaar gemaakt? 

Er kunnen raakvlakken zijn met andere beginselen van behoorlijk en goed bestuur, zoals 
het feit dat er sprake moet zijn van een zorgvuldige voorbereiding, rechtszekerheid en 
transparantie. 

3.4.3 Concept rechtsstaat

3.4.3.1 Beginsel van behoorlijkheid

3.4.3.1.1 Inleiding
In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek kwam de vraag van Nationale ombudsman 
Oosting aan de orde: “Hanteert de Rekenkamer algemene beginselen, zoals de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur?”1108 Oosting legde de vinger op de zere plek. In de 
casus over het persoonsgebonden budget1109 blijkt dat de Nationale ombudsman op basis 
van behoorlijkheid oordeelt dat de overheid de budgetten moet betalen ook als niet alle 
controles zijn uitgevoerd, terwijl de Algemene Rekenkamer aanvankelijk de betalingen 
als onrechtmatig beoordeelt. Deze tegenstrijdigheid schept onduidelijkheid voor burgers 
en de overheid. Het zou dus voor de hand liggen dat de Algemene Rekenkamer ook de 
beginselen van behoorlijk bestuur meeweegt in haar oordelen. Op dit moment is dat 
echter nog niet altijd expliciet het geval. 

Een reden waarom de Algemene Rekenkamer weinig aandacht besteedt aan de beginselen 
van behoorlijk bestuur, is mogelijk het feit dat ze geen onderzoek doet naar de gevolgen 
van het beleid voor individuen. Dat is in de memorie van toelichting van de Cw 2016 
ook zo benoemd.1110 Die burgers komen dus minder in beeld. Dat klemt, omdat de 
Algemene Rekenkamer wel zegt dat ze haar onderzoeken doet in het belang van de 
belastingbetalende burger. Het ligt daarom voor de hand dat de Algemene Rekenkamer 
ook de behoorlijkheid van het bestuurlijk handelen meeneemt in haar onderzoeken. Zoals 
hiervoor al aan de orde is gekomen is behoorlijkheid een onderdeel van rechtmatigheid. 

1108 Schaap 1991b, p. 12. 
1109 Zie de paragrafen 4.4 en 1.4 in bijlage II.
1110 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 152.
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De Algemene Rekenkamer zou in de eerste plaats kunnen onderzoeken in hoeverre 
bestuursrechters en ombudsmannen oordelen in zaken op het onderzochte beleidsterrein 
die door burgers zijn aangespannen. Verder kan ze zelf oordelen aan de hand van de 
bekende behoorlijkheidscriteria of het beleid wel aan de eisen voldoet. Beleid kan heel 
efficiënt en of effectief zijn, maar rechtsstatelijk toch niet aan de eisen voldoen omdat de 
burger in de knel komt door het beleid. Dat zou voor de Algemene Rekenkamer aanleiding 
kunnen zijn om het beleid (uitgaven, ontvangsten en verplichtingen) om die reden (deels) 
onrechtmatig te verklaren. 

3.4.3.1.2 Regelgeving en jurisprudentie
De beginselen van behoorlijk bestuur zijn te vinden in wetgeving, jurisprudentie, beleids-
regels en in de verslagen van de ombudsman. 

Overzicht algemene beginselen van behoorlijk bestuur en Awb1111 Geschreven beginsel in Awb of ongeschreven 
beginsel (-)

Bestuurlijk handelen (algemeen)
• verbod van vooringenomenheid Art. 2:4 Awb
• transparantiebeginsel Art. 3:2 Awb (deels)
• correcte behandeling Afd. 3.2 en 3.4 Awb

Voorbereiding van besluiten en bestuurshandelingen 
(formeel)
• (formeel) zorgvuldigheidsbeginsel Art. 3:2 Awb

Afd. 3.3, 3.4 en 3.5
Afd. 4.1.1 en 4.1.2

• verdedigingsbeginsel Art. 4:7 en 4:8 (deels)

Besluitvorming en inrichting van besluiten en 
bestuurshandelingen (formeel)
• fair-playbeginsel Art. 2:4 (deels)
• verbod van détournement de procédure -
• gebod van belangenafweging; specialiteitsbeginsel Art. 3:4, eerste lid
• gebod van draagkrachtige motivering Art. 3:46 en 3:50
• gebod van kenbare motivering Art. 3:47 en 3:48
• formele rechtszekerheid -
• tijdig beslissen Art. 4:13 – 4:18

Inhoud van besluiten en bestuurshandelingen (materieel)
• materiële rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel -
• gelijkheidsbeginsel -
• verbod van détournement de pouvoir Art. 3:3
• materiële zorgvuldigheid Art. 3:4, tweede lid
• evenredigheidsbeginsel Art. 3:4, tweede lid

1111 Gebaseerd op Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 269-270.
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Artikel 8:77, tweede lid Awb eist dat de bestuursrechter in de uitspraak vermeldt welke 
geschreven of ongeschreven rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel is geschonden, als 
hij een beroep gegrond verklaart.

Net als de Nationale ombudsman kan de Algemene Rekenkamer deze geschreven en 
ongeschreven normen meewegen in haar oordelen.

3.4.3.1.3 Analysevragen voor toetsing
In de inleiding bij dit hoofdstuk is de volgende hoofdvraag gesteld bij het beginsel van 
behoorlijkheid (concept rechtsstaat): wordt bij de totstandkoming en uitvoering van het 
beleid voldoende rekening gehouden met de beginselen van behoorlijkheid, zoals het 
verbod van détournement de pouvoir, het specialiteitsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, 
het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel?

Op basis van deze paragraaf moeten de volgende aspecten worden onderzocht en 
beoordeeld in het kader van behoorlijkheid.
• Wordt bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid voldoende rekening 

gehouden met de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur? 
• Zijn er rechtszaken aangespannen door burgers op het onderzochte beleidsterrein? 

Zijn er rechtsgeschillen op het onderzochte terrein als indicatie van de al dan niet 
behoorlijkheid van het bestuur?

• Komen er burgers anderszins in de knel door het beleid?

3.4.3.2 Beginsel van mensenrechten en goed bestuur

3.4.3.2.1 Inleiding
Betrekkelijk nieuw (2009) is het grondrecht op goed (in het Nederlands vertaald met 
‘behoorlijk’) bestuur van de kant van de Europese instellingen, inclusief het recht op 
een schadevergoeding als de EU in gebreke is gebleven: artikel 41 van Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.1112 

1112 De tekst van artikel 41 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt.
 Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn 
door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.

2. Dit recht behelst met name:
a. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen; 
b. het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met 

inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- 
en het zakengeheim;

c. de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.
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‘Goed’ is beter dan ‘behoorlijk’
Aan tafel bied je je gasten liever een glas goede wijn aan dan een behoorlijke wijn. 
Je koopt liever een goede tweedehands auto dan een behoorlijke. Je krijgt liever 
les van een goede leraar dan van een behoorlijke. Goed is beter dan behoorlijk. 
Wonderlijk is het daarom om te lezen dat burgers in heel de Europese Unie 
recht hebben op goed bestuur, terwijl de Nederlandse overheid niet meer dan 
behoorlijk moet besturen. Want ‘goed’ wordt in Nederland letterlijk vertaald met 
‘behoorlijk’, als het om het overheidsbestuur gaat. 
Volgens artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie1113 hebben Duitsers recht op ‘gute’ Verwaltung, Fransen op ‘bonne’ 
administration, Engelsen op ‘good’ administration en Spanjaarden op ‘buena’ 
administración. In Nederland wordt dat woord ‘goed’ vertaald met ‘behoorlijk’ 
bestuur. Maar deze twee begrippen ‘goed’ en ‘behoorlijk’ verhouden zich in de 
spreektaal als een 8 tot een 6,5 op een schaal van 1 tot 10. De lat bij het woord 
‘goed’ ligt hoger dan bij het woord ‘behoorlijk’. 1114 De vraag is of de eisen aan 
het Nederlandse bestuur door het gebruik van het woord ‘behoorlijk’ feitelijk 
en mogelijk ook gevoelsmatig lager zijn. Dat is niet vast te stellen. Maar niet is 
uit te sluiten dat sommige bestuurders weerstand zullen hebben tegen de juiste 
vertaling van het woord ‘goed’ in plaats van ‘behoorlijk’ als het om besturen gaat. 
‘Goed’ voelt als een 8 en daarmee gaat de lat psychologisch omhoog. Sommige 
bestuurders zullen die druk vervelend en misschien zelfs te hoog vinden.

In het rapport Bestuursrecht op maat dat in opdracht van het Ministerie van BZK is 
geschreven en in 2020 verscheen, wordt gesteld dat artikel 41 van EU-Handvest van de 
grondrechten een belangrijke stap is in de richting van de constitutionele verankering 
van een recht op behoorlijk (goed) bestuur is. De auteurs vinden dat een belangrijke 
ontwikkeling omdat het takenpakket van het bestuur sterk is gegroeid in de afgelopen 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of 
door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig 
de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden 
en moet ook in die taal antwoord krijgen.

1113 Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
1114 De betekenissen van deze twee woorden in de Van Dale zijn als volgt. De betekenis van 

‘goed’ is: 1 bruikbaar,  geschikt:  nergens goed  voor  zijn, 2 kwaliteit bezittend:  een goed  boek, 
3 deugdzaam,  eerlijk;  goedhartig,  behulpzaam, 4 heilzaam,  voordelig:  goed  voor  de 
gezondheid;  dat  is  goed  (a)  uitstekend;  (b)  toegestaan, 5 gezond:  zich niet goed  voelen;  het 
goed maken in welstand verkeren, gezond zijn, 6 knap: zij is goed in het Frans.

 En de betekenis van ‘behoorlijk’ is: 1 zoals het hoort;  =  betamelijk:  een behoorlijk  loon;  zich 
behoorlijk gedragen, 2 in vrij grote mate: behoorlijk koud.
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decennia en de impact van het bestuur op ieders leven sterk is toegenomen.1115 Ze stellen 
dat het “overduidelijk” is dat mensenrechten op veel bestuursrechtelijke terreinen van 
toepassing zijn, met name vanwege de steeds ruimere uitleg die aan het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens (EVRM) wordt gegeven.1116 Ze geven als voorbeeld artikel 8 
EVRM1117, dat het recht op respect voor privé- en familieleven en de woning beschermt. 
Het is van toepassing op jeugdzorgkwesties, milieumaatregelen en -overlast, en huisves-
tingsbeleid.1118 Dat heeft ook gevolgen voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer: 
ze moet verder kijken dan alleen de bedoeling van de wet. De auteurs van Bestuursrecht op 
maat stellen dat bij het uitvoeren van wetgeving steeds 

“een balans (moet) worden gezocht tussen algemene normstelling en individuele 
rechtvaardigheid. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, gelijkheid en 
democratische legitimiteit zal het steeds wenselijk blijven te besturen aan 
de hand van algemene regels. Toch kan dat niet het hele verhaal zijn. Juist 
in zogeheten ‘beschikkingsfabrieken’ is het risico groot dat het individuele 
belang verdwijnt in het systeem. Uit het mensenrechtenperspectief volgt dat de 
aanwezigheid van grote belangen, of kwetsbare burgers, meer van het bestuur 
kan vragen te laten zien dat het een evenredig besluit heeft genomen. Dan is het 
niet genoeg te wijzen op het belang van efficiëntie of de letterlijke tekst van de 
wet. Waar sommige wetten expliciet de wilsuiting van regering en parlement 
als democratische wetgever vormen, worden ook wetten aangenomen zonder 
wezenlijk parlementair debat, of op basis van ondoorzichtige compromissen. 
Bovendien is de tekstuele formulering van de wet niet alleszeggend, maar 
is vaak een teleologische interpretatie vereist. In een responsieve rechtsorde 
handelt het bestuur naar de ‘wil van de wetgever’, waarbij het een eigen 
verantwoordelijkheid heeft om de bedoeling van wetgeving tot uiting te brengen. 
Het doel van de wetgeving kan vergen dat bepaalde wettelijke termen in dit ene 
geval ruimhartiger worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld of de mantelzorger een 

1115 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 23.
1116 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 24.
1117 De tekst van artikel 8 EVRM dat gaat over het recht op eerbiediging van privé-, familie- en 

gezinsleven, luidt als volgt:
1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 

woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 

voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van 
het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen.

1118 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 24.
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‘huishouden’ vormt met degene voor wie hij of zij tijdelijk zorgt), of zelfs dat van 
de gebonden bevoegdheid in dit ene geval wordt afgeweken.”1119

Deze redenering geldt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de rechter, de 
ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Ze hebben allemaal de taak om de beginselen 
van goed bestuur toe te passen op concreet gedrag. Dat moeten ze zelfstandig doen in het 
belang van (de integriteit van) de democratische rechtsstaat. 

Een interessante kwestie in dit verband is de Urgendazaak. De Algemene Rekenkamer 
had al eerder – net als de rechter – in die zaak kunnen oordelen dat de Nederlandse 
Staat tekortschoot in het halen van de klimaatdoelstellingen en dat de Staat daarom 
onrechtmatig handelde. Maar de Algemene Rekenkamer deed dat niet, terwijl de zaak veel 
gelijkenissen vertoont met een doelmatigheidsonderzoek. 

Algemene Rekenkamer wil geen politieke oordelen vellen
Op haar website schrijft de Algemene Rekenkamer onder de kop “Geen politiek oordeel” 
dat zij zich niet uitspreekt over het beleid van de regering.1120 “We vellen geen politiek 
oordeel. De Algemene Rekenkamer kan oordelen dat een wet niet werkt zoals deze was 
bedoeld en aanbevelingen doen hoe het beter kan.” Dit is een opmerkelijk standpunt 
van de Algemene Rekenkamer, want zij moet volgens de Cw 2016 het “gevoerde beleid” 
onderzoeken. Dan moet zij daarover ook een oordeel kunnen uitspreken. Dat oordeel kan 
politieke betekenis krijgen. Politieke betekenis geven politieke partijen aan de oordelen 
van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer moet zien te voorkomen 
dat ze partijpolitieke oordelen velt, omdat ze daarmee het verwijt kan krijgen dat ze 
vooringenomen is. Soms zal dat onvermijdelijk zijn, omdat een zeer zuiver rechtsstatelijk 
oordeel van de Algemene Rekenkamer kan overeenstemmen met het standpunt van een 
of meer politieke partijen. Op zichzelf is die overeenstemming van (alle) politieke partijen 
met (kritische) standpunten van de Algemene Rekenkamer misschien zelfs wel de meest 
wenselijke situatie. Maar dan moeten die partijen wel de door de Algemene Rekenkamer 
aanbevolen verbeteringen tot stand gaan brengen.

Om te komen tot die zuiver rechtsstatelijke oordelen is het belangrijk dat de Algemene 
Rekenkamer gebruik gaat maken van algemene rechtsbeginselen voor haar oordelen. 
Als de Rekenkamer kritische noten kraakt, is het bovendien te hopen dat dat kritische 
Rekenkameroordeel ook politieke gevolgen krijgt. Ook gaat het onderzoeken van gevoerd 

1119 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 28.
1120 ‘Over de Algemene Rekenkamer: positie en bevoegdheden’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 1 

februari 2022).
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beleid verder dan het beoordelen van alleen wetten. Wetten zijn een belangrijk beleids-
instrument. De Algemene Rekenkamer kan daarom in haar oordelen verder gaan dan 
antwoord geven op de vraag of “een wet niet werkt zoals deze was bedoeld en aanbeve-
lingen doen hoe het beter moet”. Als de Algemene Rekenkamer gebruik gaat maken van 
rechtsbeginselen van goed bestuur, dan gaat ze ook oordelen over de vraag in hoeverre 
de wet – eventueel onbedoeld – rechtsbeginselen schendt. De Algemene Rekenkamer 
kan zich dus niet beperken tot oordelen “dat een wet niet werkt zoals deze was bedoeld 
en aanbevelingen doen hoe het beter kan”. Ze moet oordelen aan de hand van algemene 
beginselen van goed bestuur en daarbij de individuele rechtvaardigheid voor ogen 
houden.

Misschien heeft de Algemene Rekenkamer de Urgendazaak niet onderzocht omdat 
zij vindt dat de politiek moet beslissen over het beleid, in dit geval de reductie van de 
broeikasgassen. Dat (de politiek moet beslissen over beleid) beweerde de Staat althans in 
de Urgendazaak. De Algemene Rekenkamer is terughoudend met haar oordelen als de 
politiek in beeld komt, zoals hiervoor al is geschetst. 

In de Urgendazaak oordeelden de rechters tot aan de Hoge Raad toe dat de Staat nalatig was 
en actie moest ondernemen. Er zijn mensenrechten geschonden en dat was volgens de rechter 
niet toelaatbaar. Er is geen reden waarom de Algemene Rekenkamer niet tot een vergelijkbaar 
oordeel had kunnen komen op basis van een onderzoek naar het gevoerde beleid.

In de Urgendazaak oordeelde de Hoge Raad in december 20201121 dat het rechterlijk 
bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent 
te verminderen voor het einde van 2020 in stand kan blijven. “Het hof heeft op grond 
van de artikelen 2 en 8 EVRM kunnen en mogen oordelen dat de Staat verplicht is die 
reductie te behalen, vanwege het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de 
ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn.”

De Hoge Raad baseerde zijn oordeel op het VN-Klimaatverdrag en op de rechtsplichten 
van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. Die 
verplichtingen liggen vast in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens (het EVRM). Omdat de Hoge Raad de mensenrechten wil beschermen, komt hij 
tot een negatief oordeel over de uitvoering van het overheidsbeleid. Volgens de Hoge Raad 
zijn de wetenschap en de internationale gemeenschap het erover eens dat de uitstoot van 
broeikasgassen door ontwikkelde landen eind 2020 met minimaal 25 procent moet zijn 
verminderd. Nederland is partij bij het VN-Klimaatverdrag en is verantwoordelijk om zijn 

1121 Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006.



362

Hoofdstuk 3

deel van de reductie uit te voeren. De Staat heeft in de rechtszaak niet toegelicht waarom 
een lagere reductie verantwoord zou zijn en dat die nog tijdig zou kunnen leiden tot het 
ook door de Staat aanvaarde einddoel. De Staat vond bovendien dat de besluitvorming 
over de reductie van broeikasgassen aan de politiek is. De Staat voerde aan dat het niet de 
taak van de rechter is om politieke afwegingen te maken die nodig zijn voor de besluit-
vorming over reductie van broeikasgassen. Maar de Hoge Raad brengt daar het volgende 
tegenin.

“In het Nederlandse staatsbestel komt de besluitvorming over de reductie van 
uitstoot van broeikasgassen toe aan de regering en het parlement. Zij hebben een 
grote mate van vrijheid om de daarvoor vereiste politieke afwegingen te maken. 
Het is aan de rechter om te beoordelen of de regering en het parlement bij hun 
besluitvorming zijn gebleven binnen de grenzen van het recht, waaraan zij zijn 
gebonden. Die grenzen vloeien onder meer voort uit het EVRM. De Grondwet 
schrijft voor dat de Nederlandse rechter de bepalingen van dit verdrag toepast. 
Dat moet de rechter doen overeenkomstig de uitleg daarvan door het EHRM. 
Deze opdracht aan de rechter tot het bieden van rechtsbescherming, ook tegen 
de overheid, is een wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. 

Het oordeel van het hof is met het voorgaande in overeenstemming. Het hof 
heeft immers geoordeeld dat het beleid van de Staat met betrekking tot de 
reductie van de uitstoot van broeikasgassen evident achterblijft bij de uit de 
artikelen 2 en 8 EVRM voortvloeiende verplichting om passende maatregelen 
te nemen voor de bescherming van de ingezetenen van Nederland tegen een 
gevaarlijke klimaatverandering. Verder heeft het hof het aan de Staat gegeven 
bevel beperkt tot de ondergrens (25%) van de internationaal onderschreven, 
minimaal noodzakelijke reductiedoelstelling voor 2020 van 25-40%. Het gegeven 
bevel laat het aan de Staat over om te bepalen met welke concrete maatregelen 
hij zal voldoen aan dat bevel. Als daarvoor wetgevende maatregelen nodig zijn, 
is het aan de Staat om te beoordelen welke specifieke wetgeving wenselijk en 
noodzakelijk is.”

De Urgendazaak liep al ruim vijf jaar. In 2015 wees de rechtbank de vordering van de 
Stichting Urgenda toe en kreeg de Staat het bevel om de uitstoot van broeikasgassen per 
eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. In 2018 bekrachtigde 
het gerechtshof dit vonnis.

Voor de Algemene Rekenkamer is dit een interessante zaak omdat het gaat om falend 
beleid: de Staat komt niet na wat hij heeft toegezegd. Er is dus sprake van niet effectief 
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beleid en doordat de Staat onvoldoende maatregelen neemt is het beleid ook niet efficiënt, 
omdat de kosten oplopen om de doelstellingen alsnog te halen. Daar komt volgens 
de Hoge Raad bij dat de Staat mensenrechten schendt. De Staat is nalatig en handelt 
onrechtmatig. De Algemene Rekenkamer had dit ook kunnen constateren. De Algemene 
Rekenkamer had – als ze zelf onderzoek had gedaan – ook kunnen onderzoeken of 
de Staat wel voldoende transparant is geweest over het falende beleid in de afgelopen 
jaren. Mogelijk is ook die transparantie tekortgeschoten. Omdat de klimaatopgave niet 
alleen een opdracht voor de Staat is, heeft de Staat mogelijk onvoldoende kansen voor 
participatie door burgers en bedrijven benut. Ook dat is het onderzoeken waard. Verder 
zou kunnen blijken dat de Staat ook behoorlijkheidseisen heeft geschonden, omdat hij 
niet tijdig heeft beslist en onzorgvuldig heeft gehandeld. Tot slot zou ook kunnen blijken 
dat de Staat zich over deze aspecten onvoldoende heeft verantwoord. Het dictum van 
de Algemene Rekenkamer zou anders moeten luiden dan dat van de rechter, maar de 
strekking ervan zou gelijk kunnen zijn: de Staat moet tijdig voldoende maatregelen gaan 
nemen om de onrechtmatigheid van het beleid weg te gaan nemen.

In deze korte beschrijving van de Urgendazaak wordt duidelijk dat de bescherming van 
mensenrechten een rol moet spelen in de beoordeling door de Algemene Rekenkamer van 
het gevoerde beleid. 

3.4.3.2.2 Regelgeving en jurisprudentie
Mensenrechten zijn te vinden in nationale grondwetten en in internationale verdragen.1122 
Belangrijk hierin is ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat op 
12 december 2007 werd ondertekend door de voorzitters van de Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor 
de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU, maar uitsluitend wanneer die het 
EU-recht ten uitvoer brengen. Dat laatste is een beperking, omdat een burger zijn rechten 
alleen bij de rechter kan afdwingen als het gaat om wetgeving die door de Europese Unie 
in gang is gezet. Nationale wet- en regelgeving vallen niet onder de werking van het 
Handvest. 1123

1122 Addink geeft een uitgebreid overzicht in Addink 2019, p. 174-182. . De bronnen zijn onder 
andere de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
politieke rechten en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Ook geeft 
hij een overzicht van nationale bronnen en bronnen zoals jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie.

1123 Het Handvest is gebaseerd op de EU-verdragen, internationale verdragen en overeenkomsten 
zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) uit 1950 en 
het Europees Sociaal Handvest uit 1989, de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities van de 
lidstaten, verschillende verklaringen van het Europese Parlement. 

 Het Handvest behandelt in zeven hoofdstukken de bescherming van de menselijke waardigheid, de 
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Het overzicht biedt burgers een uitgebreidere lijst van grondrechten dan die van het 
EVRM, dat beperkt is tot de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Daarom is 
er in het handvest ook een bepaling opgenomen die ervoor moet zorgen dat bepalingen 
van het EVRM en het Handvest op dezelfde manier door de rechters in Straatsburg 
(EHRM) en Luxemburg (Hof van Justitie) worden uitgelegd. 

Niet alleen in internationale regelgeving hebben goed bestuur en mensenrechten een 
plek gekregen. Ook internationale rechters hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de 
ontwikkeling van het begrip goed bestuur.1124 

3.4.3.2.3 Analysevragen voor toetsing
De regelgeving en jurisprudentie geven aanleiding om mensenrechten volwaardig mee te 
wegen in het beoordelen van casussen door de Algemene Rekenkamer. Mensenrechten 
zijn bij uitstek waarden die in de rechtsstaat zwaar behoren te wegen bij de beoordeling 
van het gevoerde beleid. De mensenrechten hebben rechtstreeks consequenties voor het 
werk van de Algemene Rekenkamer. Ze staan ook los van politieke opvattingen, omdat 
ze de menselijke waardigheid in de democratische rechtsstaat beschermen. Daarom is het 
betrekken van mensenrechten in haar onderzoeken, bij uitstek een taak van de Algemene 
Rekenkamer als tegenwicht in de democratische rechtsstaat.

Daarom luidt de analysevraag voor de toetsing van de mensenrechten (concept 
rechtsstaat) als volgt: 
• Weegt het bestuur de mensenrechten voldoende mee bij de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid?
• Houdt het bestuur voldoende rekening met de evenredigheid van zijn beleid, waarbij 

het aandacht geeft aan de aard en het gewicht van de betrokken belangen, en
• de ingrijpendheid van het beleid en de mate waarin het fundamentele rechten van 

betrokkenen aantast?

vrijheden van de Europese burger, het recht op gelijkheid, solidariteit, burgerschap, rechtspleging, 
en de uitleg en de toepassing van het Handvest.

 Naast rechten die al behandeld worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) staan er ook nieuwe sociale grondrechten in, zoals veilige arbeidsomstandigheden, 
het recht op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, het recht op collectieve onderhandelingen 
over arbeidsovereenkomsten en het recht op collectieve actie als de onderhandelingen 
spaaklopen, het recht op een gezond milieu, het recht op consumentenbescherming, het recht 
op zwangerschapsverlof, het recht op preventieve gezondheidszorg, het verbod op de handel in 
menselijke organen of het klonen van mensen. De burgers hebben op grond van het Handvest ook 
het recht op inzage in al hun persoonsgegevens en het recht die te rectificeren als ze niet kloppen. 
Verder mogen ze overheden aanspreken op de bescherming van hun persoonsgegevens. 

 De tekst is ontleend aan de website van de Europese Unie. ‘Handvest van de grondrechten’, 
europa-nu.nl (geraadpleegd op 8 mei 2019).

1124 Addink 2019, p. 176-179.
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3.4.4 Concept organisatie

3.4.4.1 Beginsel van effectiviteit en efficiëntie
3.4.4.1.1 Inleiding
Overheidsgeld over de balk smijten is niet alleen immoreel maar ook onrechtstatelijk, 
schrijven Schlössels en Zijlstra.1125 Konijnenbelt en Van Male stellen dat effectiviteit een 
belangrijke rol in het bestuursrecht speelt. Konijnenbelt en Van Male: “Het allereerste 
instrumentele vereiste is dat van de effectiviteit of doeltreffendheid. Voor wettelijk 
maatregelen geldt (onder meer) dat ze effectief overheidsoptreden mogelijk moeten 
maken, voor daarop gebaseerde bestuursbesluiten geldt dat ze – met in achtneming van 
de eisen die uit geschreven en ongeschreven recht voortvloeien – zo doeltreffend mogelijk 
moeten zijn.”1126

Hieruit blijkt niet alleen dat het beginsel van effectiviteit direct verband houdt met de 
deugd van integriteit (als het geld niet doeltreffend wordt besteed tast dat de integriteit 
van het bestuur aan), maar ook impliceert het dat effectiviteit een onderdeel is van 
rechtmatig bestuurshandelen.

Buijze onderzocht in 2009 de vraag of in het bestuursrecht meer ruimte gegeven 
kan worden aan de effectiviteit en efficiëntie van bestuurshandelen.1127 Volgens haar 
interesseert het juristen maar weinig of een besluit doelmatig en doeltreffend is, als het 
besluit maar rechtmatig is. Dat kan ertoe leiden dat de rechter een inhoudelijk goed 
besluit op formele, technische gronden kan vernietigen. Dat wringt volgens haar, omdat 
dat niet efficiënt is. Zo’n gebrek aan efficiëntie in de rechtspraak kan op den duur zelfs 
leiden tot een afnemende effectiviteit van de rechtspraak. Zij pleit voor een meer integrale 
benadering waarin een rechter ook expliciet kijkt naar de doelmatigheid en doeltref-
fendheid van besluiten. Ze vindt dat het bestuur bij effectiviteit (de geschiktheid van 
een maatregel) moet motiveren welk doel een maatregel dient of dat doel ook daarmee 
gediend wordt. Als het bestuur de noodzakelijkheid van een maatregel moet aantonen, 
dan moet het motiveren dat alle betrokken belangen expliciet zijn afgewogen bijvoorbeeld 
met een kosten-batenanalyse. En tot slot moet het bestuur motiveren dat sommigen niet 
onevenredig worden benadeeld. 

Het effectiviteitsbeginsel heeft volgens Addink sterke wortels in de ontwikkeling van 
de Europese Unie. “Het effectiviteitsbeginsel ligt aan de basis van een reeks ontwikke-

1125 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 29.
1126 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
1127 Buijze 2009.
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lingen op het gebied van rechtsbescherming en is door het Europese Hof van Justitie 
en zijn voorganger erkend als een algemeen beginsel van EU-recht.”1128 Konijnenbelt & 
Van Male voegen daar aan toe dat in het recht van de Europese Unie de toelaatbaarheid 
van economische maatregelen soms afhangt van de vraag of ze de toets aan eisen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid kunnen doorstaan.1129 Het EU-recht kent de eis 
van ‘effectieve doorwerking’ van het Unierecht in het nationale recht.1130 “De noodza-
kelijkheidstoets impliceert een doeltreffendheidstoets; een maatregel kan uitsluitend 
‘noodzakelijk’ worden geacht als redelijkerwijs valt te verwachten dat ze de beoogde 
effecten in voldoende mate zal weten te bewerkstelligen. Ook bij de evenredigheidstoets 
naar Nederlands recht – vereist ingevolgde art. 3:4, tweede lid, Awb (…) – zal het erop 
neerkomen dat een besluit dat de beoogde doelen niet of amper naderbij zal brengen en 
dat voor een derde belastend is, bijna per definitie onevenredig belastend zal zijn. Ook 
deze evenredigheidstoets impliceert een effectiviteitstoets.”1131

Konijnenbelt en Van Male gaan ook in op het onderscheid tussen effectiviteit en 
efficiëntie. 

“Het vereiste van efficiëntie of doelmatigheid wil zeggen dat de verhouding 
tussen lasten en lusten van een maatregel zo gunstig mogelijk is. De juridische 
vertaling ervan is (opnieuw) die van het evenredigheidsvereiste. Dat heeft in dit 
verband twee gezichten:
a. als een doel met verschillende middelen kan worden bereikt, moet het 

lichtste – dat wat voor de betrokkenen het minst belastend is – worden 
gekozen1132 en

b. als een bepaald doel alleen kan worden bereikt ten koste van onevenredige 
nadelen voor sommigen, is de maatregel onverantwoord (tenzij de nadelen 
kunnen worden gecompenseerd).”1133

Hierbij geven Konijnenbelt en Van Male het voorbeeld van een belastingmaatregel die zo 
verfijnd is, dat de bruto opbrengst voor de fiscus driekwart moet worden besteed aan het 
informeren, controleren en invorderen van de belasting. “Ook dan is er sprake van een 
maatregel die zo inefficiënt is, dat het ernaar uitziet dat ze niet aanvaardbaar kan worden 

1128 Addink 2019, p. 153.
1129 Van Wijk/ Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
1130 Van Wijk/ Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
1131 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
1132 Deze overweging kan ook gelden bij vragen over eventuele verzelfstandigingen en privatiseringen.
1133 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
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geacht.”1134 De auteurs zeggen dus dat onder omstandigheden belasting niet aanvaardbaar 
kan worden geacht. Maar wie velt dit oordeel en wie treedt hier dan tegen op? Hier ligt een 
rol voor de Algemene Rekenkamer.

Addink maakt een onderscheid bij het beginsel van effectiviteit tussen doelgerichtheid, 
doelmatigheid (of efficiëntie) en doeltreffendheid (of effectiviteit). 1135

• Doelgerichtheid: dingen gedaan krijgen, de afgesproken doelen halen, alleen bezig 
met het realiseren van de uitkomst als zodanig; 

• Doelmatigheid (of efficiëntie): dingen op de meest economische manier doen, de input 
minimaliseren en de output maximaliseren;

• Doeltreffendheid (of effectiviteit): de juiste dingen doen, dit betekent het stellen van 
de juiste doelen om het doel te bereiken, inclusief de verschillende elementen in het 
proces (het effect).

Het beginsel van effectiviteit ontwikkelde zich vanuit de rechtswetenschap. Effectiviteit 
werd meestal opgevat als een feitelijk verschijnsel dat geen verdere juridische betekenis 
had.1136 Maar burgers hebben een recht op effectiviteit, omdat alle beslissingen van 
het bestuur moeten voldoen aan de volgende eisen: ze moeten effectief en tijdig zijn, 
gebaseerd op heldere gronden, gericht op specifieke behoeften, op een behoorlijke wijze 
ingevoerd en op het meest passende niveau. Effectiviteit slaat niet alleen op het resultaat 
van de naleving van wetgeving door de burgers en op de resultaten van het beleid, maar 
ook op de effectiviteit van processen rond en besluiten van het bestuur, de wetgeving, de 
rechtspraak en de adviezen van de vierde macht.1137

Addink stelt dat het effectiviteitsbeginsel verweven is met de andere beginselen van goed 
bestuur, omdat alle beginselen van goed bestuur bijdragen aan het verbeteren van het 
bestuur.1138 Daarom is ook de afweging van de beginselen van effectief en efficiënt bestuur 
tegen de andere beginselen van bestuur en mensenrechten van groot belang. Alleen zo 
kunnen rechtsstatelijke principes uit de puur economische afweging worden losgeweekt 
en kan een weging plaatsvinden van bijvoorbeeld verhoging van griffierechten tegen de 
bereikbaarheid van de rechter voor minder vermogenden.

1134 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 47.
1135 Addink 2019, p. 144.
1136 Addink 2019, p. 143.
1137 Addink 2019, p. 143.
1138 Addink 2019, p. 156.
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Door het beginsel van effectiviteit bestaat er dus een harde norm: het bestuur moet geen 
geld over de balk smijten. Dat is immoreel en onrechtstatelijk. En omdat dat zo is, is een 
van de belangrijkste uitgangspunten van het bestuursrecht om te zorgen voor effectiviteit. 
Maar opmerkelijk genoeg blijkt uit de Comptabiliteitswet 2016 dat het onderzoek van de 
doelmatigheid of effectiviteit van het bestuur geen jaarlijkse kerntaak van de Algemene 
Rekenkamer is. Het onderzoek van de doelmatigheid is veel vrijblijvender dan het 
jaarlijkse onderzoek van de rechtmatigheid, dat in feite over de wetmatigheid gaat. Dat is 
vreemd, omdat het onderzoek naar de doelmatigheid het werkelijke antwoord kan geven 
op de vraag van de burger of zijn belastingcenten wel goed zijn besteed. Het effectiviteits-
beginsel staat in een directe relatie tot het budgetrecht.

Maar er zijn ook risicovolle ontwikkelingen die ontstaan op basis van gedachten over 
effectiviteit en efficiëntie. De auteurs van Bestuursrecht op maat zien na de Tweede 
Wereldoorlog ‘regulatory states’ ontstaan, waarin het bestuur grote mandaten krijgt van 
de wetgever om in markten en samenlevingen te interveniëren, vaak ook via (deels zelf 
vastgestelde) regels.1139 Dat kan volgens de auteurs efficiënt en effectief zijn. 1140 Maar 
zij zien ook dat de democratische rechtsstaat zo verwordt tot een –bureaucratische 
rechtsstaat. Er ontstaat volgens de auteurs een situatie waarin het bestuur zichzelf bij 
het maken van die regels moet controleren. En dan ontstaat een onevenwichtige situatie, 
omdat het regelende bestuur niet alleen de belangen van de delegerende wetgever zal 
dienen, maar ook eigen prioriteiten en doelen gaat stellen, zonder dat de wetgever die 
goed kan controleren. Dat pakt altijd uit in het voordeel van het bestuur, schrijven 
de auteurs.1141 En vanuit deze scheefgroei probeert het parlement de controle op de 
gedelegeerde regelgeving soms toch weer te verstevigen, stellen de auteurs. Dan komen 
enkele instrumenten in beeld uit de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het parlement kan 
bijvoorbeeld 
• eisen dat de delegatiegrondslagen concreet en nauwkeurig worden omlijnd in de 

delegerende wet;
• eisen dat het primaat van de wetgever is en dat de hoofdelementen van een regelings-

stelsel (zoals reikwijdte en structurele elementen) of essentiële onderdelen door de 
formele wetgever moeten worden vastgesteld; 

• eisen dat voorstellen worden ‘voorgehangen’ om de parlementaire betrokkenheid bij 
delegatie beogen te vergroten.1142 

1139 De Raad van State waarschuwde hier ook al voor. Zie paragraaf 3.1.3.5. 
1140 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 20.
1141 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 21.
1142 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 21.
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Maar volgens de auteurs is het een taaie materie om effectief te gaan controleren en het 
democratisch tekort te gaan compenseren. 

“Het is niet reëel te verwachten dat vertegenwoordigende organen bij de huidige 
stand van zaken door anders te werken, beter te controleren, regelgeving 
naar zich toe te trekken (of te verminderen) in staat zijn het probleem van het 
democratisch tekort van bestuursregels of het opschuiven van grenzen van 
machtsverdeling te voorkomen. De theorie van de democratisch rechtsstatelijke 
stutten voor de vaststelling van wetgeving wordt ingehaald door de praktijk 
van niet democratisch gelegitimeerde besturen die in betrekkelijke autonomie 
de bulk van alle regels vaststellen en met die regels generiek sturen op gedrag 
van burgers, instellingen, organisaties en bedrijven. Dat is geen voorbijgaand 
‘technisch’ op te lossen probleem.” 1143

Het lijkt erop dat de auteurs de democratische rechtsstaat ten grave dragen. De vraag is of 
de ‘technisch’ opgeloste problemen door bevoegdheden over te dragen aan niet gecontro-
leerde besturen een juiste weg is. Onder het mom van efficiëntie kan een democratische 
rechtsstaat vervangen worden door een oncontroleerbare bureaucratie. Maar dat zou niet 
de bedoeling mogen zijn. Dat wijst in de richting van verwaarlozing van de democratische 
rechtsstaat die Tjeenk Willink als actueel groot gevaar ziet.

De oplossing ligt in de beginselen van goed bestuur die in samenhang het beeld van 
de staat gaan kantelen naar een beeld dat weer door de burger begrepen kan worden. 
De auteurs van Bestuursrecht op maat hebben dan ook ongelijk als ze het volgende 
opschrijven:

“Op de een of andere manier bieden onze democratische rechtsstatelijke 
concepten en beginselen geen goed antwoord op de vraag welke eisen moeten 
worden gesteld aan dat zo alomvattende bestuur in de moderne bestuursstaat – 
en vooral niet hoe het bestuur zich daarin zou dienen te verhouden tot de andere 
staatsmachten.”1144

De “zo alomvattende bestuursstaat” is al een term die dubieus klinkt: hoezo alomvattende 
bestuursstaat? Dat kan ook een bureaucratische dictatuur zijn.

1143 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 21.
1144 Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 21.
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Het gaat er dus om dat de democratische rechtsstaat zichzelf hervindt met beginselen die 
de menselijke maat terugbrengen in het leven van alledag.1145 Daarin behoren effectiviteit 
en efficiëntie niet op de eerste plaats te staan, maar ze komen in beeld nadat het bestuur 
zich transparant betoont en oprecht participeert met de burgers en daarbij behoorlijk 
handelt en de mensenrechten eerbiedigt. In dat licht moeten effectiviteit en efficiëntie 
aan de orde komen. Dat is anders dan nu vaak het geval is. De winst hiervan is dat 
het vertrouwen van de burger in de democratische rechtsstaat hierdoor zal toenemen, 
waardoor uiteindelijk de effectiviteit en de efficiëntie van het bestuur weer sterk zullen 
toenemen, omdat besturen een soepeler proces wordt waarin burgers op een behoorlijke 
wijze worden meegenomen. Daardoor ontstaan ook minder conflicten tussen overheden 
onderling en tussen overheden en burgers. Sommige bestuurders vinden het lastig om 
met burgers en bedrijven te participeren. Maar de duurzame winst in vertrouwen én in 
efficiëntie en effectiviteit ontstaat op een langere termijn. Dit zou je ook de paradox van 
efficiëntie en effectiviteit kunnen noemen: investeren in een respectvol proces betaalt zich 
uit in een soepele (efficiënte en effectieve) uitvoering van het beleid.

3.4.4.1.2 Regelgeving en jurisprudentie
Volgens de Comptabiliteitswet 2016 onderzoekt de Algemene Rekenkamer op grond van 
artikel 7.16. de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid van het 
Rijk. Interessant is dat de wet nu spreekt over de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het beleid. Dat laat veel ruimte voor de Algemene Rekenkamer om haar taak ruim op te 
vatten. Maar blijkens de memorie van toelichting bevat het doelmatigheidsonderzoek 

“in beginsel geen inhoudelijk oordeel over het nut of de noodzaak van de 
doelstellingen van beleid. Het is aan de regering in samenspraak met de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal om die beleidsdoelstellingen te bepalen. Eventuele 
tegenstrijdigheid in doelstellingen kan de Algemene Rekenkamer wel in haar 
beoordeling betrekken, omdat dat tot een mogelijke ondoelmatigheid zou 
kunnen leiden.”1146 

1145 Ook Schuurmans, Leijten & Esser 2020, pleiten daar voor op p. 4 van hun rapport. “Een ontwikkeling 
richting meer maatwerk vergt een sterkere materiële waardenoriëntatie in het bestuursrecht, ter 
voorkoming van willekeur. Materiële normstelling kan voortvloeien uit wet- en regelgeving, 
professionele beroepsnormen en materiële beginselen van behoorlijk bestuur. Materiële 
waardenoriëntatie en mensenrechtenbescherming sluiten goed op elkaar aan. Mensenrechten 
kunnen een juridische plicht tot maatwerk inhouden en geven daarvoor inhoudelijke criteria. 
Hoe sterker inmenging in de kern van een mensenrecht plaatsvindt en hoe kwetsbaarder de 
burger is, hoe meer de overheid de proportionaliteit van de inmenging in het concrete geval 
moet verantwoorden. (…) Maatwerk vraagt om een meer beginselgeleide uitvoering. Dat kan 
resulteren in contra-legem toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij gebonden besluiten, tot 
een afwijkingsplicht van beleid en tot een relativering van de formele rechtskracht.”

1146 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr 3, p. 144.
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In deze redenering zit veel ruimte voor de Algemene Rekenkamer: als namelijk na 
onderzoek zou blijken dat doelstellingen zo tegenstrijdig of verouderd zijn dat er geen 
sprake kan zijn van doelmatig of doeltreffend beleid, dan spreekt ze zich ook uit over 
de nut en noodzaak van beleid. Als ze dat niet zou doen, dan zou ze voor haar taak niet 
deugen. Ook de wetgever zou blij moeten zijn met dergelijke uitkomsten van onderzoek.

Blijkens de tekst op haar website1147 vat de Algemene Rekenkamer haar taak ruim op en 
lijkt ze zich op voorhand niet te willen weerhouden van uitspraken over nut en noodzaak 
van het beleid. 

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek
We gaan na of de rijksoverheid het publieke geld, jaarlijks zo’n 280 miljard 
euro, volgens de regels heeft ontvangen en uitgegeven. We onderzoeken ook 
of het beleid van de minister goed werkt. En we gaan bij ons onderzoek na of 
de rijksoverheid efficiënt werkt. Kortom: we laten zien wat het publieke geld 
oplevert.

Heeft het beleid van de minister de gewenste uitkomst?
We onderzoeken of het beleid van de minister doeltreffend is. Daarbij kijken we 
aan de ene kant of de gewenste resultaten met het beleid van de minister kunnen 
worden gehaald. Aan de andere kant kijken we naar de uitvoering van het beleid: 
gebeurt er wat er is afgesproken en zijn de resultaten zoals bedoeld?

Gaat de rijksoverheid efficiënt om met belastinggeld?
Ook gaan we bij ons onderzoek waar mogelijk na of de 
rijksoverheid doelmatig werkt: zet de minister de juiste hoeveelheid geld in om 
de gewenste resultaten te behalen? Zijn er geen andere (goedkopere) manieren 
om hetzelfde te bereiken?

We doen aanbevelingen voor doelmatiger en doeltreffender beleid
Soms leidt het beleid van de overheid niet tot de gewenste resultaten. Met 
ons onderzoek willen we inzicht krijgen in de oorzaken en eventuele trends 
signaleren. Zo kunnen we de Tweede Kamer en het kabinet adviseren wat er 
moet gebeuren om wel te komen tot de beoogde resultaten.
Voorbeelden van oorzaken zijn:

1147 ‘Werkwijze: doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 
22 juli 2022).
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• Het beleid bevat regels die in de praktijk te ingewikkeld of juist te beperkt 
zijn.

• De minister stelt te weinig geld beschikbaar aan de instelling(en) die het 
beleid moet(en) uitvoeren.

• De minister oefent te weinig controle uit op de uitvoering van het beleid 
door derden.

• Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het beleid anders 
uitpakt dan was bedoeld.

De normen voor het doelmatigheidsonderzoek bestaan uit de begrippen economie, 
efficiency en effectiviteit, zo staat te lezen in de memorie van toelichting bij de Comptabi-
liteitswet 2016. 

“Die normen sluiten aan bij de zogenaamde INTOSAI-standaarden (ISSAI 
300 en 3000-3999). (…) Daarin staan de zogenaamde drie E’s centraal: 
economy, efficiency en effectivity. Economy betreft de vraag of de ministeries 
en colleges hun personele en materiële middelen op een zo optimaal mogelijke 
wijze verwerven (aankopen). Efficiency betreft de vraag of met de aangewende 
personele en materiële middelen optimale prestaties worden gerealiseerd. 
Effectivity betreft de vraag of door middel van de ingezette middelen en 
de gerealiseerde prestaties de gestelde doelen of verwachte effecten worden 
bereikt.”1148

De memorie van toelichting noch de Algemene Rekenkamer spreken niet expliciet over 
de toepassing van beginselen van goed of behoorlijk1149 bestuur bij de beoordeling van 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Maar blijkens de normen economy, efficiency en 
effectivity speelt het effectiviteitsbeginsel wel degelijk een belangrijke rol.

1148 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 144-145.
1149 Slechts een keer komt de term behoorlijk bestuur voor in de memorie van toelichting. Het gaat 

dan om het kunnen corrigeren achteraf van een administratieve fout. “In het algemeen moet 
ervan uitgegaan worden dat de rechtmatigheid van een verplichting, uitgave of ontvangst niet 
beïnvloed wordt door het overtreden van wettelijke bepalingen van procedurele aard (termijnen 
die niet worden gerespecteerd, vormfouten die gemaakt worden, e.d.), mits en indien de gevolgen 
van het overtreden kunnen worden hersteld en de toepassing van de beginselen van behoorlijk 
bestuur jegens de betrokken derde met zich meebrengt dat het herstel wordt doorgevoerd. Er kan 
dan sprake zijn van een onvolkomenheid in het financieel beheer met name als de overtreding 
plaatsvindt door de betrokken overheidsinstantie.” Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 63 
(MvT).
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Sinds mei 2020 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich in haar jaarlijkse Staat van 
de rijksverantwoording ook over haar onderzoek naar beleidsinformatie.1150 In mei 2022 
gaf ze onder de kop ‘Beleidsresultaten’1151 aan dat de minister verantwoordelijk is voor:
• het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het beleid (art. 3.1 Cw 2016);
• het toezicht houden op het uitvoeren van het beleid;
• het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid;
• de in de begroting opgenomen informatie;
• de in het jaarverslag opgenomen informatie (art. 4.1 Cw 2016).

De Algemene Rekenkamer onderzoekt vervolgens of:
• het gevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is (art. 7.16 Cw 2016);
• de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag over het beleid 

betrouwbaar tot stand is gekomen en niet strijdig is met de financiële verantwoor-
dingsinformatie (art. 3.9 Cw 2016).

Volgens de Algemene Rekenkamer gaat het in haar onderzoek naar beleidsinformatie 
“vooral om de vraag of de burger waar voor zijn geld krijgt en of de ministers het 
parlement hierover voldoende informeren”.1152 De Algemene Rekenkamer selecteert de 
beleidsterreinen voor haar onderzoeken op basis van risicoanalyse en maatschappelijke 
relevantie. “De concrete vraagstelling en normstelling verschilt per onderzoek. De eisen 
waaraan beleid moet voldoen zijn uitgewerkt in lagere regelgeving en/of opgenomen 
in beoordelingskaders die de Algemene Rekenkamer of andere organisaties hebben 
opgesteld.” Dan volgt de opmerkelijke zin: “Waar dat van belang is, vermelden wij het 
normenkader dat wij hebben gehanteerd.”1153 Er kunnen kennelijk onderzoeken worden 
uitgevoerd, waarin het gehanteerde normenkader niet van belang is voor de uitkomsten 
van het onderzoek. Dat onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid 
binnen het verantwoordingsonderzoek leidt tot bevindingen, conclusies, oordelen en 
aanbevelingen.1154 Op grond daarvan kan de Algemene Rekenkamer de volgende oordelen 
geven: 

“goed, toereikend, matig, zorgelijk of zeer zorgelijk. Dit oordeel betreft een 
combinatie van het gevoerde beleid, de context van en de maatschappelijke 
gevolgen op het betreffende beleidsterrein.”1155

1150 Algemene Rekenkamer 2020a p. 58.
1151 Algemene Rekenkamer 2022 p. 72-73.
1152 Algemene Rekenkamer 2022 p. 72.
1153 Algemene Rekenkamer 2022 p. 72.
1154 Algemene Rekenkamer 2022 p. 72.
1155 Algemene Rekenkamer 2022 p. 73.



374

Hoofdstuk 3

Deze termen worden in deze context niet in verband gebracht met de normen “zinnig, 
zuinig en zorgvuldig”, die de Algemene Rekenkamer ook gebruikt om het rijksbeleid te 
beoordelen.1156 Of het gevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is geweest, krijgt een 
oordeel in het licht van de context van het beleidsterrein én de maatschappelijke gevolgen 
op dat terrein met de termen “goed, toereikend, matig, zorgelijk of zeer zorgelijk”, soms 
mét vermelding van een normenkader en soms zónder een vermelding daarvan. Voor een 
Hoog College van Staat is dit een magere uitwerking van een normenkader.

Daarnaast geeft de Algemene Rekenkamer ook een oordeel over de totstandkoming 
van de beleidsinformatie in het jaarverslag van de ministeries en de fondsen. Maar dat 
onderzoek naar de betrouwbare totstandkoming richt zich “op het proces van de totstand-
koming van de informatie en minder op de informatie zelf”.1157 De Algemene Rekenkamer 
geeft dus geen oordeel over deze niet-financiële informatie.1158

3.4.4.1.3 Analysevragen voor toetsing
In de inleiding bij dit hoofdstuk is de volgende hoofdvraag gesteld bij het beginsel van 
effectiviteit (concept organisatie): is de totstandkoming en uitvoering van het beleid in 
voldoende mate doelgericht, doelmatig en doeltreffend? 

Op basis van deze paragraaf moeten de volgende aspecten worden onderzocht en 
beoordeeld in het kader van effectiviteit en efficiëntie.
• Wordt het gewenste resultaat met het lichtste middel – dat wat voor betrokkenen het 

minst belastend is – bereikt?
• Als het gewenste resultaat alleen kan worden bereikt ten koste van onevenredige 

nadelen voor sommige betrokkenen, worden deze betrokkenen dan voldoende en 
tijdig gecompenseerd?

• Is het gewenste resultaat een duurzaam resultaat, waarin niet alleen belangen van 
toekomstige generaties worden meegewogen, maar ook mogelijkheden tot innovatie?

3.4.4.2 Beginsel van verantwoording

3.4.4.2.1 Inleiding
Verantwoording is het sluitstuk en het begin van een bestuurscyclus: het is van belang 
voor een juiste oordeelsvorming over verleden en toekomst van de uitvoering van verant-
woordelijkheden en taken. Bij de verantwoordingsplicht (accountability) gaat het erom 

1156 Algemene Rekenkamer 2022 p. 47.
1157 Algemene Rekenkamer 2022 p. 73.
1158 Algemene Rekenkamer 2022 p. 73.
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dat een bestuur laat zien wat het heeft gedaan met zijn verantwoordelijkheid, oftewel de 
plicht tot het uitvoeren van zijn taken, en zijn bevoegdheid, oftewel zijn recht tot handelen 
om die taken uit te voeren.1159 Hoe transparanter die uitvoering is en hoe beter in- en 
externe partijen kunnen zien wat er gebeurt, hoe minder inspanning er nodig is voor 
verantwoording. Want als het publiek al weet dat het uitgevoerde beleid transparant, 
participatief, behoorlijk, menswaardig, effectief en efficiënt is, dan hoeft het bestuur dat 
niet opnieuw uitgebreid te openbaren. 

De introductie van new public management (NMP) in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw transformeerde volgens Bovens de traditionele boekhoudfunctie in het openbaar 
bestuur naar een veel bredere vorm van publieke verantwoording met nieuwe instru-
menten zoals uitbesteding van overheidstaken aan private bedrijven, contractma-
nagement, de introductie van prestatie-indicatoren en benchmarks om de effectiviteit 
te vergelijken en de efficiëntie te bevorderen.1160 Er is volgens Bovens veel administratie 
nodig om de effectiviteit van de meeste van deze instrumenten vast te stellen. ‘Public 
accountability’ was het toverwoord van de NMP-ideologie om aan te duiden dat dit 
leidde tot goed bestuur. In Nederland blijft de term zelf (‘public accountability’) vaak 
onvertaald, omdat hij volgens Bovens staat voor een “losjes gedefinieerde trend naar 
een meer managerial benadering van de publieke sector”.1161 Volgens Bovens is de meest 
beknopte omschrijving van publieke verantwoording “de verplichting van een actor om 
gedrag publiekelijk uit te leggen en te rechtvaardigen aan een significante ander”. Dit omvat 
meestal niet alleen informatie over prestaties, maar ook de mogelijkheid van debat en oordeel 
en het opleggen van formele of informele sancties in geval van wanprestatie. Bovens noemt 
dit de harde verantwoording.1162 Naast de harde verantwoording is er volgens Bovens ook een 
zachte verantwoording, die wijst op goed bestuur, waarin het draait om de bereidheid om op 
een transparante, eerlijke en billijke manier te handelen. Hij onderscheidt vier gerelateerde 
verschuivingen in de ontwikkeling van financiële boekhouding naar publieke verantwoording. 

Verschuiving 1: van naleving naar verantwoording1163. De eerste stap is van compliance naar 
performance, oftewel van onderzoek naar de vraag of de organisatie aan alle financiële 
normen voldoet naar onderzoek naar de vraag of de burger waar voor zijn geld krijgt. Niet 
alleen naleving van de financiële normen is van belang, maar ook de vraag wat er met 
het geld is gerealiseerd. De aandacht wordt verlegd van input en doorvoer naar output en 

1159 Dees 2010, p. 29.
1160 Bovens 2005, paragraaf 1.
1161 Bovens 2005, paragraaf 1.
1162 Bovens 2005. paragraaf 1.
1163 Bovens 2005, paragraaf 2.
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uitkomsten. Good governance wordt dan niet alleen gemeten in termen van naleving van 
voorgeschreven financiële regels en procedures, maar ook in termen van daadwerkelijke 
prestaties.1164 

Maar doelmatigheidscontroles leiden volgens Bovens ook tot klachten dat te veel nadruk 
wordt gelegd op het vooraf formuleren van beleidsdoelen en prestatie-indicatoren, omdat 
er geen universeel aanvaarde en gevalideerde set van meetbare standaarden is. Daarom 
vallen auditors vaak terug op een vaag begrip als “goede managementpraktijk”. Hierdoor 
komen zachte normen naar voren, waardoor auditors volgens Bovens de veilige gronden 
van financiële audits verlaten en terecht komen in de meer moerassige discipline van 
beleidsevaluatie.1165

Verschuiving 2: van interne naar externe verantwoording.1166 Om meer vertrouwen bij 
het publiek te verwerven, moeten publieke instanties zich direct extern verantwoorden 
aan hun belanghebbenden. Deze verschuiving werd veroorzaakt door een afnemend 
vertrouwen van klanten, burgers, het maatschappelijk middenveld en de media in 
overheidsinstanties. Overheden gingen steeds meer gebruik maken van publiekspanels. 
Verder gingen bijvoorbeeld agentschappen hun jaarverslagen, hun beoordeling en hun 
benchmarks op internet publiceren voor iedereen die het wil lezen. 1167

Verschuiving 3: van financiële naar publieke doelen.1168 Deze verschuiving is volgens 
Bovens vooral zichtbaar in de private sector, waar bedrijven niet alleen publiceerden over 
hun financiële doelen en problemen, maar vaker een breed scala aan publieke belangen 
voor het voetlicht brengen. Veel grote, beursgenoteerde ondernemingen zijn begonnen 
met het publiceren van afzonderlijke sociale en milieujaarverslagen om hun critici 
tegemoet te komen en om uit te drukken dat ze een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid aanvaarden.1169 

Er zijn volgens Addink nog geen algemeen aanvaarde normen voor goed bestuur of 
duurzaamheid die kunnen worden gebruikt om de sociale verantwoordelijkheid van 
private of publieke organisaties te beoordelen.1170

1164 Bovens 2005, paragraaf 2.
1165 Bovens 2005, paragraaf 2.
1166 Bovens 2005, paragraaf 3.
1167 Bovens 2005, paragraaf 3. 
1168 Bovens 2005, paragraaf 4.
1169 Bovens 2005, paragraaf 4.
1170 Addink 2019, p. 158.
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Verschuiving 4: van verticale naar horizontale verantwoording.1171 In de meeste westerse 
democratieën was de dominante publieke verantwoordingsrelatie verticaal. Dit geldt 
vooral voor landen met een parlementair stelsel met ministeriële verantwoordelijkheid, 
waarin de ministers verantwoording verschuldigd zijn aan het parlement en de publieke 
managers alleen aan hun directe superieuren.1172 Naast de hiërarchische controle 
via de minister zijn volgens Bovens andere, minder hiërarchische en meer informele 
publieke verantwoordingsrelaties ontstaan. Ombudsmannen, auditors en onafhankelijke 
inspecteurs rapporteren vaak direct of indirect aan het parlement of aan de minister, 
maar ze staan niet in een hiërarchische relatie tot de publieke managers. Ombudsmannen 
bijvoorbeeld hebben zelfs niet de formele bevoegdheid om publieke managers te dwingen 
tot naleving. Bovens noemt dit diagonale verantwoording, omdat deze bestuurlijke 
verantwoordingsrelaties zijn bedoeld om parlementaire controle te bevorderen, terwijl 
ze buiten de hiërarchische keten staan. Bovens noemt deze controlerende instanties 
“hulpforums”, omdat ze de politieke leiders helpen om de grote verscheidenheid aan 
administratieve agenten te beheersen. Maar ze hebben volgens Bovens geleidelijk aan wel 
een eigen legitimiteit verworven. 

De opkomst van zbo’s heeft volgens Bovens de politieke positie van de minister verzwakt. In 
veel gevallen hebben ministers slechts een formele verantwoordelijkheid voor beleidsformu-
lering en institutionele arrangementen, terwijl de operationele verantwoordelijkheden zijn 
verplaatst naar de hoofden van deze agentschappen. Dat maakt een minister kwetsbaar.1173

Deze vier verschuivingen van financiële naar publieke verantwoordingen bieden kansen 
voor publieke instanties om hun politieke en of sociale legitimiteit te versterken en hun 
prestaties te verbeteren. Sommige instanties hebben er volgens Bovens strategisch gebruik 
van gemaakt door bijvoorbeeld hun eigen benchmarks te ontwerpen, door hun eigen 
verantwoordingsforums te creëren en door strategisch te publiceren over hun successen 
en positieve beoordelingen. Zo spelen ze volgens Bovens mee “in het schaakspel van 
politiek-bestuurlijke relaties”.1174

Bovens schetste dit beeld in 2005, in de optimistische periode waarin overheidstaken en 
verantwoordelijkheden op afstand werden geplaatst en werden geprivatiseerd. Inmiddels 
dreigt de democratische rechtsstaat te verworden tot een bureaucratische rechtsstaat 
waarin het parlement weinig of geen zeggenschap meer heeft over verzelfstandigde 
organen, die soms zelf regels maken zonder enige democratische controle. 

1171 Bovens 2005, paragraaf 5.
1172 Bovens 2005, paragraaf 5.
1173 Bovens 2005, paragraaf 5.
1174 Bovens 2005, paragraaf 6.
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Bovens benoemde in 2005 overigens al aan aantal minpunten van deze verzelfstandi-
gingen. Volgens hem kon de relatie tussen verantwoorden en presteren scheefgroeien, 
waardoor er minder zou worden gepresteerd in plaats van meer en beter. Veel overheids-
managers klaagden volgens Bovens al over het tijdrovende papierwerk, de verhoogde 
overhead en doelverschuivingen doordat er zoveel gegevens geregistreerd en verwerkt 
moesten worden voor de explosieve stijging van de informatiebehoefte van auditors.1175

Volgens Addink gaan de vier door Bovens genoemde verschuivingen tot grote verande-
ringen leiden voor accountants in het openbaar bestuur.

“De stap van puur financiële boekhouding naar publieke verantwoording 
biedt rekenkamers een kans om zich te emanciperen van hun ietwat saaie 
boekhoudkundige achtergrond. Ze kunnen hun publieke legitimiteit vergroten 
door nieuwe rollen te nemen: bijvoorbeeld de waakzame openbare accountant 
die waakt over de efficiëntie en effectiviteit van publieke programma’s. We 
zien dergelijke ontwikkelingen zowel op nationaal niveau als op EU-niveau. 
Deze nieuwe rollen vereisen echter nieuwe vaardigheden. Het vaststellen van 
de effectiviteit van beleid en programma’s vereist vaak een verscheidenheid aan 
geavanceerde evaluatietechnieken die ook kunnen variëren binnen de sector die 
wordt geëvalueerd. Ouderwetse financiële boekhouding of juridische controle 
is niet voldoende. Auditkantoren moeten multidisciplinaire teams opzetten en 
interdisciplinair begrip wordt belangrijker. Sommige van deze nieuwe rollen 
kunnen ook nieuwe dilemma’s creëren. Accountants kunnen het moeilijk 
vinden om zowel de traditionele boekhoudkundige rol als de nieuwe rol te 
combineren, waarbij zij het beginsel van verantwoording moeten toepassen in 
de context van de beginselen van goed bestuur. Door de doeltreffendheid en 
verantwoordingsplicht van overheidsbeleid en -programma’s te bepalen, worden 
auditkantoren ook het terrein van beleidsevaluatie. Niettemin zal het belangrijk 
zijn om te evalueren op basis van objectieve criteria, zoals de principes van goed 
bestuur. De stap van financiële boekhouding naar publieke verantwoording zet 
daarom rekenkamers in de schijnwerpers. Ze moeten ook zichzelf verantwoorden 
voor de normen die ze toepassen – de principes van goed bestuur – en voor de 
verfijning en onafhankelijkheid van hun oordeel met het risico van verminderde 
overheidslegitimiteit.”1176

1175 Bovens 2005, paragraaf 6.
1176 Addink 2019, p. 170.
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Het beginsel van verantwoording moet worden toegepast in het licht van transparantie, 
participatie, behoorlijkheid, mensenrechten, en effectiviteit en efficiëntie. Auditors zullen 
niet alleen nieuwe kennis moeten vergaren maar zich ook nieuwe vaardigheden moeten 
aanleren om begrijpelijkere en relevantere oordelen te kunnen vellen.

Ook rust er een zware verantwoordelijkheid om de hoeveelheid administratie bij de 
uitvoering van de taken terug te dringen. Bovens stelde in het begin van deze inleiding dat 
veel administratie nodig kan zijn om de effectiviteit van onderliggende instrumenten voor 
het sturingsproces vast te leggen. Maar is dat allemaal nodig? Meten is weten, maar meten 
moet ondersteunende bijzaak zijn voor de hoofdtaak. Als meten een zware permanente 
activiteit wordt, kan de hoofdtaak er zelfs onder gaan leiden. Meten en administreren 
moeten dus alleen gedaan worden als er een aantoonbare, substantiële en structurele 
verbetering van een proces en of een product gerealiseerd kan worden. 

Wel is het nodig om te weten wat een bestuur in hoofdzaak levert. Mogelijk kan er veel 
geschrapt worden in administraties van registraties die nauwelijks iets toevoegen aan die 
hoofdzaak.

3.4.4.2.2 Regelgeving en jurisprudentie
Het beginsel van verantwoording is relevant in wetgeving, beleidsregels, jurisprudentie 
en verslagen van de Ombudsman en de Algemene Rekenkamer.1177 Het beginsel speelt op 
het niveau van de EU, de centrale overheid en de decentrale overheden. De bronnen voor 
het beginsel van verantwoording zijn volgens Addink in de eerste plaats de klassieke: 
wetgeving, besluiten, jurisprudentie en literatuur.1178 

Eén specifieke wet is heel belangrijk voor de verantwoording door overheidsorganisaties 
op centraal niveau: de Comptabiliteitswet 2016 vormt de basis voor de financiële controle 
en de doelmatigheidscontroles die door openbare instellingen moeten worden verricht 
en die onder controle van de Algemene Rekenkamer staan.1179 Daarnaast zijn de Rijksbe-
grotingsvoorschriften van belang als nadere uitwerking van de regels in de Comptabili-
teitswet 2016.

3.4.4.2.3 Analysevragen voor toetsing
In de inleiding bij dit hoofdstuk is de volgende hoofdvraag gesteld bij het beginsel van 
verantwoording (concept organisatie): laat het bestuur adequaat zien dat het zijn verant-
woordelijkheid voor goed bestuur realiseert in de uitvoering van zijn taken? 

1177 Addink 2019, p. 168.
1178 Addink 2019, p. 168.
1179 Addink 2019, p. 168.
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• Zijn de taken en bevoegdheden van de organisatie voldoende helder, zijn de risico’s en 
tegenvallers voldoende in beeld, en leert de organisatie van fouten? 

• Houdt de organisatie zich aan de regels (ook voor het verantwoorden zelf), aan de 
afgesloten contracten met derden, aan subsidie- en vergunningsvoorwaarden, en aan 
andere voorwaarden van bijvoorbeeld sociaal beleid en duurzaamheidsbeleid? 

• Handelt het bestuur voldoende transparant, participatief, behoorlijk, met de 
menselijke maat en effectief en efficiënt tegenover al zijn relevante belanghebbenden?

3.4.5 Samenvatting toetsingskader

In het eerste hoofdstuk kwam het model aan de orde dat de Algemene Rekenkamer 
in de periode 2004-2015 hanteerde om haar controlepositie binnen de rechtsstatelijk 
beginselen te verduidelijken. Rechtsstaat en democratie kregen daarin geen expliciete 
aandacht. Als de Algemene Rekenkamer de beginselen van goed bestuur gaat hanteren 
krijgen die beginselen in de toekomst net zoveel aandacht als effectiviteit, efficiency en 
verantwoording. Het is een dynamisch model waarin steeds moet worden nagegaan of alle 
beginselen voldoende zijn meegewogen.

Figuur 18 Beginselen goed bestuur.
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Resumerend kunnen de beginselen van goed bestuur voor de toetsing van casussen van 
de Algemene Rekenkamer als volgt worden geoperationaliseerd. De beginselen moeten 
in samenhang worden gewogen. De vragen van verschillende beginselen moeten steeds 
worden gesteld. Maar er zit wel een volgorde in, die begint met transparantie. Zonder 
transparantie geen participatie. De overheid moet vervolgens ook behoorlijk handelen en 
de mensenrechten respecteren. Daarná komt pas de vraag naar effectiviteit en efficiëntie 
aan de orde, die overigens ook kan gaan over de beginselen transparantie, participatie, 
behoorlijkheid en mensenrechten. Tot slot moet de verantwoording goed zijn. Daarbij 
geldt dat er minder verantwoording nodig is naarmate er meer al openbaar is. 

Het kan zijn dat een bepaald beginsel in een casus geen of nauwelijks een rol speelt. 
Maar het kan ook zijn dat in een bepaalde casus de schending van één beginsel zo’n 
zwaarwegende rol speelt dat dat leidt tot het oordeel dat de overheid onrechtmatig heeft 
gehandeld en of nog steeds handelt. In andere casussen kunnen de antwoorden bij alle 
beginselen tezamen leiden tot het gewogen oordeel dat er onrechtmatig is gehandeld op 
meerdere beginselen. Het oordeel dat voortkomt uit deze samenhangende weging van de 
antwoorden op de vragen bij de beginselen leidt tot een gewogen oordeel waaruit duidelijk 
wordt op welk beginsel en in welke mate sprake is van onrechtmatigheid. Zo kan een 
gewogen oordeel tot stand komen. 

Transparantie
• Zijn de interne organisatie1180, procedures, regelgeving en besluiten van het openbaar 

bestuur helder (inclusief de publicatie en bekendmaking ervan)?1181

• Deelt het bestuur zijn ideeën, plannen en budgetten vanaf de vroegste fase van 
beleidsvorming (inclusief de daarbij behorende dilemma’s) en leeft het bestuur de 
plicht na om zijn gedrag en besluiten te motiveren in duidelijke taal?1182

1180 Denk hierbij onder meer aan de volgende vragen. Is de interne organisatie voldoende op orde en 
is de kwaliteit en de kwantiteit van het bestuur en de medewerkers van de organisatie voldoende 
voor de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie? Is er sprake van een voldoende goede 
bedrijfsvoering met tegenspraak, oftewel zijn het risicomanagement, de sturing en beheersing van 
processen, een controllersfunctie, intern onderzoek en toezicht voldoende op orde?

1181 Denk hierbij onder meer aan de vraag of relevante informatie (wat doet de overheid nu en wat 
is ze van plan?) voldoende vrij verkrijgbaar is (open en zo mogelijk gratis) en of die informatie 
voldoende (direct) toegankelijk is voor belanghebbenden?

1182 Het gaat bij deze informatie onder meer over de uitvoering van het beleid, handhavingsacties 
van de overheid, bijeenkomsten van het bestuur, handelingen van het bestuur en andere 
relevante informatie van het bestuur. Worden inhoudelijke en bestuurlijke dilemma’s zichtbaar 
gemaakt en worden de keuzes voldoende gemotiveerd, waarbij het algemeen belang expliciet 
wordt meegewogen? Is de informatie zo vormgegeven dat burgers en bedrijven deze informatie 
gemakkelijk kunnen begrijpen en toepassen om eigen acties in samenwerking met het bestuur te 
bepalen? 
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• Is het gedrag van publieke autoriteiten voorspelbaar en zijn ze consistent in de 
interpretatie en toepassing van de geschreven en ongeschreven regels?1183

Participatie
• Zijn de procedures voor participatie voldoende helder en toegankelijk? Ondersteunt 

het bestuur belanghebbenden voldoende bij hun participatie? Krijgen belangheb-
benden voldoende financiële middelen en informatie om deel te nemen aan de 
discussie over het (voorgenomen) overheidsbeleid?

• Worden belanghebbenden betrokken bij de bepaling van de behoefte aan beleid en bij 
de afweging van het bestaande en voorgenomen beleid tegen andere behoeften?

• Worden de belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en 
evaluatie van beleid? Worden zij voldoende geïnformeerd en krijgen ze ruimte om het 
bestuur van kritiek te dienen tijdens de uitvoering? Leidt kritiek tot verbeteringen 
in de aanpak van participatie en worden de ervaringen van burgers met participatie 
openbaar gemaakt? 

Behoorlijkheid
• Wordt bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid voldoende rekening 

gehouden met de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur? 
• Zijn er rechtszaken aangespannen door burgers op het onderzochte beleidsterrein? 

Zijn er rechtsgeschillen op het onderzochte terrein als indicatie van de al dan niet 
behoorlijkheid van het bestuur?

• Komen er burgers anderszins in de knel door het beleid?

Mensenrechten
• Weegt het bestuur de mensenrechten voldoende mee bij de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid?
• Houdt het bestuur voldoende rekening met de evenredigheid van zijn beleid, waarbij 

het aandacht geeft aan de aard en het gewicht van de betrokken belangen, en
• de ingrijpendheid van het beleid en de mate waarin het fundamentele rechten van 

betrokkenen aantast?

Effectiviteit en efficiëntie
• Wordt het gewenste resultaat met het lichtste middel – dat wat voor betrokkenen het 

minst belastend is – bereikt?
• Als het gewenste resultaat alleen kan worden bereikt ten koste van onevenredige 

nadelen voor sommige betrokkenen, worden deze betrokkenen dan voldoende en 
tijdig gecompenseerd?

1183 Addink 2019, p. 112.
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• Is het gewenste resultaat een duurzaam resultaat, waarin niet alleen belangen van 
toekomstige generaties worden meegewogen, maar ook mogelijkheden tot innovatie?

Verantwoording
• Zijn de taken en bevoegdheden van de organisatie voldoende helder, zijn de risico’s en 

tegenvallers voldoende in beeld, en leert de organisatie van fouten? 
• Houdt de organisatie zich aan de regels (ook voor het verantwoorden zelf), aan de 

afgesloten contracten met derden, aan subsidie- en vergunningsvoorwaarden, en aan 
andere voorwaarden van bijvoorbeeld sociaal beleid en duurzaamheidsbeleid? 

• Handelt het bestuur voldoende transparant, participatief, behoorlijk, met de 
menselijke maat en effectief & efficiënt tegenover al zijn relevante belanghebbenden?

3.5 Conclusies

3.5.1 Budgetrecht
De centrale vraag over het budgetrecht was of de Algemene Rekenkamer het geld 
voldoende kan volgen om er onderzoek naar te kunnen doen en of ook verbeteringen 
wenselijk zijn. Er zijn beperkingen om het geld te kunnen volgen en er zijn ook verbete-
ringen mogelijk.

De Staten-Generaal hebben er belang bij dat hun oer-recht, het budgetrecht, heel helder 
en duidelijk is vastgelegd en dat daarover zo min mogelijk twijfel kan bestaan. Maar 
het huidige budgetrecht kent hardnekkige knelpunten: het is grofmazig, beperkt van 
toepassing en heeft in Nederland nog maar weinig inhoudelijke betekenis. De Algemene 
Rekenkamer noemt de volgende beperkingen:
• het budgetrecht geldt voor slechts voor twee vijfde deel van de uitgaven van het Rijk. 

De rest wordt buiten het budgetrecht van de Staten-Generaal om uitgegeven door 
de regering. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State vindt dat dat moet 
veranderen en dat het Nederlandse parlement ook het budgetrecht moet krijgen over 
de budgetdisciplinesectoren Zorg, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt;1184

• het geringe aantal begrotingsartikelen, waardoor het parlement goedkeuring verleent 
aan (te) grote bedragen per artikel;

1184 Kamerstukken II 2021/22, 35925 XVI, nr 91. De Minister van Financiën bevestigde op 6 juli 
2022 opnieuw dat het kabinet hierin geen verandering wil brengen. “Hoewel het kabinet naar 
aanleiding van een advies van de Studiegroep Begrotingsruimte in algemenere zin een onderzoek 
zal gaan uitvoeren naar de premie- en fondsensystematiek, meent het kabinet in het verlengde 
van de uiteenzettingen van eerdere kabinetten dat de bovengenoemde praktijk op dit moment 
het uitgangspunt is.” De brief was een reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de 
spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en 
sociale zekerheid.
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• de onbetrouwbaarheid van meerjarenramingen; 
• de geringe betekenis van amendementen in begrotingswetten; 
• het vastliggen van meer dan 95 procent van de uitgaven;
• het gebrekkig bekendmaken van begrotingswijzigingen;
• de matige verantwoording over kabinetsprioriteiten;
• het ontbreken van goed zicht op maatschappelijke resultaten van het beleid. 

De hoofdconclusie van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer 
was in 2015 dat het budgetrecht zo machtig en krachtig is als de Tweede Kamer zelf wil.1185 
Alle beperkingen zijn volgens het BOR beïnvloedbaar door de Tweede Kamer.1186 Maar de 
Tweede Kamer bepaalt zelf wat ze met het budgetrecht doet. Als gevolg daarvan is het ook 
voor de Algemene Rekenkamer, de controleur van de inkomsten en uitgaven, moeilijker 
om haar werk goed uit te voeren.

Er is ook nog andere beperking. De Algemene Rekenkamer mag geen onderzoek doen 
naar ‘gewone’ natuurlijke personen. Dat is in het licht van de kinderopvangtoeslagen-
affaire opvallend. Het is beter om te stellen dat de Algemene Rekenkamer tot op het 
niveau van ‘gewone’ natuurlijke personen onderzoek moet kunnen doen, juist in het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. Alleen dan kan 
de Algemene Rekenkamer goed beoordelen of de Staat haar boekje niet te buiten gaat.

De wetgever legt het begrip ‘budgettair beginsel’ beperkt uit, waardoor de Algemene 
Rekenkamer het belasting- en premiegeld in principe niet mag volgen tot in de private 
sector, omdat er volgens de Afdeling advisering van de Raad van State een evenwicht 
moet zijn “tussen het belang van het respecteren van de private sector enerzijds en de 
democratische controle op de besteding van collectieve middelen anderzijds”. Dit betekent 
in de praktijk dat de Algemene Rekenkamer er langzaam maar zeker kleine beetjes 
bevoegdheid in de private sector bijkrijgt, meestal na affaires. Maar de wetgever hanteert 
niet eenvoudig het begrip ‘publiek belang’ op grond waarvan de Algemene Rekenkamer 
het uitgegeven belasting- en premiegeld tot in de private sector moet kunnen onderzoeken 
onder het motto dat tegenover het voordeel van het ontvangen van belasting- en of 
premiegeld het nadeel staat van de grotere noodzakelijke transparantie die de private 
sector in die gevallen moet geven.

Verder verdient het aanbeveling dat de Nederlandse overheid overgaat op een baten-las-
tenstelsel. Dat vergroot het inzicht in de overheidsfinanciën en zorgt voor minder verras-
singen op de langere termijn. 

1185 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 77.
1186 Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33670, nr. 11, p. 8.
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3.5.2 Budgetrecht in het perspectief van de Europese Unie
Er is een buitensporig ingewikkelde lappendeken van regels voor Europees economisch 
toezicht ontstaan.1187 Die lappendeken is onbegrijpelijk voor de Europese Unie zelf en 
daarmee des te meer voor parlementariërs in lidstaten. De Europese bureaucratie lijkt op 
dit moment te prevaleren boven de democratieën en het budgetrecht van de lidstaten. Dit 
kan eenvoudiger door een procedure vanuit het concept van goed bestuur te ontwerpen 
die uitgaat van meer transparantie, die ook participatie vergemakkelijkt. Daardoor 
kunnen ook de behoorlijkheid, de eerbiediging van mensenrechten en de effectiviteit en 
efficiëntie toenemen.

Het is goed dat de Afdeling advisering van de Raad van State voorstelt om de Comptabili-
teitswet te herzien, maar de herziening moet verder gaan dan de Raad van State voorstelt 
en ook leiden tot verbeteringen in onder meer de Grondwet en de Wet Hof. De Wet Hof 
zou moeten opgaan in de Comptabiliteitswet, wat oorspronkelijk ook de bedoeling was.1188

De huidige EU-procedure moet dus anders met in achtneming van de basiswaarden van 
de democratische rechtsstaat. De regel dat een volksvertegenwoordiging zelf moet kunnen 
beslissen over de inzet van de eigen belastingmiddelen moet zwaar wegen. Tegelijkertijd 
heeft de volksvertegenwoordiging belang bij de samenwerking in de Europese Unie omdat 
die de nationale economie versterkt. 

Het zou beter zijn als de Europese Unie net als nu in het begin van ieder kalenderjaar 
(bijvoorbeeld uiterlijk eind februari) een overzicht zou kunnen geven van de economische 
stand van zaken van de hele unie voor de komende vier jaar en de sterke en zwakke 
kanten van de economieën van de individuele lidstaten daarin. Die lidstaatanalyse gaat 
vergezeld van aanbevelingen voor die lidstaat. Dit betekent dat EU de landspecifieke 
aanbevelingen al in februari naar de lidstaten stuurt. Dat is geen onredelijke eis omdat 
ze over een langere termijn dan één jaar gaan. De lidstaatregeringen reageren op deze 
aanbevelingen met een eigen voorstel voor een meerjarenraming en bespreken die met 
het eigen parlement voor eind maart. Die beraadslaging krijgen als titel: de algemene 
beschouwingen over Europese economische samenwerking en het Nederlandse aandeel 
daarin, oftewel de algemene Europese beschouwingen. 

De eventueel geamendeerde meerjarenramingen van de lidstaten en die van de EU als 
geheel, worden uiterlijk eind april besproken door het Europese parlement. De bespreking 
in het Europese parlement leidt eventueel tot aanbevelingen voor lidstaten. Daarmee 

1187 Zie bijlage VI.
1188 Zie voor evaluatie Cw 2016 paragraaf 2.1.10.
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zijn de kaders van de nationale begrotingen gegeven. Die nationale begrotingen worden 
binnen de afgesproken kaders opgesteld in de zomer en door de nationale parlementen 
besproken in het najaar en vastgesteld op uiterlijk 31 december. 

De begrotingscyclus van de EU kan aanzienlijk eenvoudiger worden. 

Europees 
semester

Februari: EU-rapporten met algemeen economisch meerjarenbeeld en landspecifieke 
aanbevelingen.
Maart: discussie tussen regeringen en parlementen van lidstaten over meerjarenbeeld en 
aanbevelingen EU. 
Oftewel de algemene beschouwingen over Europese economische samenwerking en het 
Nederlandse aandeel daarin, oftewel algemene Europese beschouwingen.
April: Europees parlement bespreekt rapporten lidstaten en EU. Oftewel de Algemene 
beschouwingen over de Europese economische samenwerking.

Nationaal 
semester

September – december: algemene Nederlandse beschouwingen en de behandeling van 
de begrotingen per departement. Dit is de klassieke begrotingscyclus van EU-lidstaat 
Nederland. Deze loopt van september (Prinsjesdag) tot eind december wanneer de begro-
tingswetten worden vastgesteld. 

Het machtsevenwicht tussen regering en parlement is nu nog uit balans. Dat is niet 
goed voor de Nederlandse burger, die verwacht dat het parlement een goed ontwikkeld 
budgetrecht heeft over alle uitgaven van het Rijk. Ten minste de hierboven voorgestelde 
maatregelen zijn nodig om een einde te maken aan deze verwarrende situatie. 

3.5.3 Ministeriële verantwoordelijkheid
De centrale vraag in deze paragraaf is welke ontwikkelingen er zijn ten aanzien van de 
ministeriële verantwoordelijkheid en welke positie de Algemene Rekenkamer hierin 
inneemt.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert dat taken en bevoegdheden 
“steeds vaker” op afstand van de minister worden uitgevoerd, waardoor “onoverzich-
telijk is wie nu verantwoordelijk is”.1189 Dat is verwarrend voor de burger en voor allen 
die moeten werken in deze constellatie. Volgens de Afdeling advisering van de Raad 
van State zijn zelfstandige bestuursorganen, planbureaus, inspecties, autoriteiten en 
andere onafhankelijke instellingen niet meer weg te denken in ons staatsbestel, maar “de 
verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid voor het geheel raakt daardoor gemakkelijk 
zoek. Hier manifesteert zich het probleem van de ‘vele handen’: als de politieke verant-
woordelijkheid te zeer wordt gespreid, is als het erop aankomt niemand meer verant-
woordelijk.”1190 Daarom is de spelregel van de ministeriële verantwoordelijkheid volgens 

1189 ‘Ongevraagd advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid’, raadvanstate.nl 
(geraadpleegd op 9 maart 2022).

1190 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 30.
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de Afdeling advisering van de Raad van State relevanter dan ooit, omdat de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet kan worden gemist of worden ingewisseld voor iets anders.1191 
Ook beveelt de Afdeling advisering van de Raad van State aan om terughoudend te 
zijn met het neerleggen van allerlei taken bij onafhankelijke instellingen, omdat dat de 
mogelijkheid van democratische controle te veel beperkt.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert ook een fundamentele Europese 
ontwikkeling die “ons staatsbestel gaandeweg substantieel heeft veranderd”: de opkomst 
in de afgelopen twintig jaar van onafhankelijke autoriteiten (‘regulators’) die binnen elke 
lidstaat op grond van Europees recht toezicht houden op steeds verdergaand geharmo-
niseerde markten. De ministeriële verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening door 
marktautoriteiten is volgens de Afdeling advisering daarom zeer beperkt tot nihil.1192 

Hier spelen principiële vragen over de inhoud van de democratische rechtsstaat, want 
als de Staat geen zeggenschap meer heeft over onafhankelijke organisaties die door de 
politiek zijn gecreëerd dan ontstaat er een bureaucratische rechtsstaat. In het vacuüm van 
de bureaucratie kunnen ministers niet meer worden aangesproken op een onderwerp 
omdat geen enkele minister zich wettelijk bevoegd acht voor dat onderwerp. 

De staatscommissie parlementair stelsel adviseerde eind 2019 om voor de politieke en 
financiële controle duidelijk vast te leggen dat “steeds inzichtelijk is wie waarvoor verant-
woordelijk is en aan wie verantwoording moet worden afgelegd”. De staatscommissie wees 
erop dat er een alternatief voor privatiseringen en verzelfstandigingen is: het agentschap. 
Een pluspunt van een agentschap ten opzichte van een zbo is volgens de staatscommissie 
dat het afzonderlijke onderdelen binnen de reguliere overheidsorganisatie zijn die 
hiërarchisch onder een minister vallen. Daardoor is de minister voluit (ministerieel) 
verantwoordelijk voor hun handelen. Bovendien is de voorkeur voor een agentschap al 
vastgelegd beleid1193, schrijft de staatscommissie. De staatscommissie wil dit uitgangspunt 
daarom wettelijk laten verankeren, “zodanig dat afwijken mogelijk is onder de voorwaarde 
dat daarvoor een dragende motivering wordt gegeven”.

1191 ‘Ongevraagd advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid’, raadvanstate.nl 
(geraadpleegd op 9 maart 2022).

1192 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 30. In de casus Toezicht op markten en 
marktwerking wordt hier nader op ingegaan. Zie de paragrafen 4.6 en bijlage II, paragraaf 1.6 voor 
de casus Toezicht op markten en marktwerking.

1193 Kamerstukken II 2013/14, 25268, nr. 83 (eerste alinea).
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In het eindrapport van de brede evaluatie van de kaders voor rijksorganisaties op afstand 
schreef AEF dat “de politieke werkelijkheid is dat de minister de facto verantwoordelijk 
wordt gehouden voor alle zaken waarvoor de Kamer hem verantwoordelijk wenst te 
houden, ook als de minister geen formele verantwoordelijkheid draagt”.1194 Volgens 
AEF moet de ministeriële verantwoordelijkheid daarom worden aangevuld met andere 
instrumenten. De organisaties op afstand moeten zich tot nu toe via de minister verant-
woorden richting de Tweede Kamer. Maar als ervoor gekozen zou worden om taken écht 
op afstand te plaatsen, dan kunnen volgens AEF “horizontale vormen van verantwoording 
door deze organisaties dienen als aanvulling op de beperktere ‘verticale’ verantwoor-
ding”.1195 Zo denkt AEF dat de legitimiteit van deze organisaties geborgd kan worden. 
“Dit kan bijdragen aan emancipatie van organisaties op afstand en een meer ontspannen 
verhouding tot de politiek. Te denken valt daarbij aan instrumenten als rechtstreeksere 
verantwoording aan het parlement, horizontale kwaliteitsborging via (internationale) peer 
reviews, interactie met burgers en belanghebbenden in cliëntenraden, klantpanels en/of 
‘maatschappelijke raden van advies’ voor organisaties op afstand.”1196 Dit is volgens AEF 
een “consistenter stelsel”, waarin “publieke taken uitgevoerd worden waarvoor de minister 
minder verantwoordelijkheid draagt”.1197

Maar zo ontstaat er een bureaucratische tussenlaag waarover de politiek weinig meer 
te zeggen heeft. Dat is een onwenselijke situatie. Daarmee raakt het machtsevenwicht, 
een van de beginselen van de democratische rechtsstaat, uit balans. Het is een oneven-
wichtige situatie als de wetgever wel organisaties mag creëren, maar ze niet meer mag 
besturen of controleren. De aanbeveling van de staatscommissie parlementair stelsel om 
agentschappen onder volledige ministeriële bevoegdheden te creëren herstelt de democra-
tische verhoudingen. Dat zou een goede zaak zijn. 

Wat betreft toezichthouders zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Dat komt aan de 
orde bij de casus over markttoezicht: de overheid heeft veel manieren om markten te 
beïnvloeden en het is de vraag of toezicht dat los staat van de democratische rechtsstaat 
wel een effectief en efficiënt instrument is.

De Algemene Rekenkamer kan een belangrijke rol spelen om toezichthouders – al dan 
niet in de vorm van een agentschap – bij de democratisch rechtsstatelijke les te houden.

1194 Dekkers e.a. 2021, p. 10.
1195 Dekkers e.a. 2021, p. 25.
1196 Dekkers e.a. 2021, p. 25.
1197 Dekkers e.a. 2021, p. 25.
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3.5.4 Opvatting Algemene Rekenkamer over ministeriële 
verantwoordelijkheid

Als het om ministeriële verantwoordelijkheid gaat, volgt de Algemene Rekenkamer niet 
in de eerste plaats het geld, maar de ministeriële verantwoordelijkheid als ze wil bepalen 
of ze onderzoek mag doen. Dat zorgt voor verwarring. Tot 1841 werkte de Algemene 
Rekenkamer voor de koning. Vanuit die optiek is het niet onlogisch als de verantwoorde-
lijkheid van een minister leidend was voor de vraag of de Rekenkamer onderzoek moest 
doen. Maar dit is nog steeds zo, ondanks het feit dat de Algemene Rekenkamer sinds 1841 
werkt voor regering én Staten-Generaal.

In haar verhouding tot de regering laat de Algemene Rekenkamer zich leiden door haar 
negentiende eeuwse opvatting over het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid. 
Deze opvatting van de Algemene Rekenkamer over de betekenis van de ministeriële 
verantwoordelijkheid beperkt haar in haar controlerende taak. Ze wil bijvoorbeeld al 
voordat ze een onderzoek begint duidelijk hebben of een minister zich verantwoordelijk 
voelt voor bepaald beleid.

In de opvatting van de Algemene Rekenkamer is een systeemverantwoordelijke 
minister niet verantwoordelijk voor de resultaten van het beleid, maar wel voor het 
systeem. Verantwoording en toezicht moeten wel goed geregeld zijn, vindt de Algemene 
Rekenkamer. Verder vindt de Algemene Rekenkamer een minister minder verantwoor-
delijk als hij vage normen vaststelt voor zijn beleid: hoe opener de voorwaarden van een 
beleidsarrangement zijn hoe minder specifiek een minister verantwoordelijk hoeft te zijn 
volgens de Algemene Rekenkamer.

Echter, de ministeriële verantwoordelijkheid zou voor de Algemene Rekenkamer slechts 
een beperkte rol moeten spelen, alleen in de zin of een wet al dan niet iets zegt over de 
rol van een of meer ministers bij uitgaven, ontvangsten en verplichtingen van het Rijk. 
Allerlei verhandelingen over al dan niet algemene, specifieke en of systeemverantwoor-
delijkheden – als de wet daar niets over zegt – zouden voor de Algemene Rekenkamer 
hooguit een indirecte rol moeten spelen, omdat ze vooral geïnteresseerd moet zijn in de 
vraag wat er met het premie- en belastinggeld gebeurt. 

De uitgaven, ontvangsten en verplichtingen van de rijksoverheid moeten het uitgangspunt 
zijn voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer 
hoeft zich alleen maar de vraag te stellen of er al dan niet een beleid is en of dat deugt 
in het licht van staats- en bestuursrechtelijke beginselen. Follow the money – of in goed 
Nederlands volg het geld – zou het adagium van de Algemene Rekenkamer moeten zijn. 
De term follow the money wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikt om 
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politieke processen te ontrafelen. De woorden werden uitgesproken door Deep Throat, 
de informant van Woodward en Bernstein, in de film All the President’s Men over het 
Watergate-schandaal. In dat schandaal bleek de Republikeinse partij te hebben ingebroken 
bij de Democraten om meer te weten te komen over hun strategie voor de verkiezingen. 
De term Volg het geld staat sindsdien bekend als methode om politieke processen te 
ontrafelen. 

In wezen staat er in artikel 76 van de Grondwet dat de Algemene Rekenkamer het geld 
moet volgen: ze is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het 
Rijk. Ze moet dus het geld (de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen van het Rijk) 
onderzoeken, waarna de Staten-Generaal de politieke vraag aan de orde stellen hoe de 
ministeriële verantwoordelijkheid in het onderzochte geval gewogen moet worden. 

Maar zo ver is het nog niet, omdat de Algemene Rekenkamer ongewild politieker 
redeneert dan ze wil. Ze streeft ernaar om géén politieke oordelen te vellen, maar doet 
het door de wijze waarop ze met ministeriële verantwoordelijkheid omgaat veel meer dan 
nodig en gewenst is. Een gevolg van deze verwarrende werkwijze is dat de opgave van de 
Algemene Rekenkamer om de grondrechten en democratische rechtsstaat te waarborgen 
onvoldoende inhoud krijgt. De beginselen van goed bestuur kunnen haar helpen om een 
helderder positie te kiezen in het machtsevenwicht.

3.5.5 Bestuursrechtelijke beginselen
Naast de staatsrechtelijke beginselen spelen algemene beginselen van het EU-recht een 
belangrijke rol bij de interpretatie van wetgeving. Ze vormen de basis voor rechterlijke 
toetsing. Deze beginselen stellen de EU-rechters, ombudsmannen en rekenkamers in staat 
om leemten van de wetgever op te vullen. Het gaat om de beginselen van rechtszekerheid, 
van het gewettigd vertrouwen, van evenredigheid, van transparantie, van het recht op 
privacy en van goed bestuur. 

Ondanks het feit dat auditstandaarden als zodanig niet zijn gespecificeerd door de 
EU-wetgever, vereisen algemene beginselen van het EU-recht dat deze standaarden 
duidelijk, nauwkeurig, voorspelbaar en openbaar moeten zijn. Algemene beginselen van 
het EU-recht moeten leidend voor auditactiviteiten zijn, maar in de praktijk worden ze 
nog overschaduwd door auditstandaarden. Er is dus nog een lange weg te gaan om te 
komen tot het definiëren van beginselen van goede audit in lijn met de algemene bestuurs-
rechtelijke beginselen. 

De beginselen van een goede audit moeten een aantal algemene beginselen van het 
EU-recht omvatten. Om een   goed professioneel oordeel te vormen moeten auditoren 
kijken naar:
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1) de tekst (dat wil zeggen de regels die van toepassing zouden moeten zijn), 
2) de context (waarin deze regels worden gebruikt, rekening houdend met eventuele 

specifieke omstandigheden, indien nodig en van toepassing) en 
3) de bedoeling van de regels (dat wil zeggen of de regels werden gebruikt in overeen-

stemming met hun overkoepelende doel en beginselen, waaronder de beginselen van 
goede controle/administratie).1198

Een goede toepassing van het concept van de democratische rechtsstaat kan de controle-
praktijk met betrekking tot de EU-middelen verbeteren door 
1. een betere interpretatie van de geldende regels, 
2. het bevorderen van transparantie over de toegepaste normen en 
3. het vermijden van het onnodige economische lasten voor het bedrijfsleven die kunnen 

voortvloeien uit onvoorspelbare controleresultaten of uit onevenredige verzoeken om 
gedetailleerde informatie.1199

Er is nog een lege plek tussen algemene rechtsbeginselen en audits. Die wordt deels 
veroorzaakt door het feit dat de auditstandaarden soft law zijn, die ontstaan in de 
particuliere sector waarin andere doelstellingen voor de controle van bedrijven gelden. In 
de publieke sector gaat het niet alleen om kwalitatieve gegevens over het financiële reilen 
en zeilen van organisaties, maar zeker ook om de vraag of de activiteiten bijdragen aan het 
goede functioneren van de democratische rechtsstaat. 

3.5.6 Doelmatigheidscontroles EU moeten onderdeel zijn van 
Déclaration d’assurance

Paradoxaal is in dit verband dat de doelmatigheidscontroles van de Europese Rekenkamer 
nog geen systematisch onderdeel uitmaken van jaarlijkse controles voor de DAS 
(Déclaration d’assurance). Burgers en bedrijven zijn met name geïnteresseerd in de vraag 
of de Europese Unie haar doelen bereikt. Op grond van de regels zou dat onderzoek 
nu al uitgevoerd kunnen (en moeten) worden. Een DAS (Déclaration d’assurance) is 
namelijk incompleet als daarin niet via een systematische aanpak verslag wordt gedaan 
van doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van de uitvoering van het EU-beleid. 
Omdat zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid onderdeel moeten uitmaken van de 
DAS, moet doelmatigheid ook meewegen in het rechtmatigheidsoordeel over uitgaven en 
ontvangsten. Maar zover is het nog niet in de praktijk van de Europese Unie en ook niet in 
de Nederlandse situatie. 

1198 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016, p. 836.
1199 Lenaerts & Brenninkmeijer 2016, p. 836.
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Hier wreekt zich ook het feit dat Europese rekenkamers geen gebruik kunnen maken 
van elkaars controlewerkzaamheden. Er is ook nog geen single audit model, waarin 
elk controleniveau voortbouwt op het vorige om zo de lasten te verminderen voor de 
gecontroleerden en de kwaliteit van de controleactiviteiten te verbeteren. Deze ‘piramide 
van zekerheid’ moet beginnen bij de instanties van de lidstaten en eindigen bij de 
Commissie. Het Europese Parlement en de Europese Rekenkamer zijn er voorstander van. 
De Commissie heeft de ontwikkeling en toepassing van zo’n enkelvoudige structuur op 
zich genomen, maar het blijkt een allesbehalve gemakkelijke taak te zijn.

Het zou helpen als de nationale en EU-regels ook zoveel mogelijk op elkaar gaan 
aansluiten. Nederland zou zijn Cw 2016 (inclusief de Wet Hof) kunnen laten aansluiten 
op de financiële regels van de EU en dan met name de artikelen over de Europese 
Rekenkamer in het VWEU en het Financieel Reglement dat sterk op financiële beginselen 
is gebaseerd en waarin doelmatigheid en doeltreffendheid een onderdeel zijn van rechtma-
tigheid. Zo’n eenduidige regeling zou het ook voor burgers gemakkelijker maken om meer 
te begrijpen van het toezicht op overheidsfinanciën.

3.5.7 Naar een beginselgeleide controle
Niet alleen is de regelgeving versnipperd, ook de controles zelf en de organisatie van 
de controles. In die context heeft de zoektocht naar beginselen van goede audit nog 
geen resultaat opgeleverd. Een aantal prominenten uit de rekenkamerwereld zoekt 
naar zuurstof in het systeem, omdat de rechtmatigheidscontroles tot nu toe naar hun 
oordeel niet verder gaan dan de vraag of alle regels ook goed zijn toegepast. Dat staat 
ver af van het toepassen van rechtsbeginselen zoals in ieder geval het Hof van Justitie 
van de Europese Unie wel doet. Een belangrijke vraag van de rekenkamerprominenten 
daarbij is of accountants mee kunnen komen in een wereld die meer door bestuursrecht 
wordt gedomineerd. Dat lijkt een logische vervolgstap. De angst van accountants 
hiervoor kan ingegeven zijn door een negatief imago van complexiteit die om het recht 
en het bestuursrecht in het bijzonder hangt. Maar uitgaande van het feit dat recht in 
het algemeen zorgt voor een soepel functionerende samenleving en slechts in uitzonde-
ringsgevallen leidt tot rechtszaken, moet dit negatieve imago bijgesteld kunnen worden. 
Tegenover dat beeld (imago) staat namelijk altijd de identiteit in de ‘echte’ werkelijkheid. 
Als het zo is dat het (financieel) bestuursrecht te moeilijk is voor niet-juristen, zoals 
accountants, dan moet het vereenvoudigd worden. Want als zelfs accountants niet met het 
bestuursrecht zouden kunnen werken, dan staat het bestuursrecht buiten de samenleving. 

Duidelijk is geworden dat de onrechtmatigheid van overheidsoptreden zich ook kan 
uitstrekken tot de ondoelmatigheid van dat optreden. Dat blijkt uit het VWEU en het 
Financieel Reglement. Dat sluit ook goed aan bij het rechtsgevoel van de burger, omdat hij 
het logisch zal vinden dat een overheid die geld over de balk smijt onrechtmatig handelt.
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Hiervoor is duidelijk geworden dat wetmatigheid, behoorlijkheid en doelmatigheid 
elementen zijn van rechtmatigheid. De begrotingsrechtmatigheid kan worden afgewogen 
tegen de bredere rechtmatigheid van andere aspecten van goed inclusief behoorlijk 
bestuur. In die nieuwe werkelijkheid gaat rechtmatigheid (wegen we alle relevante rechts-
beginselen goed tegen elkaar af om tot het meest acceptabele rechtsstatelijke resultaat 
te komen?) zwaarder wegen dan wetmatigheid (hebben we ons precies aan alle regels 
gehouden?). 

De rekenkamerprominenten in het NJB-artikel schrijven dat accountants vragen om 
duidelijke regels bij discussies over de interpretatie van regels: ze zijn volgens de auteurs 
niet goed in staat (het is volgens hen zelfs een brug te ver) om ongelijke gevallen naar 
de mate van hun ongelijkheid goed te behandelen. De verklaring daarvoor ligt volgens 
de auteurs deels in het feit dat accountants een financiële achtergrond hebben en geen 
juridische. En die achtergrond heeft weer een weerslag op wat gecontroleerd kan worden. 
Terecht merken de auteurs op dat de rechtsbeschermings- en controlebenadering elkaar 
zouden moeten aanvullen als het om de rechtmatigheid gaat, maar doordat de accountants 
teveel in checklijsten denken en kennelijk te weinig kennis van het bestuursrecht hebben, 
komt er van een gedegen afweging van relevante rechtstatelijke principes weinig terecht. 

3.5.8 Vaststellen rechtmatigheid
Doelmatigheid en doeltreffendheid moeten op grond van de beginselbenadering onder 
het rechtmatigheidsbegrip vallen (“rechtmatigheid-plus-plus”), omdat het onlogisch zou 
zijn als een overheid die geld over de balk smijt rechtmatig zou handelen. Een overheid 
handelt dus rechtmatig als zij onder meer behoorlijk, doeltreffend en doelmatig handelt. 
Voor het laten meewegen van die laatste twee elementen (doelmatigheid en doeltref-
fendheid) voor rechtmatigheid zijn ook aanwijzingen te vinden in de Cw 2016,1200 waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de begrotings- of comptabele rechtmatigheid 
en anderzijds een ruimere ‘algemene’ rechtmatigheid.1201 De begrotings- of comptabele 
rechtmatigheid is volgens de memorie van toelichting onderdeel van die ruimere 
algemene rechtmatigheid. Die algemene rechtmatigheid wordt nergens nader verklaard in 
de memorie van toelichting. Daarom moet aansluiting worden gezocht bij het rechtmatig-
heidsbegrip zoals dat in het bestuursrecht tot ontwikkeling is gekomen. Bij dat bestuurs-
rechtelijke rechtmatigheidsbegrip worden de onderzochte kwesties afgewogen tegen 

1200 In paragraaf 3.3.5 is aangegeven dat doelmatigheid en doeltreffendheid onderdeel zijn van het 
rechtmatigheidsbegrip van de Europese Unie en zouden moeten worden meegenomen in het 
rechtmatigheidsonderzoek van de Europese Rekenkamer. 

1201 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr. 3, p. 78. “Het in overeenstemming zijn met de begrotingswet 
dekt de begrotingsrechtmatigheid af. De begrotingsrechtmatigheid is daarmee een onderdeel van 
de rechtmatigheid.”
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specifieke normen- en beleidskaders, algemene wettelijke regelingen en ongeschreven 
beginselen van behoorlijk bestuur.1202

Verder moet een financieelbeheershandeling volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften niet 
alleen in overeenstemming zijn met de begrotingswetten, maar ook met bepalingen die 
de uitkomst van de financiële transactie beïnvloeden. Als bepalingen worden genoemd: 
internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. De vraag voor de controleurs moet daarom niet alleen zijn of de 
financiële handeling past binnen het begrotingsartikel, maar ook of er andere bepalingen 
zijn die de uitkomst van de handeling kunnen beïnvloeden. Rechtmatigheid kan ook slaan 
op informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. 

Om meer helderheid te creëren over de inhoud van het rechtmatigheidsbegrip zou 
Nederland aansluiting moeten zoeken bij de Europese regelgeving voor financieel beheer.1203 
Voordeel van aansluiting bij Europese regelgeving is ook dat er een grotere kans bestaat dat 
een Europese financiële controlepiramide (‘piramide van zekerheid’) tot stand kan komen.

3.5.9 Beginselen van goed bestuur
De leegte tussen rechtsbeginselen en audits kan opgevuld worden als rekenkamers (en 
accountants in hun onderzoek van overheden waarvan rekenkamers gebruikmaken) de 
bestuursrechtelijke beginselen van goed bestuur zouden gaan toepassen. Die beginselen 
van goed bestuur zijn veel breder dan de beginselen voor goede audit, maar ze kunnen 
wel dienen als beginselen voor goede audit. Daardoor kan een systematisch oordeel 
over het overheidshandelen worden geveld. Ze kunnen ook een rol vervullen in de 
hele beleidscyclus: van wetgeving tot uitvoering en controle. De beginselen van goed 
bestuur zijn opgebouwd uit de beginselen van transparantie, participatie, behoorlijkheid, 
mensenrechten, effectiviteit & efficiëntie en verantwoording. Ze bieden een bruikbaar 
aanvullend repertoire om overheidshandelen te beoordelen.1204 Ze houden rekening met 
bestaande jurisprudentie, waardoor het evident is dat het controlemodel het rechtsbe-
schermingsmodel aanvult. In feite zorgt het controlemodel net zo goed voor rechtsbe-
scherming, maar vanuit een ander systematisch perspectief. 

In de periode 2004-2015 hanteerde de Algemene Rekenkamer een model om haar contro-
lepositie binnen de rechtsstatelijk beginselen te verduidelijken. Rechtsstaat en democratie 

1202 Van Wijk 2014, p. 265.
1203 Zie paragraaf 3.3.5. Juridische gevolgen van de verschillende soorten audits.
1204 Vergelijk het met de invoering van de redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Sommigen 

dachten dat het recht los zou zingen van de regel, maar niets was minder waar, omdat de meeste – 
ook niet rechtsgeleerde - mensen het eens kunnen worden over wat redelijk en billijk is. 
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kregen daarin geen expliciete aandacht. Als de Algemene Rekenkamer de beginselen van 
goed bestuur gaat hanteren krijgen die beginselen in de toekomst net zoveel aandacht als 
effectiviteit, efficiency en verantwoording. Het is een dynamisch model waarin steeds 
moet worden nagegaan of alle beginselen voldoende zijn meegewogen.

De beginselen van goed bestuur moeten in samenhang worden gewogen. De vragen van 
verschillende beginselen moeten steeds worden gesteld. Maar er zit wel een volgorde in, 
die begint met transparantie. Zonder transparantie geen participatie. De overheid moet 
vervolgens ook behoorlijk handelen en de mensenrechten respecteren. Daarná komt pas 
de vraag naar effectiviteit en efficiëntie aan de orde, die overigens ook kan gaan over de 
beginselen transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten. Tot slot moet de 
verantwoording goed zijn. Daarbij geldt dat er minder verantwoording nodig is naarmate 
er meer al openbaar is. 

Het kan zijn dat een bepaald beginsel in een casus geen of nauwelijks een rol speelt. 
Maar het kan ook zijn dat in een bepaalde casus de schending van één beginsel zo’n 
zwaarwegende rol speelt dat dat leidt tot het oordeel dat de overheid onrechtmatig heeft 
gehandeld en of nog steeds handelt. In andere casussen kunnen de antwoorden bij alle 
beginselen tezamen leiden tot het gewogen oordeel dat er onrechtmatig is gehandeld op 
meerdere beginselen. Het oordeel dat voortkomt uit deze samenhangende weging van de 
antwoorden op de vragen bij de beginselen leidt tot een gewogen oordeel waaruit duidelijk 
wordt op welk beginsel en in welke mate sprake is van onrechtmatigheid. Zo kan een 
gewogen oordeel tot stand komen. 

Figuur 19 Beginselen goed bestuur.
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3.5.10 Tot slot: het belang van beginselen 
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de staats- en bestuursrechtelijke beginselen 
die een rol spelen voor rekenkamers. Het budgetbeginsel kent vele beperkingen, waardoor 
de Algemene Rekenkamer het geld onvoldoende kan onderzoeken. Daar komt nog bij dat 
de Algemene Rekenkamer zichzelf op een negentiende eeuwse wijze te volgzaam opstelt 
ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid.

De Algemene Rekenkamer heeft volgens de algemene bepaling van de Grondwet de 
opgave om de grondrechten en de democratische rechtsstaat te waarborgen. Een tweede 
kernartikel in de Grondwet is artikel 76 dat haar opdraagt om de uitgaven en ontvangsten 
van het Rijk te onderzoeken. Dat gaat over de uitvoering van beleid. Volgens de Tweede 
Kamer moet dat beleid ‘beginselgeleid’ worden uitgevoerd.

Door het bestuursrechtelijke beginsel van effectiviteit bestaat er een harde norm: het 
bestuur moet geen geld over de balk smijten. Dat is immoreel en onrechtstatelijk. En 
omdat dat zo is, is een van de belangrijkste uitgangspunten van het bestuursrecht om te 
zorgen voor effectiviteit. Maar opmerkelijk genoeg blijkt uit de Cw 2016 dat het onderzoek 
van de doelmatigheid of effectiviteit van het bestuur geen jaarlijkse kerntaak van de 
Algemene Rekenkamer is. Het onderzoek van de doelmatigheid is veel vrijblijvender dan 
het jaarlijkse onderzoek van de rechtmatigheid, dat in feite over de wetmatigheid gaat. Dat 
is vreemd, omdat het onderzoek naar de doelmatigheid het werkelijke antwoord kan geven 
op de vraag van de burger of zijn belastingcenten wel goed zijn besteed. Het effectiviteits-
beginsel staat in een directe relatie tot het budgetrecht.

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat rekenkamers nog niet werken op grond van de 
beginselen van goed bestuur en andere algemene gangbare staats- en bestuursrechtelijke 
beginselen. Er is wel een zoektocht gaande. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oproepen van 
Rekenkamerpresident Visser, Minister van Staat Tjeenk Willink en uit de publicaties 
van voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Europese Rekenkamer 
Brenninkmeijer. 

New public management zagen Tjeenk Willink, Brenninkmeijer en de parlementaire 
commissie die de uitvoeringsorganisaties onderzocht, als veroorzaker van een manier 
van werken bij de overheid waarin de waarden van de democratische rechtsstaat en de 
menselijke maat onvoldoende aandacht kregen. Meten is weten en vooral de productie 
en het geld tellen voor de managers van het new public management. Maar deze aanpak 
heeft ook een keerzijde. Bovens schreef in 2005 al over overheidsmanagers, die klaagden 
over tijdrovende bureaucratie en een steeds grotere behoefte aan registratie en controle 



397

Rechtsbeginselen voor rekenkamers

3

vanwege een explosieve stijging van de informatiebehoefte van auditors.1205 Juristen 
trokken de afgelopen jaren onvoldoende aan de bel over het gebrek aan aandacht voor 
de waarden van grondrechten en de democratische rechtsstaat. Buijze betoogde dat het 
juristen maar weinig interesseert of een besluit doelmatig en doeltreffend is, als het besluit 
maar rechtmatig is. Anders gezegd: juristen keken vooral procedureel naar wat er met 
het geld gebeurde. Wat de effecten waren van het bestede geld, telde minder. Sterker nog, 
doelmatigheid en doeltreffendheid tellen helemaal niet mee voor de beoordeling van de 
vraag of uitgaven, inkomsten en verplichtingen van overheden rechtmatig zijn. Mede 
daarom kon het new public management tot bloei komen: de resultaten van het beleid 
waren voor velen buiten beeld, omdat ze letterlijk niet meetelden. Tjeenk Willink schetste 
in zijn laatste boek het beeld dat de democratisch rechtsstaat aan verwaarlozing ten onder 
kan gaan, omdat de democratisch rechtsstatelijke waarden niet meer voldoende meetellen. 
Interessant in dit verband is dat de Algemene Rekenkamer, de hoogste controleur van 
overheidsfinanciën, tussen 2004 en 2015 slechts de helft van de beginselen van goed 
openbaar bestuur van de Verenigde Naties adapteerde. Ze richtte zich alleen op ‘Functi-
oneren’ en ‘Presteren’, en droeg zo bij aan het beperkte beeld op de werkelijkheid van het 
new public management. Met de andere helft van het model van de Verenigde Naties deed 
ze niets. Dat waren de beginselen ‘Rechtsstaat’ en ‘Democratie’, die geen expliciete rol 
speelden in de onderzoeken en oordelen van de Algemene Rekenkamer. 

Na 2015 verdwenen deze beginselen van goed openbaar bestuur van de Verenigde Naties 
uit de expliciete methodologie van de Algemene Rekenkamer. Er kwam niets voor in 
de plaats. Ze stelde zichzelf en de samenleving in juli 2016 onder leiding van de nieuwe 
president Arno Visser wel fundamentele vragen over haar onafhankelijke rol in het staats-
bestel en haar invulling van die rol. Het budgetrecht was ernstig versmald. Mede daarom 
nodigde ze iedereen uit om mee te denken “over wat er nodig is opdat het parlement 
van morgen inzicht heeft in de mate waarin toekomstige regeringen zinnig, zuinig en 
zorgvuldig met publiek geld omgaan”.1206 

Uit dit onderzoek blijkt dat rekenkamers gebruik moeten gaan maken van beginselen 
van het staats- en bestuursrecht. Met die beginselen kunnen ze hun taak de juiste inhoud 
geven. Voor de Algemene Rekenkamer geldt dat ze daarmee de grondrechten en democra-
tische rechtsstaat beter kan gaan waarborgen én dat ze meer ruimte krijgt om het geld te 
onderzoeken en daarover oordelen kan vellen, die gaan sporen met andere beoordelaars 
van overheidshandelen zoals rechters en ombudsmannen. Bovendien krijgt de burger zo 
meer helderheid over wat er in het bestuur gebeurt en wat zijn bijdrage eraan kan zijn.

1205 Bovens 2005, paragraaf 6.
1206 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 4.
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Door de beginselbenadering vervalt het klassieke onderscheid tussen het recht- en 
doelmatigheidsonderzoek. Veel meer beginselen van (goed) bestuur gaan meewegen, 
omdat die tezamen de doel- en rechtmatigheid bepalen. In de eerste plaats wordt het 
burgerperspectief versterkt, omdat zijn positie met name in de beginselen transparantie, 
participatie, behoorlijkheid en mensenrechten zwaar meeweegt. In de tweede plaats krijgt 
de controle meer inhoud, omdat belangrijke democratische en rechtsstatelijke beginselen 
meewegen in het oordeel over het handelen van het bestuur. In de derde plaats brengt deze 
nieuwe werkwijze het parlement beter in positie omdat de oordelen beter aansluiten bij de 
beginselen van de democratische rechtsstaat en daarmee ook bij andere beoordelaars van 
rechtsstatelijke handelen, zoals rechters, ombudsmannen en de Raad van State. 

In het new public management draait het vooral om effectiviteit, efficiëntie en verant-
woording. Transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten zijn in de 
ogen van de new public managers duur en kunnen hun bestuurlijke proces vertragen. 
Maar dat is een vergissing. Hier speelt de paradox van effectiviteit en efficiëntie. Als er 
met álle beginselen van goed bestuur rekening wordt gehouden kan een rechtvaardiger 
samenleving ontstaan waarin rekening wordt gehouden met individuele waarden. 

Figuur 20 Beginselen goed bestuur.
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Veel van de huidige crises hebben te maken met het niet respecteren van mensenrechten 
en het onzorgvuldig omgaan met de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Voor het new public management is maatwerk een probleem, omdat het maatwerk 
wordt afgezet tegen standaardwerk. Maar het new public management vergeet dat in 
een samenleving waarin de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat 
waarborgt, maatwerk het uitgangspunt is: ieder individu moet worden gerespecteerd en 
goed worden behandeld. De toepassing van de beginselen van goed bestuur maakt die 
nieuwe manier van doen beter mogelijk. Die nieuwe manier van werken is bovendien 
effectiever en efficiënter en maakt minder en relevantere verantwoording mogelijk, omdat 
de transparantie veel groter is waardoor ook de participatie toeneemt.
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4.1 Inleiding: selectie vijf onderzoeken 

Aan de hand van de zes beginselen van goed bestuur wordt beoordeeld in hoeverre de 
Algemene Rekenkamer al gebruik maakt van deze beginselen en, indien niet, of ze tot 
betere oordelen en misschien ook anders opgezette onderzoeken zou komen als ze er wél 
gebruik van zou maken. De zes beginselen vragen om:
• transparantie voor alle belanghebbenden, waardoor ze kunnen participeren in het 

voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en controle van het beleid (concept 
democratie), 

• onder de voorwaarde van een behoorlijke bejegening van burgers door de overheid en 
van de eerbiediging van (onder andere de economische, sociale en culturele grond)
rechten van mensen (concept rechtsstaat), 

• waarbij – met in achtneming van de voorgaande beginselen – een grote mate van 
effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van het beleid wordt nagestreefd én een 
betere verantwoording door het bestuur (concept organisatie).1207

De Algemene Rekenkamer staat aan de top van de Nederlandse controlepiramide als het 
gaat om financieel juist en doelmatig handelen door de overheid. De wijze van oordelen 
door de Algemene Rekenkamer over uitgaven en ontvangsten van het Rijk en de organen 
op afstand van het Rijk heeft verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop de wetgever en 
overheidsorganisaties functioneren. En niet alleen binnen de overheid. Omdat de overheid 
steeds meer aan de markt overlaat, zou haar invloed ook tot een beter functioneren van de 
overheid ten opzichte van de markt en tot betere markten moeten kunnen leiden. De vraag 
is of dat nu al zo is. 

Voor dit onderzoek zijn voor een nadere analyse vijf afgeronde en gepubliceerde onder-
zoeken van de Algemene Rekenkamer geselecteerd. Daarbij zijn de volgende elementen 
meegewogen. 
1. De Algemene Rekenkamer vervult een rol in het machtsevenwicht in de democra-

tische rechtsstaat. Is dat zichtbaar als ze onderdelen van de trias politica onderzoekt 
en zo ja, hoe is dat zichtbaar? In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken 
moet een klassieke staatsmacht aan de orde zijn.

2. De Algemene Rekenkamer doet zowel rechtmatigheids- als doelmatigheidsonderzoek. 
In de selectie van onderzoeken moeten daarom beide kanten van het onderzoek 
vertegenwoordigd zijn. 

3. De Algemene Rekenkamer doet onderzoeken binnen en buiten het Rijk. Buiten het 
Rijk heeft de Algemene Rekenkamer minder bevoegdheden dan binnen het Rijk. Om 

1207 Addink 2016.
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een goed beeld te krijgen van de diversiteit moeten de geselecteerde onderzoeksonder-
werpen onderling een toenemende afstand tot het Rijk hebben.

4. In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken moet sprake zijn van complexe 
relaties. De Algemene Rekenkamer schrijft hierover: “Samenvattend zien we de laatste 
decennia een rijke en steeds wisselende variatie in de totstandkoming van beleid en 
in de uitvoering ervan. Denk aan meer taken voor gemeenten in het sociaal domein 
of aan de reorganisatie van de politie. Rode draad daarin is dat de uitvoering en 
soms ook de beleidsvorming of de financiering buiten de rijksoverheid is neergelegd, 
waarbij die overheid één van de spelers is. De rijksoverheid wisselt van rollen. Soms 
krijgt zij nieuwe rollen. Niet altijd is duidelijk wat die rollen precies inhouden. Dat 
heeft gevolgen voor het inzicht in publiek geld. Niet altijd is duidelijk ‘wie’ waarop kan 
worden aangesproken De bovengenoemde variatie leidt tot complexe en soms diffuse 
relaties.”1208

5. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat burgers “via de door hen 
gekozen volksvertegenwoordiging het recht hebben vooraf te bepalen waar het geld 
aan uitgegeven wordt en achteraf te controleren of dat ook gebeurd is”.1209 In haar 
strategie 2021-2025 schrijft ze dat ze haar onderzoeken meer dan voorheen gaat doen 
vanuit het perspectief van burgers en bedrijven: ze zijn het vertrek- en eindpunt. “De 
overheid is er voor hen. Zij betalen bovendien mee aan die overheid via belastingen, 
premies en andere afdrachten. (…) Dat betekent dat we in onze communicatie over 
onze onderzoeksresultaten waar mogelijk zullen aangeven wat het voor de mensen 
of ondernemers betekent dat het geld zorgvuldig, zuinig of zinnig is uitgegeven- of 
juist niet.”1210 Daarom moet er in de geselecteerde onderzoeken burgerperspectieven 
zichtbaar zijn om te kunnen beoordelen hoe de Algemene Rekenkamer daarmee 
omgaat. 

De hiervoor genoemde criteria leidden tot de nadere studie van de volgende geselecteerde 
onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (de casussen). De geselecteerde onderzoeken 
vormen een illustratie om te laten zien hoe de beginselen uitwerken in verschillende 
onderwerpen die de Algemene Rekenkamer onderzoekt.
• Onderzoek Bekostiging rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid. Dit is een min of 

meer traditioneel opgezet doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, 
maar wel een onderzoek naar één van de wezenlijke organisaties van de trias politica: 
de rechtspraak. In deze casus moeten dus vragen aan de orde komen die gerelateerd 
zijn aan de democratische rechtsstaat. Voor dit onderzoek is gekozen omdat geen 

1208 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
1209 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
1210 ‘Over de Algemene Rekenkamer: missie en strategie’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 4 juni 2022).
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ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer in de afgelopen jaren zo dichtbij en 
zo breed bij één van de drie onderdelen van de trias politica komt: er is bijvoorbeeld 
geen diepgaand onderzoek gedaan naar de uitvoerende of de wetgevende macht als zo 
danig of bijvoorbeeld de bekostiging daarvan. 

• Onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid. In dit onderzoek komt een burger-
perspectief nadrukkelijk aan de orde. Met taal moeten burger en overheid zich 
verstaanbaar maken en elkaar begrijpen. Er is bijna geen fundamenteler onderwerp 
te bedenken dan dit als het om betekenisvol onderzoek gaat voor burgers. Daarom is 
gekozen voor dit onderwerp. 

 Verder speelde in de keuze voor dit onderwerp mee dat het beleid deels in ‘Den Haag’ 
wordt gemaakt en wordt uitgevoerd op afstand van de rijksoverheid. Ook is er een 
groot verschil tussen het beschikbare budget en de maatschappelijke kosten van het 
probleem. Verder speelt in dit onderzoek een kwestie waarin sociale ongelijkheid 
aan de orde is, waardoor de beginselen van transparantie, participatie, effectiviteit 
en behoorlijkheid mogelijk nadrukkelijk aan de orde kunnen komen. Van burgers 
wordt verlangd dat ze zelfredzaam zijn, maar klopt dat beeld en hoe gaat de Algemene 
Rekenkamer daarmee om?

• Diverse onderzoeken over met name de rechtmatigheidsproblemen rond de Persoons-
gebonden budgetten (pgb) zijn als casus genomen. Voor deze casus is gekozen omdat 
hierbij diverse organisaties op afstand van de overheid een rol spelen, zowel in de 
uitvoering als in het toezicht. Er is sprake van complexe verhoudingen. Verder was 
duidelijk dat de Nationale ombudsman een ander oordeel velde over het al dan niet 
uitbetalen van de persoonlijke budgetten dan de Algemene Rekenkamer. Interessant 
was om te onderzoeken wat oordelen zijn van de Algemene Rekenkamer in deze 
complexe situatie.

• Onderzoek Europees aanbesteden. Hoewel de Algemene Rekenkamer regelmatig 
aandacht besteedt aan aanbesteden, heeft ze in de afgelopen jaren slechts één specifiek 
onderzoek uitgevoerd naar Europees aanbesteden als zodanig. Dat ging over nieuwe 
Europese aanbestedingsregels. Dat onderzoek werd gekozen als casus om nader te 
onderzoeken. 

 De overheid koopt jaarlijks voor ruim 86 miljard euro aan producten, werken en 
diensten op de markt. Wat is het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de 
aanpassing van de wetgeving? Zijn er doelmatiger oplossingen denkbaar voor deze 
aanbestedingsprocessen, waar veel ambtenaren en ondernemers mee te maken 
hebben?

• Toezicht op markten en marktwerking. De Algemene Rekenkamer heeft in 2005 een 
toetsingskader voor het toezicht op markten ontwikkeld. In een rapport uit 2012 
werkte ze dit nader uit. Bij toezicht op markten gaat het om organisaties die relatief 
ver van de rijksoverheid afstaan, maar die wel relevant zijn in tijden van privatise-
ringen. Benut de Algemene Rekenkamer haar kansen voldoende?
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De analyse van de bestaande onderzoeken wordt in twee stappen uitgevoerd:
• Heeft de Algemene Rekenkamer impliciet of expliciet gebruik gemaakt van de 

beginselen van goed bestuur? 
• Wat zouden de gevolgen voor het onderzoek zijn als de beginselen van goed bestuur 

gebruikt zouden worden voor de opzet, uitvoering en conclusies van het onderzoek?

In de hoofdtekst van dit onderzoek zijn de hoofdlijnen van de analyses opgenomen. In de 
bijlage zijn de uitgebreidere analyses van de onderzochte casussen te vinden.1211

De vijf onderzochte casussen van Rekenkameronderzoeken zijn in dit exploratieve 
onderzoek geen toetsing van de theorie, maar het doorzetten van de beschrijving van het 
gebruik van de beginselen in de casussen om te beoordelen of er een meerwaarde voor het 
onderzoek zichtbaar kan worden als de beginselen worden gebruikt in de onderzoeken 
van de Algemene Rekenkamer.

4.2 Onderzoek Bekostiging rechtspraak: gevolgen 
voor doelmatigheid

4.2.1 Inleiding
De Algemene Rekenkamer bracht op 21 april 2016 haar onderzoek Bekostiging recht-
spraak: gevolgen voor doelmatigheid uit. Dit onderzoek richtte zich op het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en zijn rol als hoeder van de rechtspraak. Daarbij komen de Raad 
voor de Rechtspraak met de gerechtshoven en de rechtbanken in beeld en de wijze waarop 
de jaarlijkse 950 miljoen euro voor de rechtspraak worden besteed.

De hele keten rond de rechterlijke macht is een kostbaar bezit voor het functioneren van 
een democratische rechtsstaat. Als de rechtmatige uitvoering van beleid ontspoort, kan 
dat leiden tot ongekend onrecht, zoals de titel luidde van het rapport over de kinderop-
vangtoeslagenaffaire. De kosten om het aangedane onrecht in die affaire te verzachten 
belopen inmiddels ruim 5,1 miljard euro tot en met 2025.1212 Dat is ongeveer vijf maal de 
jaarlijkse begroting voor de rechterlijke macht (exclusief de Hoge Raad en de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State). Ook op het terrein van klimaat en stikstof 
hebben achtereenvolgende kabinetten niet voortvarend uitgevoerd wat rechters bevalen. 
Het in januari 2022 aangetreden kabinet wil de beleidsmatige achterstanden inlopen, die 
mede door het niet uitvoeren van rechterlijke uitspraken zijn ontstaan. Daartoe worden 

1211 Zie bijlage II.
1212 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 2, p. 431.
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onder meer fondsen ingesteld: één voor klimaat van circa 35 miljard euro1213 en één voor 
stikstof van 25 miljard euro1214. Hieruit blijkt dat verwaarlozing van de democratische 
rechtsstaat niet alleen miljarden kost, maar ook immens leed veroorzaakt onder burgers. 

Een kabinet dat wil bezuinigen op de rechtspraak kan de directe kosten voor de recht-
spraak proberen te verminderen, maar moet ook incalculeren wat de indirecte kosten voor 
de samenleving kunnen zijn in toenemend persoonlijk leed van burgers, in afnemend 
vertrouwen van burgers in de instituties, in maatschappelijke kosten van verwaarlozing en 
daarna het herstel van de rechtsstaat. 

4.2.2 Beoordeling Rekenkameronderzoek
Het is opmerkelijk dat de Algemene Rekenkamer bij het onderwerp Bekostiging recht-
spraak: gevolgen voor doelmatigheid dat zozeer het functioneren van de democratische 
rechtsstaat raakt, geen verhandeling houdt over rechtsstatelijke beginselen en de belangen 
van het eerbiedigen van mensenrechten en van toegang tot de rechter. De mensenrechten 
stellen ook normen, maar de Algemene Rekenkamer doet er niets mee en lijkt er ook geen 
opvatting over te hebben. De rechtsstatelijke kosten van toegang tot de rechter weegt de 
Algemene Rekenkamer in haar conclusies dan ook niet mee. Dat is een gemiste kans.

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de prestatiebekostiging van de rechtspraak 
leidde tot een beëindiging van de stijging van de reële kosten per rechtszaak, maar de 
Algemene Rekenkamer wist niet wat de gevolgen waren voor de kwaliteit van de recht-
spraak, “omdat daar geen goede indicator voor is”. De Algemene Rekenkamer weegt in 
haar conclusies onder meer het structurele overwerk van rechters en hun medewerkers 
niet mee.

Ook benaderde de Algemene Rekenkamer de kwantiteits- en kwaliteitsvraag niet vanuit 
de rechtplegingsketen, waarbij zaken gewogen kunnen worden als de toename van regels 
(en de onbegrijpelijkheid ervan), de vraag naar recht in de samenleving, de hoogte van 
het griffierecht en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van rechtshulp door advocaten 
en de toegang tot de rechter zelf. Verder vroeg de Algemene Rekenkamer zich niet af 
of het bekostigingssysteem het ontstaan van lange wachttijden in de rechtspraak kan 
bevorderen, omdat de hoogte van de jaarlijkse productiegerelateerde bijdrage vooraf wordt 
bepaald door de geldende landelijke prijs voor een productgroep te vermenigvuldigen met 
het aantal verwachte zaken per productgroep (p*q).1215 Als het aantal te verwachten zaken 

1213 VVD, D66, CDA & ChristenUnie 2021. Budgettaire Bijlage, p. 14.
1214 VVD, D66, CDA & ChristenUnie 2021. Budgettaire Bijlage, p. 18.
1215 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 15.
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(door het hebben van een wachtlijst) groot en bekend is, geeft dat waarschijnlijk meer 
zekerheid over de hoogte van de te verwachten jaarlijkse bijdrage. 

Gebruik criteria
De Algemene Rekenkamer gebruikte alleen het bestuursrechtelijke criterium zorgvuldig, 
voor het begrip zorgvuldige rechtspraak. Maar ze werkte dit begrip niet nader uit. Haar 
begrippen zinnig en zuinig komen in het onderzoek niet voor.

De Algemene Rekenkamer gebruikte verder de volgende criteria in dit onderzoek.
• Doelmatigheid van prestaties Doelmatigheid van prestaties gaat om de vraag of 

dezelfde prestaties met de inzet van minder middelen gerealiseerd kunnen worden, 
dan wel om de vraag of niet méér prestaties verwezenlijkt kunnen worden met 
dezelfde inzet van middelen. Doelmatigheid is daarmee volgens de Algemene 
Rekenkamer een relatief begrip en kan alleen worden bepaald in relatie tot een 
referentiepunt: de rechtspraak is doelmatiger ten opzichte van het verleden, of het ene 
gerecht is doelmatiger dan het andere gerecht. De doelmatigheid van de prestaties 
van de Rechtspraak kan tot uitdrukking worden gebracht in de verhouding tussen de 
kosten en de kwantiteit, én kwaliteit van de prestaties. Alleen wanneer een produc-
tiviteitsstijging plaatsvindt met behoud van kwaliteit kan worden gesproken van 
een grotere doelmatigheid. Hetzelfde geldt voor doelmatigheidsverschillen tussen 
gerechten. 

• Productiviteit Productiviteit is volgens de Algemene Rekenkamer een maatstaf 
voor de hoeveelheid prestaties die men kan realiseren per eenheid input (euro of 
arbeidsjaar). Bij prestaties gaat het in de Rechtspraak om het (gewogen) aantal 
afgehandelde zaken. 

• Kwaliteit Om de kwaliteit van rechtspraak te meten en monitoren maakt de 
rechtspraak gebruik van indicatoren die betrekking hebben op verschillende 
kwaliteitsdimensies: juridisch inhoudelijke kwaliteit, onpartijdigheid en integriteit, 
bejegening ter zitting en de doorlooptijd van behandelde zaken. Deze kwaliteitsindi-
catoren kunnen objectief of subjectief gemeten worden en betrekking hebben op het 
product of proces van rechtspraak.

De Algemene Rekenkamer heeft geen gebruik gemaakt van de beginselen van goed 
bestuur. Transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten zijn geen expliciete 
thema’s in het onderzoek. Effectiviteit, efficiëntie en verantwoording komen wel aan de 
orde, maar is in beperkte mate uitgewerkt. Verder verwijst de Algemene Rekenkamer niet 
naar ex ante oordelen over wetgeving en naar eventuele jurisprudentie die belangrijk zijn 
voor doelmatigheid en doeltreffendheid van de rechtspraak.
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4.2.3 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Een beoordeling van de rechtspraak door de Algemene Rekenkamer zou vanuit een 
integrale democratisch rechtstatelijke benadering moeten plaatsvinden. De eerste vraag 
van de Algemene Rekenkamer zou dan moeten gaan over de brede rechtstatelijke context 
waarin de staatsmachten functioneren, oftewel: hoe functioneren de eerste, tweede, derde 
en vierde staatsmacht? Wat zijn hun taken? Welke grondrechten moeten ze waarborgen? 
Kennen ze de knelpunten bij het waarborgen van die grondrechten? Kunnen de burgers 
(en de professionals) de regels begrijpen en hebben ze voldoende middelen om ze 
gezamenlijk toe te passen? Kunnen de staatsmachten hun taken aan of zijn ze overbelast? 
Zijn ze voldoende gekwalificeerd (opleiding, huisvesting, ondersteuning, salariëring enz.) 
om die taken naar behoren uit te voeren? Komen burgers in knel? Voeren ze hun werk 
doeltreffend uit en zo ja, doen ze het ook doelmatig? Hoe verantwoorden de staatsmachten 
zich over de wijze waarop ze hun democratisch rechtstatelijke taken uitvoeren?

 Als de Algemene Rekenkamer zich vervolgens zou richten op de rechtspraak dan zou 
ze de keten in beeld moeten brengen. Dat wil zeggen zowel de keten van wetgeving, 
uitvoering en rechtspraak, als de keten waarmee burgers te maken krijgen als ze het gevoel 
hebben dat hun recht is geschonden door een andere partij of de overheid. De eerste vraag 
is dan of burgers zelfstandig in staat zijn om de rechtsregels te vinden, te begrijpen en toe 
te passen. Door rapporten als Mijn onbegrijpelijke overheid van de Nationale ombudsman 
of Weten is nog geen doen van de WRR en diverse rapporten van het SCP is bekend 
dat burgers (en professionals) gemakkelijk in de knel kunnen komen bij het in goed 
vertrouwen willen meewerken aan de democratische rechtsstaat. Burgers stappen ook niet 
lichtzinnig naar de rechter. Maar als ze dat dan uiteindelijk willen doen, hebben ze dan 
ook toegang tot die rechter? Kunnen ze het zelf of hebben ze een advocaat nodig? En als ze 
een advocaat nodig hebben (wat in de meeste gevallen nodig zal zijn in de huidige context 
van het recht), kunnen ze die dan betalen? En als ze dan naar de rechter willen met hun 
advocaat, kunnen ze dan de griffierechten betalen aan de rechtbank? Beseffen ze dan ook 
dat ze bij het verliezen van hun zaak door de rechter veroordeeld kunnen worden tot het 
betalen van (een deel van) de kosten van hun tegenpartij?

In de afgelopen jaren is de rechter door diverse bezuinigingen voor velen op grotere 
afstand komen te staan: het aantal sociaal advocaten is drastisch verminderd door hogere 
eigen bijdragen voor burgers en minder subsidies op de loonkosten van advocaten, de 
griffierechten zijn verhoogd waardoor de drempel om een zaak te beginnen is verhoogd en 
de werkdruk van rechters is toegenomen door kortingen op hun vergoedingen, waardoor 
substantieel overwerken door rechters normaal is geworden. Dat overwerk wordt niet 
vergoed. Tegelijkertijd is het aantal regels toegenomen en wordt de overheid complexer, 
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niet alleen voor lager opgeleiden, maar ook voor hoger opgeleiden die met tegenslagen te 
maken krijgen. 

Er zijn internationale verdragen waarin onder meer staat dat iedere burger recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld (artikel 6 EVRM). Maar 
als hij of zij dat feitelijk niet kan betalen, dan is dat een dode letter in de wet en geldt de 
rechtsstaat dus niet meer voor hem of haar. Als de rechtsstaat feitelijk onbereikbaar is 
voor burgers, neemt de kans op solidariteit met die democratische rechtsstaat af omdat 
die staat er toch niet voor hem of haar is. De onderliggende onderzoeksvraag is dus of de 
rechtspraak nog bijdraagt aan een beter functioneren van de democratische rechtsstaat. 

Opzet onderzoek aan de hand van het analyse- en toetsingskader:
• Transparantie. Zijn regels voldoende transparant en weet een burger naar welke 

rechter hij toe kan als hij een conflict met iemand anders of de overheid heeft? Is de 
rechterlijke macht helder gestructureerd? 

• Participatie. Hoe functioneert de rechtsplegingsketen? Kunnen burgers hun weg 
vinden? Denk aan de Juridische Loketten, de (sociale) advocatuur, het OM en de 
rechtspraak. Bestaat er toegang tot de rechter voor alle burgers? 

• Behoorlijkheid en mensenrechten. Wordt de menselijke maat gehanteerd in de 
rechtspraak?

• Effectief en efficiënt. Zijn de procedures voldoende helder en snel? 
• Verantwoording. Is de verantwoording van de rechtspraak voldoende helder?

Deze benadering leidt waarschijnlijk tot minder bureaucratie, omdat de rechtspraak 
minder gedetailleerd hoeft te gaan bijhouden wat hij doet. Niet de kleine doelmatigheid 
krijgt de meeste aandacht (dat moeten de rechtbanken zelf onderling regelen), maar de 
grote doelmatigheid van de keten om de democratische rechtsstaat goed te laten functio-
neren. Dat zal veel ‘administratief gedoe’ gaan schelen.

4.3 Onderzoek Aanpak laaggeletterdheid

4.3.1 Inleiding
De Algemene Rekenkamer richtte haar onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid1216, dat 
in april 2016 verscheen, op drie ministeries die subsidies geven aan decentrale overheden, 
de Stichting Lezen en Schrijven en enkele Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Deze 
instanties voerden het beleid uit. Het maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid is 

1216 Algemene Rekenkamer 2016a
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groot, schreef de Algemene Rekenkamer in haar onderzoek. Mensen die moeite hebben 
met taal en rekenen, hebben een grote kans op achterstand in de maatschappij.1217 Ze zijn 
vaker werkloos, hebben een lager inkomen en een slechtere gezondheid en ze zijn politiek 
en maatschappelijk minder actief dan mensen die wél reken- en taalvaardig zijn.1218 Het 
verbeteren van taalvaardigheid kan daarom leiden tot onder meer lagere uitgaven aan 
onder meer sociale zekerheid en zorg.1219 Verder kan het verbeteren van de taalvaardigheid 
van laaggeletterden zowel voor de betrokkene als voor de maatschappij positieve (finan-
ciële) gevolgen hebben.1220 In maart 2017 publiceerde PricewaterhouseCoopers (PwC) een 
rapport1221 in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven, waaruit bleek dat laaggelet-
terdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. 

Figuur 21 Schatting door PWC van maatschappelijke kosten laaggeletterdheid in Nederland 
per jaar.

Er was in 2016 ongeveer 74 miljoen euro beschikbaar voor dit beleid om laaggeletterdheid 
te bestrijden. De Stichting Lezen en Schrijven stelde dat in 2017 minder dan 5% van alle 
laaggeletterden in Nederland werden bereikt. Er waren wachtlijsten voor cursussen. 
Maar als iemand kon deelnemen aan zo’n cursus dan “vindt 19% van de cursisten binnen 
een half jaar een baan of maakt een carrièrestap. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, 
moeten we f link meer investeren.”1222 

1217 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1218 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1219 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1220 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1221 PWC 2017.
1222 PWC 2017.
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4.3.2 Beoordeling Rekenkameronderzoek
Opvallend is dat de Algemene Rekenkamer haar normen aan het slot van het onderzoek 
niet systematisch bespreekt en beoordeelt om tot een slotsom te komen. Het grote nieuws 
van het onderzoek was dat de Algemene Rekenkamer berekende dat het aantal laaggelet-
terden niet 1,3 miljoen was, bijna tweemaal zo veel: 2,52 miljoen mensen. 

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat het beleid nauwelijks bijdraagt aan de 
oplossing van het probleem van de laaggeletterdheid. Ze stelt wel een retorische vraag of 
zo’n beperkte inspanning wel in verhouding staat tot de omvang van het probleem dat 
bovendien bijna tweemaal zo groot is als de minister zelf aangaf. 

De Algemene Rekenkamer toetst of het beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig is. Maar deze 
termen gebruikt de Algemene Rekenkamer niet in haar conclusies van dit onderzoek. 
Duidelijk wordt wel dat de ministers zo min mogelijk geld willen uitgeven. De ministers 
lijken dus zuinig te zijn, maar het kan ook wijzen op een beleid dat op z’n best penny wise 
and pound foolish is. Maar of het beleid ook zinnig en zorgvuldig is? Dat blijkt nergens. 
De Algemene Rekenkamer komt op basis van haar enquête en interviews met gemeenten, 
regiocoördinatoren van de Stichting Lezen en Schrijven, private taalaanbieders en ROC’s 
tot onder meer het beeld dat het bereik zeer beperkt is, dat het behaalde niveau laag is en 
dat er wachtlijsten zijn. Het beleid is dus ook niet zinnig en niet zorgvuldig. 

Op grond van deze gebreken in het beleid voldoet het beleid niet aan de normen van de 
Algemene Rekenkamer. De rechtmatigheid van uitgaven kan betwist worden op grond 
van de vaagheid van de beleidsdoelen omdat op deze wijze twijfelachtig is of de uitgaven 
voldoende bijdragen aan het bestrijden van het probleem. Verder is bijzonder dat de 
Algemene Rekenkamer niet onderzoekt hoe het preventieve beleid van de overheid eruit 
ziet, zeker omdat de indruk ontstaat uit het onderzoek dat het laaggeletterdenbeleid 
dweilen met de kraan open is.

Ook neemt de Algemene Rekenkamer sociale grondrechten niet mee in haar normen en 
overwegingen over dit onderwerp. Dat zou de Algemene Rekenkamer een sterkere positie 
kunnen geven bij haar beoordeling van het beleid.

Analyse op beginselen goed bestuur
Toelichting per beginsel.
• Transparantie. De overheid heeft geen doelen bepaald. Er wordt wel geld uitgegeven, 

maar niet duidelijk is waaraan en waarom. De Algemene Rekenkamer komt met 
nieuwe feiten over het aantal laaggeletterden in Nederland. Dat maakt het beperkte 
overheidsbeleid schrijnender. Dit weegt de Algemene Rekenkamer slechts in beperkte 
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mate mee in haar oordeel over deze casus. De Algemene Rekenkamer benoemt de 
kloof en stelt dat de aanpak niet in verhouding staat tot het probleem, maar ze keurt 
het beleid niet expliciet af. Die afkeuring zou ze kunnen baseren op bijvoorbeeld een 
gebrek aan transparantie, zorgvuldigheid en effectiviteit. Ook zou ze die afkeuring 
kunnen baseren op het niet eerbiedigen van mensenrechten. 

• Participatie is slechts in zeer beperkte mate aan de orde omdat de doelgroep geen 
stem lijkt te hebben in de aanpak. Er is geen sprake van wederkerigheid. Dat komt 
ook omdat de minister van OCW mede namens de ministers van SZW en VWS 
reageert alsof er geen probleem is: de minister denkt namelijk dat meer budget het 
aantal deelnemers niet kan laten toenemen. Dat is een curieuze uitspraak als slechts 
een fractie (de minister weet niet hoeveel) van de doelgroep van 2,5 miljoen laaggelet-
terden wordt bereikt. Vooral als er wachtlijsten lijken te bestaan.

• Grondrechten. Bijvoorbeeld artikel 20 van de Grondwet over bestaanszekerheid, 
welvaart en sociale zekerheid kan hierin een rol spelen. Het lijkt te worden 
geschonden door het beleid. Volgens het eerste lid zijn de bestaanszekerheid van 
de bevolking en spreiding van welvaart voorwerp van zorg van de overheid. De 
zorg voor laaggeletterden en laaggecijferden kan hieronder worden gevat. Zeker als 
bedacht wordt dat het tweede lid van dit artikel zegt dat de wet regels stelt over de 
aanspraken op sociale zekerheid. Onderwijs kan in dit verband ook worden gezien 
als middel om de sociale zekerheid van deze mensen te verbeteren. Tot slot zou het 
derde lid nog een aanknopingspunt kunnen bieden: Nederlanders hier te lande, die 
niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand 
van overheidswege. Daarbij wordt natuurlijk gedacht aan bijstandsuitkeringen, 
maar daarbij kan ook een opleiding horen om daar juist weer uit te komen. Een 
andere mogelijkheid biedt het eerste lid van artikel 14 van het EU-Handvest van de 
grondrechten over recht op onderwijs.

• Behoorlijkheid. Dit beginsel komt niet expliciet aan de orde in deze casus. Omdat 
er gebrek is aan transparantie en participatie, en omdat grondrechten niet worden 
meegewogen in deze casus kan er al bijna geen sprake meer zijn van behoorlijkheid.

• Effectiviteit is wel aan de orde in deze kwestie, maar de ministers willen zich er 
nauwelijks mee bezighouden. De minister schreef mede namens haar collega’s van 
SZW en VWS dat ze het niet verstandig vond om doelstellingen voor de aanpak 
van laaggeletterdheid te formuleren in termen van het aantal volwassenen dat 
het vmbo-niveau bereikt. “Gegeven de diversiteit van de doelgroep vond ze het 
ook onverstandig om algemene doelstellingen voor de opbrengst van cursussen te 
formuleren. De minister wilde toewerken naar het meten van het niveau van cursisten 
en naar het in kaart brengen van de leeropbrengsten van cursussen.”1223 Effectiviteit en 

1223 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene Rekenkamer naar 
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efficiëntie lijken dus vrijwel afwezig te zijn in deze casus.
• Verantwoording is er wel in beperkte mate, maar die gaat niet over het belang van 

democratisch rechtsstatelijke beginselen van goed bestuur. Ook legt de Algemene 
Rekenkamer geen verantwoording af over het feit dat ze niet de preventieve kant van 
het beleid onderzocht.

4.3.3 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Als meer mensen taalvaardig zijn, neemt de economische groei toe en verminderen 
de kosten voor sociale zekerheid. Meedoen in de democratische rechtsstaat wordt dan 
gemakkelijker voor burgers die nu nog op grotere afstand staan. Als die afstand kleiner 
wordt, neemt de kans op solidariteit met die democratische rechtsstaat toe omdat die 
rechtsstaat er zichtbaar, leesbaar en voelbaar ook voor hem of haar is. De ex-laaggelet-
terden genieten bovendien langer van die democratisch rechtsstaat omdat ze langer leven 
door een betere gezondheid.

Om de context van de problematiek van laaggeletterdheid te schetsen had de Algemene 
Rekenkamer in 2016 gebruik kunnen maken van het onderzoek Mijn onbegrijpelijke 
overheid van de Nationale ombudsman1224. Als ze het onderzoek later zou hebben uitge-
voerd, zou ze gebruik hebben kunnen maken van de rapporten Weten is nog geen doen van 
de WRR1225 en van een SER-rapport dat deels voortbouwt op het eerdere onderzoek van 
de Algemene Rekenkamer. Dat rapport heet Samenwerken aan taal: advies over laaggelet-
terdheid. In het rapport staat een reeks randvoorwaarden om te komen tot beter beleid.1226 

De invalshoek van haar onderzoek zou de Algemene Rekenkamer moeten baseren op 
de grondrechten. Artikel 20 van de Grondwet1227 en het eerste lid van artikel 14 van het 
EU-Handvest van de grondrechten1228 spelen dan een belangrijke rol. Artikel 20 van de 

Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/
aanpak-van-laaggeletterdheid 

1224 Kamerstukken II 2012/13, 33539, nr. 2.
1225 WRR 2017.
1226 SER 2019, p. 68-72.
1227 Artikel 20 Grondwet luidt als volgt: 

1.  De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der 
overheid.

2.  De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.  Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te 

regelen recht op bijstand van overheidswege. 
1228 Artikel 14 Recht op onderwijs luidt als volgt.

1.  Eenieder heeft recht op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing. 
2.  Dit recht houdt de mogelijkheid in om het verplichte onderwijs kosteloos te volgen. 
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Grondwet gaat over bestaanszekerheid, welvaart en sociale zekerheid. Laaggeletterdheid 
heeft op die aspecten van het leven een negatieve invloed. In 2010 riep het Comité van 
de Regio’s van de Europese Unie op om laaggeletterdheid een halt toe te roepen.1229 
Het Comité formuleerde daartoe “ideeën voor een ambitieuze Europese strategie om 
maatschappelijke uitsluiting te voorkomen en kansen tot zelfontplooiing te bieden”. Het 
Comité verwees daarbij naar artikel 14 van het EU-Handvest van de grondrechten1230, 
waarin staat dat iedereen recht heeft op onderwijs, alsmede op beroepsopleiding en 
bijscholing. “Aangezien het een absoluut vereiste voor iedere vorm van onderwijs is dat 
mensen kunnen lezen en schrijven, dient de Europese Unie het optreden van de lidstaten 
aan te vullen en te coördineren om de strijd tegen laaggeletterdheid op te voeren en op die 
manier het recht op onderwijs te respecteren.”1231

Naast de grondrechten zou de Algemene Rekenkamer voor een beoordeling van het beleid 
voor laaggeletterdheid ook gebruik kunnen maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties: geen armoede, goede gezondheid en welzijn, goed onderwijs, 
geslachtsgelijkheid, geschikt werk en economische groei, vermindering van ongelijk-
heid.1232 De vraag van de Algemene Rekenkamer zou dan moeten zijn: hoe staat het met 
de geletterdheid van de bevolking in Nederland, wat doet de regering aan het voorkomen 
en tegengaan van laaggeletterdheid, wat zijn de juridische rechten en verplichtingen van 
burgers en overheden op dit terrein, wat is de effectiviteit en efficiëntie van dat beleid en 
hoe verantwoordt de regering zich over dit beleid?

De Algemene Rekenkamer zou voor de opzet van haar onderzoek ook gebruik kunnen 
maken van de randvoorwaarden voor beter beleid die de SER in 2019 opstelde. De raad 
pleitte onder meer voor:
• hulp aan laaggeletterden om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling binnen een 

meer dekkend voorzieningenniveau om de laaggeletterden bij te staan,
• extra budget om de beleidsvoorstellen voor een effectieve, meerjarige aanpak van 

laaggeletterdheid te realiseren,

3.  De vrijheid om instellingen voor onderwijs op te richten met inachtneming van de 
democratische beginselen en het recht van de ouders om zich voor hun kinderen te 
verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuigingen, worden geëerbiedigd volgens de 
nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.

1229 2010/C 175/07
1230 Het EU-Handvest van de Grondrechten kreeg door het Verdrag van Lissabon een juridisch 

bindende werking.
1231 2010/C 175/07, overweging 9.
1232 Het onderzoek naar de aanpak laaggeletterdheid voerde de Algemene Rekenkamer in 2016 uit 

voordat de Rijksoverheid de duurzame ontwikkelingsdoelen omarmde.
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• een forse publiekscampagne om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en om de 
voorgestelde serviceverlening rond laaggeletterdheid te promoten, 

• betere en meer toegankelijke communicatie vanuit (overheids)instanties en bedrijven, 
• een jaarlijks gemeentelijk educatieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid, dat 

landelijk wordt getoetst,
• extra onderzoek naar de precieze omvang van de huidige groep laaggeletterde 

mensen, de ontwikkelingen in het huidige onderwijs en de te verwachten groei van 
het aantal laaggeletterde mensen als gevolg van vergrijzing en migratie,

• voor kwalitatief onderzoek naar de succes- en faalfactoren van het in het verleden 
gevoerde beleid en naar succesvolle beleidservaringen en praktijken in andere landen.

In het licht van de randvoorwaarden van de SER zou de Algemene Rekenkamer ook 
vragen kunnen stellen als hoe het kan dat jongeren kennelijk als laaggeletterde van school 
komen. Wat zijn de oorzaken van laaggeletterdheid bij jongeren en hoe kunnen die 
worden bestreden? Maar ook vragen als: is de taal te ingewikkeld? Welke vereenvoudi-
gingen in de taal zouden kunnen leiden tot meer geletterdheid? Kan het rekenonderwijs 
beter? Zijn er ook andere oorzaken? En hoe kunnen die worden bestreden?

Ook is er nog de vraag van de bevoegdheden. De Algemene Rekenkamer kan geen 
onderzoek doen bij decentrale overheden, ook niet bij veel particuliere instellingen en 
bij burgers om vast te stellen hoe het beleid voor hen uitpakt. Het zou goed zijn als de 
Algemene Rekenkamer die bevoegdheden zou krijgen. Alleen als ze zo het geld kan 
volgen, kan ze een goed onderbouwd oordeel vellen over de vraag of het publieke geld 
goed wordt besteed.

Wat betekent dit voor het rechtmatigheidsoordeel dat de Algemene Rekenkamer in een 
onderzoek als het onderhavige zou kunnen vellen? Ze weegt naast de geldende regels 
de zes beginselen van goed bestuur mee. Als op één van de zes beginselen sprake is van 
onvoldoende naleving, dan kan dat leiden tot een oordeel dat het beleid op grond van dat 
beginsel onrechtmatig is. 
• Transparantie moet ervoor zorgen dat meer mensen daadwerkelijk kunnen zien dat ze 

kunnen meedoen.
• Participatie betekent dat meer mensen daadwerkelijk meedoen en resultaten boeken.
• Doordat mensen op een transparante wijze kunnen meedoen, neemt de kans op 

behoorlijk bestuur toe. Het blijft daarbij van belang de grootste mate van behoor-
lijkheid na te streven. 

• Grondrechten krijgen betekenis omdat het beleid op een passende wijze gestalte krijgt. 
• Effectiviteit ontstaat doordat veel meer mensen op een volwaardige manier kunnen 

meedoen aan de democratische rechtsstaat. Daarbij kan de organisatie van het 
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onderwijs voor laaggeletterden waarschijnlijk sterk verbeteren, omdat het in feite 
onderdeel wordt van het reguliere onderwijs. Een tweede vraag is of de aanpak van de 
laaggeletterdheid nóg effectiever kan. Die kans neemt toe omdat het beleid in transpa-
rantie vorm krijgt.

• Verantwoording. Als het beleid transparanter wordt, wordt de verantwoording ook 
minder bureaucratisch.

Als het oordeel van de Algemene Rekenkamer op één of meer van deze beginselen negatief 
is, kan dat leiden tot een negatief oordeel over de rechtmatigheid van het beleid.

Leidt deze wijze van beoordelen tot meer bureaucratie met meer regels, meer formulieren 
en meer administratieve vastleggingen? Nee. Waarom niet? Omdat de kern van de vraag is 
of meer mensen geletterd worden en of het beleid daaraan bijdraagt. Er is dus onderzoek 
nodig naar vier vragen in samenhang met de overheidsuitgaven:
• Zijn de burgers voldoende geletterd?
• Is het onderwijs voor de onvoldoende geletterden bereikbaar?
• Slagen ze voor hun examen, dat op vmbo-niveau is?
• Kunnen de nieuwe geletterden na hun examen beter meedoen in de samenleving?

Tot slot. De Algemene Rekenkamer velt – als ze haar onderzoek opbouwt vanuit de 
beginselen van goed bestuur (inclusief de grondrechten) – geen politiek oordeel maar een 
democratisch rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen. De impact daarvan is 
vele malen groter dan het huidige oordeel. 

4.4 Onderzoeken naar persoonsgebonden budget

4.4.1 Inleiding
De onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de rechtmatigheid van de uitkering 
van de persoonsgebonden budgetten (pgb) en de uitvoering van het trekkingsrecht voor 
deze budgetten richtte zich op een keten van organisaties.

De casus van de persoonsgebonden budgetten is interessant omdat de menselijke maat 
het uitgangspunt van de budgetten is: de budgethouders kunnen zelf zorgen voor hun 
eigen maatwerk. Dat maatwerk moet door de veranderende fysieke en of geestelijke 
omstandigheden van de budgethouder soms met spoed worden aangepast. Er is dus ook 
veel f lexibiliteit en snelheid nodig bij het vaststellen van de zorgvraag en bij de betaling 
van de zorgverleners. Zorgverleners kunnen ingehuurde mensen zijn van zorgorgani-
saties, maar ook mensen die de budgethouder zelf in dienst neemt zoals familieleden of 
andere zorgverleners. De organisatie om de persoonsgebonden budgetten mogelijk te 
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maken loopt dwars door alle bestuurslagen heen en kent heel sterke private deelnemers, 
zoals de zorgverzekeraars. De regelingen van de zogenoemde zorgzwaartepakketten zijn 
ingewikkeld en vergen studie om ervan gebruik te kunnen maken.

Op 7 juli 2022 stuurde het kabinet het rapport Hardvochtige effecten van overheidshan-
delen voor burgers binnen de sociale zekerheid naar de Tweede Kamer. De onderzoekers 
concluderen daarin dat er sprake kan zijn van hardvochtige effecten van de regelingen 
voor de zorgverleners en de budgethouders.

“Zo is er binnen de pgb-regelingen in sommige situaties sprake van werkge-
verschap van de pgb-houder met alle rechten en plichten van dien. Echter is de 
specifieke, en ten opzichte van reguliere werkgevers en werknemers, uitzonder-
lijke situatie van pgb-houder en pgb-zorgverlener niet voorzien in het arbeids-
recht waardoor er hardvochtige effecten kunnen ontstaan voor de budgethouder 
of zorgverlener. Ook kunnen er onder bepaalde omstandigheden hardvochtige 
effecten ontstaan door de samenloop van verschillende sociale zekerheidsrege-
lingen met elkaar of door gebrekkige (keten)samenwerking.”1233

Verder noemen de onderzoekers twee knelpunten waardoor hardvochtige effecten kunnen 
optreden. 

“Ten eerste, knelpunten die een (deel van de) verklaring vormen voor de eerder 
beschreven knelpunten. Een voorbeeld hiervan is de nadruk op rechtmatigheid 
in de sturingsrelatie tussen uitvoeringsorganisaties en gemeenten enerzijds en 
het departement en de Kamer anderzijds. Hierdoor voelen sommige professionals 
de ruimte niet om discretionaire bevoegdheden te benutten. Ten tweede gaat 
het om knelpunten die maken dat de kans op het optreden van een hardvochtig 
effect wordt vergroot. Zo is een onheuse bejegening an sich geen reden voor 
het optreden van een hardvochtig effect, maar kan het in combinatie met een 
onevenredig hoge terugvordering, wel maken dat een burger alle vertrouwen in 
de overheid kwijtraakt en toekomstperspectief verliest.”1234

4.4.2 Beoordeling Rekenkameronderzoek
In de eerste plaats valt op dat de pgb-keten als geheel nog niet is onderzocht. Vanwege 
de complexiteit zou dat ook een groot onderzoek zijn, maar dat is onvermijdelijk als de 
wetgever de regeling over zoveel organisaties verspreidt, waarbij zelfs een controleur als 

1233 Oomkens e.a. 2022, p. 101.
1234 Oomkens e.a. 2022, p. 111.
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de Algemene Rekenkamer bij sommige deelnemende partijen geen toegang heeft. Ook het 
toezicht is dus versnipperd en incompleet. 

In de casus van het persoonsgebonden budget spreekt de Algemene Rekenkamer sinds 
2015 steeds uit dat zich rechtmatigheidsproblemen kunnen voordoen bij betalingen van 
budgethouders aan zorgverleners door de SVB als de SVB niet alle controles daarop heeft 
uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer geeft daarbij geen opvatting over de afweging 
van het uitvoeren van controles tegenover bijvoorbeeld behoorlijkheid en tijdigheid van 
betalen om burgers te beschermen.

De Nationale ombudsman doet twee onderzoeken naar de pgb-kwestie, in 2015 en 2018. 
De Nationale ombudsman concludeert in 2015 dat het behoorlijk is dat de overheid de 
betalingen van budgethouders aan zorgverleners tijdig doet ook al zijn niet alle controles 
uitgevoerd. Volgens de Nationale ombudsman moet de overheid zorgen voor werkende 
systemen: niet-werkende overheidssystemen mogen de burger niet in hun bestaan 
bedreigen. De Nationale ombudsman vindt niet tijdig betalen dus onrechtmatig. 

De opvattingen van de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer, twee belang-
rijke vertegenwoordigers van de vierde macht, staan hierin ver van elkaar, terwijl ze 
gebruik maken van hetzelfde bestuursrechtelijke gedachtengoed. Dat maakt het lastiger 
voor bestuurders (en burgers) om het goede te doen.

In haar zoektocht naar verbeteringen nuanceert de minister van VWS het onrechtmatig-
heidsrisico: het feit dat er geen controles zijn uitgevoerd, betekent niet dat de zorg niet 
geleverd is of dat er fraude is gepleegd. Twee jaar later gaat de Algemene Rekenkamer 
daarin mee, terwijl ze tegelijkertijd blijft hameren op de wenselijkheid van het uitvoeren 
van alle controles. De Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn het er wel 
over eens dat het proces onzorgvuldig loopt. 

Als het gaat om verbeteringen in het proces, dan beweegt de Algemene Rekenkamer ver 
mee met de ministers die zoeken naar oplossingen: zelfs als gedeelde verantwoordelijk-
heden van verschillende ministers voor één organisatie nog nauwelijks geloofwaardig zijn, 
verwijst de Algemene Rekenkamer zo’n constructie niet naar de prullenmand, maar houdt 
ze – op zichzelf terechte – vraagtekens of zo’n oplossing wel gaat werken.

De Algemene Rekenkamer mist bevoegdheden om het geld voor de pgb’s daadwerkelijk te 
volgen. Als we alle organisaties op een rij zetten die bij de uitvoering betrokken zijn dan 
zou de Algemene Rekenkamer veel meer duidelijkheid kunnen creëren, maar overzicht 
over de gehele keten is onmogelijk, ook omdat de tijdigheid van verantwoordingen van de 
diverse organisaties die bij de pgb’s betrokken zijn, niet logisch op elkaar zijn afgestemd.
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Verder blijkt uit onderzoek onder de budgethouders (dat de Algemene Rekenkamer niet 
zelf mag doen) dat er sprake is van wantrouwen door de verstrekkers van de pgb’s. 

Wat is het toetsingskader van de Algemene Rekenkamer? De Algemene Rekenkamer toetst 
of het beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig is. Zorgvuldig is het beleid zeker niet, stelt ook 
de Algemene Rekenkamer. Bij de zinnigheid van het beleid kunnen grote vraagtekens 
worden gezet, omdat de keten niet goed op elkaar aansluit en de macht van de verschil-
lende partijen ongelijk is verdeeld. De uitvoering van het beleid roept ook vraagtekens op, 
bijvoorbeeld of de marktwerking wel een gelukkige keuze is voor de burger die afhankelijk 
is van de zorg. De Algemene Rekenkamer beantwoordt die vraag niet. 

De Algemene Rekenkamer kiest voor het beantwoorden van de vraag of het beleid wel 
voldoende zuinig is, terwijl in ieder geval één onderzochte partij (ZiN) zelf aangeeft dat 
ook kwaliteit belangrijk is. 

Het beeld dat oprijst uit deze casus, is dat van een gefragmenteerd onderzoek van een complex 
probleem waarin veel geld omgaat en waarin de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
haar ernstig beperken om het juiste te doen. De burger staat nergens expliciet centraal in 
de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, ook omdat de burger meestal niet om zijn 
mening wordt gevraagd. Tot slot valt op dat de Algemene Rekenkamer in haar onderzoek 
nergens verwijst naar beginselen van goed bestuur. Als de Algemene Rekenkamer die zou 
meewegen, zou dat haar een sterkere positie kunnen geven bij haar beoordeling van het beleid.

Als de Algemene Rekenkamer gebruik zou maken van de beginselen van goed bestuur 
voor haar oordeel zou het volgende eruit kunnen komen.

Transparantie
Het kabinet is niet transparant omdat premiegelden niet meelopen in de jaarlijkse verant-
woording van de rijksbegroting. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid in de keten van de 
pgb-betalingen.

In de tweede plaats is het kabinet niet transparant omdat er een zeer complexe keten van 
organisaties is opgetuigd, waarin zoveel tegenstrijdige belangen spelen (tussen overheids-
organisaties onderling, tussen overheidsorganisaties en marktpartijen en tussen markt-
partijen) dat het de vraag is of al deze organisaties in hun onderlinge verwevenheid nog 
wel bijdragen aan het werkelijke doel van een betaalbare zorg voor iedereen.

Ook het feit dat de Nationale ombudsman het uitbetalen van subsidies aan pgb-bud-
gethouders zonder controles noodzakelijk vindt en de Algemene Rekenkamer dat aanvan-
kelijk onrechtmatig noemt, draagt niet bij aan de transparantie van het bestuur. 
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De transparantie van de regelgeving is beperkt, omdat die regels zo complex zijn dat de 
meeste burgers professionele hulp nodig hebben om hun pgb te regelen.

Doordat er onvoldoende zicht is op wat de pgb-budgethouder met zijn subsidie doet, kan 
bovendien een sfeer van wantrouwen en vermeende fraude ontstaan die niet bevorderlijk 
is voor het vertrouwen in de uitvoering van dit beleid en de mensen die deze subsidie 
noodzakelijkerwijs nodig hebben. Ook het feit dat pgb-budgethouders familieleden in 
dienst kunnen nemen, kan gezien worden als een perverse prikkel in het systeem. Een 
transparanter systeem kan hier mogelijk soelaas bieden. Omdat er zoveel onduidelijk is, is 
er weinig zekerheid over een doeltreffende en doelmatige uitvoering van het beleid.

Participatie
In 2021 heeft het ministerie van VWS onderzoek laten doen onder budgethouders. 
Daardoor is er nu meer bekend over hoe de budgethouders de regelingen ervaren en of de 
regelingen aan hun wensen voldoen. Op die basis kan het beleid worden verbeterd.

Behoorlijkheid
De Nationale ombudsman vroeg om uitbetaling op grond van behoorlijkheid, terwijl de 
Algemene Rekenkamer aanvankelijk vasthield aan blijven controleren, ondanks het leed 
dat dat veroorzaakte bij de budgethouders.

Zowel Nationale ombudsman als de Algemene Rekenkamer vinden de invoering van de 
pgb’s onzorgvuldig.

Mensenrechten
Mensenrechten komen niet expliciet aan de orde in deze casus.

Effectiviteit en efficiëntie
Door de complexiteit van de keten is het zeer de vraag of de afgesproken doelen wel 
worden gehaald.

Effectiviteit is in beperkte mate aan de orde in de pgb-keten, omdat de beleidsmatige 
prioriteit in de keten vaak uitgaat naar de vraag of het proces aan de formele vereisten 
voldoet. Daardoor kwamen ook de betalingen aan de zorgverleners in het geding. De 
rechtmatigheidseisen werden op dat moment tijdelijk terzijde geschoven omdat niet-be-
talen tot maatschappelijke problemen zou leiden. Dat zou groter onrecht zijn dan het feit 
dat er niet gecontroleerd was. Uiteindelijk blijkt iedereen het erover eens te zijn dat de 
rechtmatigheidseis van de Algemene Rekenkamer in deze context van beperktere waarde 
is dan het uitbetalen van geld voor levensonderhoud.
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De uitvoeringskosten voor de pgb’s zijn hoog. Dit bevordert de twijfel over de effectiviteit 
van het beleid. Als dat wordt gekoppeld aan het gebrek aan zorgvuldigheid van de besluit-
vorming, het gebrek aan participatie en het gebrek aan transparantie, dan moet ook de 
mate van effectiviteit als te laag worden beoordeeld.

De budgethouders zijn niet tevreden over de bejegening, maar velen zijn wel tevreden over 
het resultaat dat ze zelf de regie kunnen houden over hun leven.

Zorgverzekeraars hebben als particuliere partijen een belangrijke rol in de zorgkantoren. 
De vraag is of dit op termijn bijdraagt aan de effectiviteit van de uitvoering. Zorgver-
zekeraars beschikken mede door hun rol in de zorgkantoren mogelijk over marktmacht 
waartegenover de zorgaanbieders mogelijk weinig tegenwicht kunnen bieden. Dit kan de 
effectiviteit van de zorg schaden.

Verantwoording 
De verantwoording over de uitvoering van dit pgb-beleid schiet op allerlei manieren 
tekort. De verantwoording van premiegelden staat buiten die van de rijksbegroting en 
doet daarom niet mee in de formele cyclus van het budgetrecht. Het gaat om veel geld. 
Hier raakt het gebrek aan verantwoording aan het gebrek aan transparantie. Dit is niet in 
het belang van de democratische rechtsstaat.

De verantwoordingen van de verschillende organisaties in de keten worden in onlogische 
volgorde na elkaar opgeleverd waardoor het zicht op een totaal boekjaar noodzakelij-
kerwijs incompleet is en daardoor feitelijk ontbreekt. 

Er bestaan diverse gezamenlijke ministeriële verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld voor de 
SVB) die de aansprakelijkheid van een individuele minister niet eenvoudiger maken. 

Omdat de Algemene Rekenkamer onderscheid maakt tussen verschillende soorten minis-
teriële verantwoordelijk, is de aansprakelijkheid van een minister in de ogen van de Reken-
kamer mogelijk beperkter waardoor een eventueel onderzoek in de keten beperkter van 
omvang is dan wenselijk zou zijn. Het is niet aan de Algemene Rekenkamer om de reikwijdte 
van de ministeriële verantwoordelijkheid te bepalen, maar aan de Staten-Generaal.

De eindconclusie is dat zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van het beleid 
belangrijke bestuursrechtelijke beginselen zijn geschonden, waardoor er sprake is van 
onrechtmatigheid door een schending van de beginselen van transparantie, participatie, 
behoorlijkheid en effectiviteit en efficiëntie.
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4.4.3 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Als de Algemene Rekenkamer de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verstrekken 
van persoonsgebonden budgetten zou onderzoeken vanuit de beginselen van goed bestuur 
dan zou de vraag van de Algemene Rekenkamer moeten zijn: kunnen burgers die recht 
hebben op langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en hulp op basis van de 
jeugdwet op een effectieve en efficiënte wijze de zorg krijgen die bij hen past?

Omdat de organisatie van deze zorg er op dit moment niet effectief en efficiënt uitziet, 
zou eerst – als een gedachtenexperiment in dit onderzoek – naar de organisatie moeten 
worden gekeken. Voor een soepele verstrekking van pgb’s zijn maatwerk en f lexibiliteit in 
het aanbod van zorg nodig. Die zorg moet overal in Nederland op een eenvoudige wijze 
beschikbaar zijn. Iedereen moet een gelijk beroep op die zorg kunnen doen en op een 
gelijke wijze kunnen kiezen uit verschillende combinaties van zorg die bij hem of haar 
passen. Daarbij mag een zorgvrager zelf formele of informele zorgverleners naar voren 
schuiven. Dat zorgt voor korte lijnen.

Een zorgdeskundige moet beslissen over de vraag welke zorg passend is. Het prettigste 
is als die zorgdeskundige integraal kan oordelen over de complete zorgvraag. Als dat 
onmogelijk is, dan moet die zorgdeskundige andere specifieke deskundigen erbij halen.

Als de zorgvrager het niet eens is met de toewijzing en of de feitelijke geleverde zorg dan 
moet die persoon in bezwaar en beroep kunnen gaan.

De administratie van de zorg verloopt via een aanbod met verschillende, heldere zorgpak-
ketten waaruit gekozen kan worden. Dat aanbod is zowel digitaal als analoog beschikbaar. 
Een zorgvrager kan altijd de hulp krijgen van een deskundige om het juiste zorgpakket 
aan te vragen. 

Een (geheel door de overheid georganiseerd) zorgkantoor-nieuwe-stijl beslist over de 
aanvragen. Dit zorgkantoor brengt de vraag naar langdurige zorg, maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdzorg en het aanbod bij elkaar. Daarbij houdt het zorgkantoor-nieu-
we-stijl zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt/budgethouder.

Wie betaalt die zorg? Het eenvoudigste zou het zijn als zorgverzekeraars en gemeenten 
binnen standaardvoorwaarden zorgen voor de financiering van de zorgkantoren-nieu-
we-stijl. Het zorgkantoor zorgt voor het maatwerk.
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Het zorgkantoor-nieuwe-stijl is een makelaars- en uitzendbureau voor zorg. Het decla-
reert de zorg op grond van een jaarlijks budget bij de gemeentes als het om jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning gaat en bij de zorgverzekeraars als het om langdurige 
zorg gaat.

De zorgkantoren maken afspraken met de gemeenten en met de zorgverzekeraars over 
de standaardpakketten die ze aanbieden. De standaardpakketten maken maatwerk voor 
individuele zorgvragers mogelijk. 

De zorgkantoren maken afspraken met de zorgverzekeraars en zorgverleners over de 
vergoedingen van de verzekeraars en de tarieven die zorgverleners in rekening mogen 
brengen. ‘Eigen’ mensen (zoals familieleden) van de budgethouder worden in dienst 
genomen door het ‘pgb-uitzendbureau’, dat onderdeel is van het zorgkantoor. Het pgb-uit-
zendbureau neemt ook de andere zorgverleners in dienst. Dat scheelt veel administratie en 
extra controles.

De zorgverzekeraars hebben zich verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzeke-
raars werken samen om de rol van de zorgverzekeraars goed te kunnen vervullen. Ook 
andere zorgaanbieders zouden zich net als de zorgverzekeraars moeten kunnen verenigen, 
om samen sterker te staan in hun onderhandelingspositie.

Bij dit gedachtenexperiment op basis van de beginselen van goed bestuur is de volgende 
vraag: wie controleert wat? 
1. De Algemene Rekenkamer zou al het geld dat via pgb’s wordt besteed, moeten kunnen 

onderzoeken. Onderscheid tussen begrotingsgeld, premiegeld en overheids- of markt-
partijen zou niet langer gemaakt moeten worden.

2. De Algemene Rekenkamer zou het geld tot en met de begunstigde (budgethouder) 
moeten kunnen volgen. De Algemene Rekenkamer zou dus ook moeten beoordelen of 
de aanvragen doelmatig zijn en leiden tot een doeltreffende uitvoering van de zorg. De 
controle van de Algemene Rekenkamer kan ook vanuit de aanvrager worden bekeken. 

De volgende vraag in het experiment is: hoeveel controle is nodig om een goed oordeel 
over de geleverde zorg te vellen? 
3. De Algemene Rekenkamer beoordeelt de hele uitvoeringsketen en laat zich zo 

mogelijk bijstaan door decentrale rekenkamers. 
4. De centrale vraag voor de Algemene Rekenkamer is of de uitgaven voor pgb’s voldoen 

aan de wetten en de beginselen van goed bestuur. Dat beoordelingskader bepaalt de 
bestuursrechtelijke rechtmatigheid. Dat kader sluit bovendien aan op het beoorde-
lingskader van de Nationale ombudsman.
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5. De ACM houdt toezicht op de marktmacht (en eventuele kartelvorming) van de 
zorgverzekeraars. Zorgverleners zouden zich moeten kunnen verenigen in ten minste 
evenveel samenwerkingsverbanden als er zorgverzekeraars zijn en deze samenwer-
kingsverbanden onderhandelen ieder voor zichzelf met de zorgverzekeraars. 

6. Als pgb-houders familieleden willen inhuren, beoordeelt het zorgkantoor of de 
familieleden aan minimale vereisten voldoen om de zorg te kunnen verlenen.

7. Onderzoek is nodig welke partijen nodig zijn in de keten. Mogelijk kunnen partijen 
verdwijnen en of deels andere rollen krijgen, te denken valt aan de zorgkantoren, CIZ, 
CAK, SVB, ZiN en de Nza.

8. De gedeeltelijk privatisering van de zorg moet in het licht van de beginselen van goed 
bestuur tegen het licht worden gehouden.

9. De betekenis van pgb’s wordt mogelijk kleiner, omdat het systeem wordt gericht op 
zorg op maat, op passendheid voor de budgethouder, op minimale vakkundigheids-
vereisten en op de continuïteit van de zorg aan de patiënten/cliënten. 

10. Lagere overheden moeten overwegen of ze eigen organisaties met deskundigen 
moeten optuigen, omdat ze de inhoudelijke beoordeling binnen afspraken delegeren 
aan de zorgkantoren. De zorgverzekeraars en de lagere overheden sturen op grote 
lijnen. Toezicht is gemakkelijker omdat er minder schakels in de keten zijn.

Uitgangspunt in het gedachtenexperiment op basis van de beginselen van goed bestuur is 
dat de wereld achter het zorgaanbod zo helder mogelijk moet worden georganiseerd. Dat 
wil zeggen: eenvoudige regels, geen dubbelingen, korte lijnen tussen mensen en organi-
saties, snelle en grondige beoordelingen van geschillen tussen zorgvragers en zorgaan-
bieders. Redenerend vanuit de beginselen van goed bestuur ontstaat het volgende beeld.
• Transparantie. Als de keten transparanter werkt, kunnen alle partijen daadwer-

kelijk zien wat er gebeurt en daarop ook invloed uitoefenen. Door de bestaande 
marktwerking neemt de transparantie af.

• Participatie. De effectiviteit neemt toe als minder partijen nodig zijn voor de 
organisatie van de keten. Kan de bestaande uitgebreide keten met minder partijen 
toe en gaat dat effectiever functioneren, bijvoorbeeld als minder (markt)partijen 
betrokken worden? Voordeel van minder betrokken (markt)partijen is dat de transpa-
rantie kan toenemen en de administratie kan afnemen. 

• Behoorlijkheid. Als de transparantie en participatie in orde zijn, neemt de kans op 
behoorlijkheid sterk toe. Overigens is het van belang de grootste mate van behoor-
lijkheid te blijven nastreven.

• Grondrechten. De overheid moet maatregelen treffen ter bevordering van de volksge-
zondheid (art. 22 lid 1 Grondwet) en op grond van artikel 26 van het EU-Handvest 
van de grondrechten erkent en eerbiedigt de Europese Unie het recht van personen 
met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschap-
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pelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerk-
stelligen. Dit uitgangspunt zou de Algemene Rekenkamer kunnen gebruiken om de 
geconstateerde feiten te wegen en haar oordelen op te baseren. 

• Effectiviteit en efficiëntie. Zorgt het beleid ervoor dat de zorgvragers niet alleen op 
transparante, participatieve en behoorlijke wijze en op mensenrechten gebaseerde, 
maar ook op effectieve wijze de passende zorg krijgen? Als dat zo is, dan is er sprake 
van effectiviteit op een wezenlijk gebied van de democratische rechtsstaat. De tweede 
vraag is of de aanpak van de pgb-keten efficiënter kan? Ook die vraag moet gesteld 
worden. Beide aspecten zouden een positieve beoordeling moeten kunnen krijgen.

• Verantwoording. Als uit de verantwoording blijkt dat transparantie, participatie, 
behoorlijkheid, mensenrechten en effectiviteit en efficiëntie op een hoog niveau staan, 
dan, velt de Algemene Rekenkamer geen politiek oordeel maar een democratisch 
rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen. De impact daarvan is vele malen 
groter dan het huidige oordeel. 

Het toepassen van de beginselen van goed bestuur kan zo – in dit gedachtenexperiment 
– leiden tot een ander oordeel over de casus van de pgb-trekkingsrechten. Op grond van 
efficiencyoverwegingen zou de slinger zelfs kunnen uitslaan naar meer publieke invloed 
op het stelsel van de pgb-trekkingsrechten, omdat de behoorlijkheid, de participatie, de 
transparantie, de effectiviteit, de verantwoording en de mensenrechten beter gewaarborgd 
kunnen worden.

4.5 Onderzoek Europees aanbesteden

4.5.1 Inleiding
De Algemene Rekenkamer richtte haar onderzoek Europees aanbesteden in 2012 op de 
voorstellen die waren gedaan om in 2012 veranderingen door te voeren in de Europese 
aanbestedingsregels. Ze voerde in 2014, 2015 en 2017 vervolgonderzoeken uit naar de 
vraag of haar aanbevelingen waren opgevolgd. 

De Algemene Rekenkamer schreef in haar rapport in 2012 dat de aanbestedingsregels in 
de praktijk door veel overheden en publieke instellingen als complex en tijdrovend werden 
ervaren.1235 Mede daardoor werden de regels gebrekkig nageleefd in Nederland en andere 
EU-lidstaten. Dat was ook de reden waarom die regels in Nederland en de Europese Unie 
werden herzien. De Algemene Rekenkamer ging in haar onderzoek in 2012 na wat de 
gevolgen kunnen zijn van: 

1235 Rapport Europees aanbesteden, Algemene Rekenkamer, Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 3.
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• een eventuele aanpassing van de drempelwaarden van Europese aanbestedingen; 
• het (Europese én Nederlandse) voorstel om (grotere) overheidsopdrachten verplicht 

te laten opdelen in ‘percelen’ om ze toegankelijker te maken voor ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf (mkb); 

• het Europese voorstel om het toezicht op de werking en naleving van de aanbeste-
dingsregels steviger in te vullen.

Het inkopen leidde ook tot relatief veel opmerkingen over onvolkomenheden in de 
jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer.1236 Gemiddeld 
waren er 11 onvolkomenheden bij de inkoop in de jaren 2013-2016. In 2014 waren er nog 
14 onvolkomenheden.1237 Dat aantal daalde naar 5 in het jaar 2017. De problemen met 
inkopen namen door de jaren heen dus af.1238 In totaal waren er in 2017 nog 35 problemen 
die de Algemene Rekenkamer als (ernstige) onvolkomenheden in haar rechtmatigheids-
onderzoek aanmerkte.1239 In 2022 constateerde de Algemene Rekenkamer in haar recht-
matigheidsonderzoek dat de ernstige onvolkomenheden (EOVK) en onvolkomenheden 
(OVK) in 2021 een lichte daling lieten zien.1240

1236 Van een onvolkomenheid is sprake als de bedrijfsvoering onvoldoende waarborgen bevat voor 
een beheerst bedrijfsvoeringsproces. De Algemene Rekenkamer geeft daarbij ook aan welke 
risico’s voor rechtmatigheid en doelmatigheid aan de gesignaleerde (ernstige) onvolkomenheden 
verbonden zijn. Vervolgens doen wij aanbevelingen voor mogelijkheden om de bedrijfsvoering te 
verbeteren.

1237 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 71. 
1238 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 40. 
1239 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 38. 
1240 Algemene Rekenkamer 2022, p. 38. 

Figuur 22 Er waren meer (ernstige) onvolkomenheden in de afgelopen vier jaar dan in de jaren 
daarvoor.
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Overheden en andere publieke instellingen kopen goederen, diensten en werken in: 
van wc-papier tot bruggen en gebouwen. Daarbij moeten ze de Aanbestedingswet 2012 
toepassen. In die wet staan drempelbedragen, waarboven Europese aanbestedingspro-
cedures moeten worden toegepast.1241 Het doel van deze regels is het bevorderen van de 
concurrentie op de interne Europese markt, zodat overheden voor hun aankopen in de 
hele EU gunstige prijs/kwaliteitverhoudingen kunnen bedingen.1242 De achterliggende 
gedachte daarbij is dat publieke middelen zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed en 
dat vriendjespolitiek en belangenverstrengeling moeten worden voorkomen.1243 

De EU wil dat alle ondernemers onder gelijke voorwaarden moeten kunnen meedingen 
naar overheidsopdrachten. Bij het aanbieden van overheidsopdrachten in de markt moet 
de overheid zoeken naar concurrerende aanbieders, waardoor vraag en aanbod beter op 
elkaar worden afgestemd en de overheid de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt.1244 De 
EU hanteert daarbij vier principes:1245

• non-discriminatie: er mag geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt worden;
• gelijke behandeling: er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn bij een 

aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet 
objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie 
krijgen;

• transparantie: vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn 
wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd;

• proportionaliteit: technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, 
selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard 
en omvang van de opdracht.

De Nederlandse overheid is een belangrijke partij op de Nederlandse markt van goederen, 
werken en diensten. Ze besteedt jaarlijks voor ruim 86,6 miljard euro aan. De Rijks-
overheid neemt daarvan een deel voor haar rekening: zij koopt jaarlijks voor ongeveer 16,6 
miljard euro in aan goederen, werken en diensten. 

1241 ‘Drempelbedragen Europees aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
1242 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 6, p. 3.
1243 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 6, p. 3.
1244 . ‘Waarom aanbesteden de manier is om vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen’, 

pianoo.nl (geraadpleegd op 17 februari 2022).
1245 ‘Wat zijn de beginselen van Europees aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
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De overheid is niet alleen inkoper op de markt, maar ze maakt ook de regels voor de 
markten, ze houdt deels toezicht op markten en ze verklaart bijvoorbeeld collectieve 
arbeidsovereenkomsten verbindend met minimale salarisschalen voor bepaald werk. Dat 
schept verplichtingen bij het verlenen van opdrachten of het inkopen van goederen en 
diensten. Van de overheid mag dus een voorbeeldrol worden verwacht als het om inkopen 
gaat, want als ze haar voorbeeldige rol als marktpartij niet waarmaakt, verliest de markt 
– en dus de kiezer – het vertrouwen in de overheid. Maar die rol vervult het openbaar 
bestuur niet altijd op een fraaie wijze.

Haar belang is dus verstrengeld. Als haar inkoopkracht leidt tot zodanige contracten dat 
het bedrijfsleven er te weinig aan kan verdienen waardoor het failliet gaat, dan heeft die 
overheid op korte termijn wel enig voordeel, maar op langere termijn grotere schade in de 
vorm van maatschappelijke armoede omdat bedrijven kapot gaan en werknemers uitke-
ringstrekkers worden. Ook kan het zijn dat bedrijfstakken verdwijnen uit Nederland. In 
dat licht is de vraag of het streven naar moordende concurrentie tussen ondernemers om 
overheidsopdrachten te verwerven wel effectief en efficiënt is.1246 Kortetermijnvoordeel 
voor de overheid kan duurzame ontwrichting voor ondernemingen of zelfs hun faillis-
sement veroorzaken. Faillissementen met tienduizenden ontslagen zorgen voor meer 
uitkeringsgerechtigden en dus extra kosten voor overheden. De overheid heeft er dus 
belang bij dat ze door de verlening van opdrachten de lokale, regionale, nationale en of 
Europese economie versterkt. Het gaat dus om het vinden van een balans.

4.5.2 Beoordeling Rekenkameronderzoek 
De Algemene Rekenkamer heeft geen normen waaraan ze haar bevindingen toetst. 
Ze heeft drie beleidsmatige vragen en geeft daarop een stand van zaken van het beleid 
weer op grond van haar onderzoeksresultaten die ze heeft gevonden in de literatuur, in 
gesprekken met ambtenaren en bij vertegenwoordigers van ondernemers en collega’s van 
andere rekenkamers.

De Algemene Rekenkamer blijft daardoor hangen in – als het ware – meedenken met 
beleidsmakers vanuit een algemene zuinigheidsnotie voor de rijksoverheid. Daarom 
heeft ze ook alle begrip voor de schaalvergroting die de rijksoverheid nastreeft, waardoor 
kleinere ondernemers eerder het nakijken hebben bij opdrachtverlening door de overheid. 
Dat is een gemiste kans, zeker ook omdat hiermee een belangrijke aanbestedingsbegin-

1246 Uiteindelijk moeten de kosten van al die investeringen in het meedoen aan aanbestedingen direct 
of indirect worden betaald. Alle inzet op verloren aanbestedingen wordt verhaald op gegunde 
opdrachten of de sector lijdt verliezen. De kans neemt daardoor toe dat er slechts enkele grote 
commerciële partijen in de markt overblijven, die de prijzen kunnen opdrijven en de kwaliteit 
kunnen drukken.
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selen wordt geschonden. Door te kiezen voor schaalvergroting worden grote groepen 
ondernemers uitgesloten. In Nederland zijn ruim een miljoen zzp’ers en honderddui-
zenden kleine mkb’ers, die daardoor moeilijk een opdracht van de overheid kunnen 
verkrijgen. Daarmee schendt de overheid de beginselen van gelijkheid en proportiona-
liteit.

De Algemene Rekenkamer heeft geen opvatting over recht of wet, laat staan over de 
Aanbestedingswet in het bijzonder. Ze laat de opmerking van de minister van EZ dat het 
toezicht op de wet in de kern een privaatrechtelijke aangelegenheid was, onweersproken. 
Hier had de Algemene Rekenkamer een opmerking kunnen maken over een eigen 
toezichthoudende rol en de reikwijdte van die rol. Dat deed ze niet.

Ook ging de Algemene Rekenkamer de discussie niet aan over de vraag of schaalver-
groting wel in het voordeel van het mkb en zzp’ers is. Veel innovaties vinden plaats in 
het mkb. De Algemene Rekenkamer had de schaalvergroting kunnen afzetten tegen de 
doelstelling van de Europese aanbestedingsregels. Deze moeten de concurrentie op de 
interne markt bevorderen, zodat overheden voor hun aankopen in de hele EU gunstige 
prijs/kwaliteitverhoudingen kunnen bedingen. Het kabinet kiest via Beter Aanbesteden 
voor het gesprek tussen ondernemers en overheden. Maar dat duurt nu al meer dan tien 
jaar en het blijft ingewikkeld.

De beginselen van goed bestuur spelen nauwelijks een rol in dit onderzoek. Het gebrek 
aan transparantie is wel een punt, omdat de Algemene Rekenkamer pleit voor een beter 
inzicht in de aanbestedingspraktijken. Maar als het gaat om participatie en behoorlijkheid 
dan lijkt de Algemene Rekenkamer vooral begrip te hebben voor schaalvergroting. Ze 
geeft wel aan de minister mee om het mkb betere voorlichting te geven over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Schaalvergroting is volgens de Algemene Rekenkamer 
effectief en efficiënt, zo lijkt het. Mensenrechten spelen geen rol in haar onderzoek en 
verantwoording bestaat vooral uit een pleidooi om te registreren.

4.5.3 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

De vraag van de Algemene Rekenkamer bij haar onderzoek naar Europees aanbesteden 
had kunnen zijn: leidt Europees aanbesteden tot een eerlijke verdeling van opdrachten 
onder ondernemers, een versterking van de economie in de interne markt en tot goede 
opdrachtverlening door en voor de Nederlandse overheid? De beginselen van non-discri-
minatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit krijgen in de huidige context vorm 
vanuit de gedachte dat het stellen van concurrentie voordeel voor de overheid oplevert. 
Dat stellen van concurrentie zorgt voor veel bureaucratie en langjarige onduidelijkheid 
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over de wijze waarop dat uitgevoerd moet worden, zowel bij overheden als bij onder-
nemers. Daarom werkt de overheid nog steeds aan het actieprogramma Beter Aanbe-
steden. Dat loopt vooralsnog door tot 2024.

Maar werkt deze uitermate bureaucratische vorm van aanbesteden wel? De overheid kan 
de markt kapotmaken door ondernemingen failliet te laten gaan met duizenden ontslagen 
tot gevolg en mogelijk zelfs de dreiging van het verdwijnen van grote bouwbedrijven uit 
de Nederlandse economie. Is dat een doel van het streven naar een gezonde interne markt 
binnen de EU? 

Doel van het verlenen van overheidsopdrachten zou moeten zijn dat op zoveel mogelijk 
plaatsen (regionaal, landelijk en in de hele EU) een gezonde economie kan worden 
opgebouwd. Het bestaande uitgangspunt lijkt te zijn dat bedrijven in de hele EU in een 
moordende concurrentieslag moeten komen. Dan schiet de gedachte van een gezonde 
interne markt zijn doel voorbij. Bij de aanvang van de EU was dit misschien een goede 
gedachte, als wake up call. Maar nu ontstaan er uitwassen. Als de overheid de burgers 
zo slecht gaat betalen (voorbeeld thuiszorg) omdat concurrentie belangrijker is dan een 
beschaafde beloning voor het geleverde werk, dan verdwijnt bovendien het vertrouwen 
van de burger in die overheid. 

Het curieuze is dat de EU enerzijds aanzet tot (moordende) concurrentie met uitgebreide 
bureaucratische procedures die weinig ondernemers echt goed begrijpen en anderzijds 
regionaal beleid voert om economieën te versterken. Beter is het om de regionale econo-
mieën op evenwichtige wijze te laten groeien en regionale bedrijvigheid elkaar te laten 
versterken dan te werken vanuit de fictie dat ondernemingen daadwerkelijk door de hele 
EU heen werken. Sommige bedrijven zullen in de hele EU werken, omdat ze marktmacht 
hebben of omdat ze een uniek product bieden. In feite gaat het hierbij om een relatief 
beperkt aantal ondernemingen op het totaal van miljoenen ondernemingen. Voor de 
meeste bedrijven is de regio of het land nog steeds het aangewezen werkterrein. Dat is ook 
goed, want dat betekent dat er niet onnodig gereisd wordt door ondernemers. Reizen is 
milieuvervuilend en kost tijd die aan betere dingen besteed kan worden. 

Een andere benadering van aanbesteden is dat de overheid moet zorgen voor voldoende 
spreiding van opdrachten over de markt en voor voldoende daadwerkelijke mededinging. 
Als ondernemers afhaken door de bureaucratische wijze van opdrachtverlening, dan 
heeft de overheid misschien wel schone handen gehouden, maar niet de beste kwaliteit 
in huis gehaald. Tjeenk Willink benoemde de sociale rol van de overheid, die door het 
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moderne aanbestedingsrecht verboden is.1247 Kan een eerlijke verdeling van opdrachten in 
de markt ook een gezonde interne markt bevorderen? Tjeenk Willinks voorbeeld van een 
gemeente die opdrachten over lokale notarissen verdeelt is helder. Voor een groot aantal 
opdrachten zou deze werkwijze louterend kunnen zijn. Maar als de overheid ingewikkelde 
of innovatieve opdrachten heeft te vergeven, dan is kennis van de hele interne markt (en 
mogelijk zelfs de hele wereld) mogelijk van groot belang. Als die potentiële opdracht-
nemers zijn gevonden, kan het verstandig zijn om vanuit kleine opdrachten te werken naar 
grotere nieuwe standaardopdrachten. Het voorbeeld van de elektrische bussen van BYD 
laat zien dat direct grootschalig vernieuwen niet altijd het beste resultaat oplevert.1248 Dat 
geldt ook voor de jeeps van Mercedes Benz.1249 Het afzeggen van een grote order kan ook 
zorgen voor grote economische schade: bij de bussen was het misschien beter geweest als 
een Europees bedrijf aanvankelijk een kleine order had gekregen om pas later groot uit te 
pakken. Bij de jeeps was het misschien beter geweest om eerst uit te zoeken wie het beste 
product daadwerkelijk kon bouwen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Pas 
als een product aan alle eisen voldoet, moet de vraag van de grootschalige productie aan 
de orde komen. Dan kan een aanbesteding, omdat het om veel geld gaat, mogelijk functi-
oneel zijn, waarbij ontwikkelkosten van de nieuwe standaard ook meegerekend moeten 
worden bij het verlenen van een opdracht. Het belangrijkste voor de overheid is dat ze 
goede producten tegen reële prijzen kan inkopen, waarbij de interne markt van de EU 
(regionaal, landelijk en Europees) gezond kan blijven en zo mogelijk sterker wordt.

Wat is dan een gezonde wijze van opdrachtverlening? Een belangrijke positieve veran-
dering komt tot stand als de transparantie zodanig wordt verbeterd dat zichtbaar wordt 
gemaakt welke onderneming welke opdracht voor welk bedrag uitvoert. Iedereen kan 
dan zien wat de overheid voor welke prijs geleverd krijgt, waardoor iedereen zelf kan 
beoordelen of dat een redelijk bedrag is voor die geleverde dienst of dat geleverde werk. De 
overheid moet zorgen voor voldoende spreiding van de opdrachten in de markt en goed 
toelichten waarom een gekozen onderneming die opdracht heeft gekregen. Het kan zo 
zijn dat bepaalde opdrachtnemers uitzonderlijk goed passende kwaliteiten voor bepaalde 
opdrachten hebben, waardoor die specifieke bedrijven vaker opdrachten voor de overheid 
uitvoeren. 

Een voorbeeld kan zijn een restauratiebedrijf dat veel ervaring heeft met het 
herstellen van oude objecten of gebouwen. Dat is meestal een kleine markt. Of 
een adviesbedrijf dat bijzondere kennis en ervaring heeft op een bepaald beleid-

1247 Raad van State 2004, p. 23.
1248 Zie bijlage II, paragraaf 1.5.2.5. 
1249 Zie bijlage II, paragraaf 1.5.2.5. 
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sterrein. In die gevallen kan de overheid gemotiveerd kiezen voor zo’n bedrijf, 
maar de overheid heeft in dergelijke marktomstandigheden ook de morele plicht 
om nieuwe talenten op te leiden. Daarom zal de overheid soms ook andere dan 
de bekende bedrijven opdrachten moeten gunnen om daarmee meer potentieel 
talentvolle aanbieders ervaring in die kleine markt te laten opdoen. Zo kan 
de overheid ook nieuwe aanbiedersmarkten creëren. In het verleden bood de 
toenmalige Rijksgebouwendienst bijvoorbeeld jonge, talentvolle architecten de 
kans om ervaring op te doen met grote, complexe bouwprojecten zoals gevange-
nissen. Na enkele jaren konden zij dan – met ervaring – als zelfstandig architect 
in de markt beginnen. 

Is het dan nog nodig om een zware bureaucratische procedure aan de gunning vooraf 
te laten gaan? In de meeste gevallen niet. Aan de voorkant van het aanbestedingsproces 
is het van belang dat iedereen moet kunnen zien welke opdrachten een overheid in 
de aanbieding heeft. De overheid moet die opdracht ook zo goed mogelijk definiëren. 
Overheden kunnen de aanbieding ook beperken tot een aantal aanbieders uit bijvoor-
beeld de regio. Meestal zal het volgende gelden: hoe unieker de opdracht, hoe groter 
het wervingsgebied moet zijn. Maar als het unieke bedrijf al in de regio zit, kan eerder 
gekozen worden voor het regionale bedrijf, behalve als het bedrijf onredelijke prijzen 
vraagt. Schaalvergroting moet worden tegengegaan om kleinere opdrachtnemers de 
ruimte te geven hun bijdrage te leveren. Schaalvergroting is alleen toegestaan als de aard 
van een opdracht niet in kleinere percelen kan worden uitgevoerd. Bemiddelingsbureaus 
moeten zoveel mogelijk verdwijnen uit de opdrachtverlening door overheden. Hun fee 
gaat ten koste van de kleinere opdrachtnemers, zoals zzp’ers. Dit betekent ook dat de 
overheid een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij het projectmanagement van 
te leveren werken en diensten door ondernemers. Op zichzelf is ook dat een goede zaak, 
omdat kennis de laatste jaren is weggelekt bij de overheid. Die kennis moet weer terug-
komen als de overheid een actievere partij in de coördinatie van de uitvoering wordt. Een 
goede opdrachtgever heeft kennis van zaken om de opdrachtnemer kritisch te kunnen 
beoordelen. Die met kennis versterkte overheid moet een directere verantwoordelijkheid 
nemen voor de uitvoering van projecten én een reële, ethische vergoeding betalen voor de 
te leveren werken en diensten. 

Op deze wijze krijgen de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie 
en proportionaliteit meer en daardoor nieuwe inhoud: meer ondernemers kunnen 
gemakkelijker zaken gaan doen met overheden in een minder bureaucratisch proces. De 
openbaarheid van de uitvoering zorgt voor sociale controle die de bureaucratie sterk zal 
verminderen.
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De volgende inhoud gaan de vier EU-principes bij aanbesteding dan krijgen:1250

• non-discriminatie: er mag geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt worden. 
Commentaar: dat verandert niet als er wordt gekozen voor openbaarheid achteraf;

• gelijke behandeling: er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn bij een 
aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet 
objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie 
krijgen.

 Commentaar: deze inhoud van het gelijkheidsbeginsel wordt nu niet waargemaakt 
omdat veel kleine ondernemingen niet kunnen meedoen aan inschrijvingen op 
aanbestedingen, omdat de procedures te ingewikkeld en of te kostbaar in tijd en geld 
zijn en of te grootschalig zijn. Er is nu dus per definitie geen gelijke behandeling op 
grond van de complexe en discriminerende procedures; 

• transparantie: vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn 
wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd. 

 Commentaar: deze eis kan blijven gelden, maar wordt aangevuld met transparantie 
achteraf. Daardoor krijgt transparantie meer inhoud;

• proportionaliteit: technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, 
selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard 
en omvang van de opdracht.

 In de hier voorgestelde lichtere procedure krijgt proportionaliteit daadwerkelijk 
inhoud, omdat kleinschaligheid uitgangspunt wordt en alleen gekozen wordt voor 
grootschaligheid als een opdracht alleen op die wijze kan worden uitgevoerd.

De beginselen van goed bestuur zouden de Algemene Rekenkamer verder kunnen helpen 
bij het beoordelen van een casus als die van het Europees aanbesteden. Hoe zou zij dit 
onderwerp dan kunnen benaderen?
• Transparantie. Transparantie is cruciaal voor een evenwichtige verdeling van 

overheidsopdrachten in de interne markt. Concurrentie is één van de eisen, maar niet 
de belangrijkste eis voor de verlening van opdrachten. Kwaliteit, milieubelasting door 
onnodige mobiliteit en sociale betrokkenheid bij een gebied zijn andere belangrijke 
aspecten bij de gunning van opdrachten. Het aanbestedingsproces kan minder 
bureaucratisch worden als iedereen daadwerkelijk kan zien wie welke opdrachten 
tegen welke prijs uitvoert. De openbaarheid kan ook zorgen voor correcties op de 
inhoud, kwaliteit en prijzen van toekomstige opdrachten. Overheden moeten zorgen 
voor voldoende spreiding van opdrachten in de markt. 

• Participatie. Als meer bedrijven kunnen deelnemen aan de markt en als de regio 
zwaarder telt, dan is dat goed voor de economische ontwikkeling in de interne markt. 

1250 ‘Wat zijn de beginselen van Europees aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20-2-2022).
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De effectiviteit neemt toe als de participatie van meer bedrijven aan samenleving en 
bestuur toeneemt en verder gewaarborgd wordt. 

• Behoorlijkheid. De behoorlijkheid van het aanbestedingsbeleid neemt toe als meer 
bedrijven directer en gemakkelijker aan opdrachten kunnen komen: het bevordert 
de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor kleinere ondernemers in de regionale 
en landelijke economie. De transparantie neemt toe en omdat iedereen kan zien wie 
welke opdracht tegen welke beloning krijgt. Daardoor neemt ook de behoorlijkheid 
van de uitvoering toe. De kans op te lage betaling door de overheid neemt af.

• Grondrechten. Meer ondernemers kunnen gemakkelijker in aanmerking gaan komen 
voor overheidsopdrachten. Dat sluit aan bij artikel 16 van het EU-handvest van de 
grondrechten, waarin de vrijheid van ondernemerschap wordt erkend. Als EU-aan-
bestedingsprocedures door hun ingewikkeldheid ondernemers op achterstand zetten, 
schieten die procedures hun doel voorbij als ze niet strikt noodzakelijk zijn. 

 Een nadeel van het werken voor de overheid is dat uitvoering van de opdracht zowel 
in fysieke als in financiële zin openbaar wordt. Dat zou het recht op privacy kunnen 
schenden, maar omdat het hier gaat om ondernemerschap gaat dit niet op. Er kan 
natuurlijk een discussie ontstaan over zzp’ers die door deze transparante aanpak 
indirect inzicht moeten geven in hun inkomsten. Dat nadeel weegt niet op tegen het 
voordeel van eerder in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. 

• Effectiviteit. De openbaarheid bevordert de effectiviteit en efficiëntie omdat iedereen 
kan meekijken naar de uitvoering van de opdracht en de kosten. De transparantie 
zorgt ook voor verbetering van kwaliteit en prijs van het geleverde werk, omdat 
iedereen kritiek kan hebben op wat de overheid laat doen. 

• Verantwoording. Als de verantwoording meer onderdeel wordt van de transparantie 
en zo dus op een hoger niveau komt, dan kan de Algemene Rekenkamer een beter 
oordeel vellen over de uitvoering van diensten en werken door de overheid. Dat is 
geen politiek oordeel maar een rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen 
op basis van beginselen van goed bestuur. De impact daarvan is vele malen groter dan 
het huidige oordeel dat alleen gaat over de vraag of een aanbesteding aan de wettelijke 
eisen voldoet.

Maar zover is het nog niet. In het onderzoek over Europees aanbesteden had de Algemene 
Rekenkamer ook argumenten kunnen gebruiken die ingaan op efficiëntie van interne 
processen bij de overheid: de procedures zijn complex, waardoor bedrijven en overheden 
moeite hebben om zich eraan te houden. Een ander argument kan zijn dat de zwaarte van 
de procedure niet altijd passend is. Groot inkopen heeft ook nadelen, waardoor het niet 
efficiënt of niet effectief kan zijn. Kleiner, maar gespreid inkopen zou misschien de risico’s 
op vriendjespolitiek en belangenverstrengeling zelfs kunnen verkleinen. 
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Als de Algemene Rekenkamer meer juridische beginselen had meegewogen in haar 
beoordeling, had een completer beeld kunnen ontstaan. De overheid heeft belang bij het 
betalen van reële marktprijzen. De prijzen moeten niet te hoog zijn, maar ook niet te laag, 
want de overheid heeft geen belang bij om bedrijfstakken kapot te maken door te lage (niet 
marktconforme) prijzen te gaan betalen. De overheid maakt de regels van het overeen-
komstenrecht en heeft dus een voorbeeldrol bij de toepassing ervan.

Tot slot moet de Algemene Rekenkamer ook in het publieke belang kunnen controleren 
of er reële prijzen worden betaald voor werken en diensten die de overheid inkoopt. 
Daartoe moeten haar bevoegdheden worden uitgebreid naar organisaties die mede publiek 
geld uitgeven. Verder kan de openbaarheid van contracten louterend werken om fraude, 
oplichting en niet reële prijzen tegen te gaan. Verder zou artikel 7.24 onderdeel c Cw 2016 
zodanig moeten worden uitgebreid dat de Algemene Rekenkamer bij alle inkopen van 
de overheid onderzoek moet kunnen doen naar de vraag of de inkopen voldoen aan de 
beginselen van goed bestuur.

4.6 Onderzoek Toezicht op markten en 
marktwerking

4.6.1 Inleiding 
Bij de vorige casus kwam aan de orde dat de overheid niet alleen inkoper is op markten, 
maar ook regels maakt voor markten. Ze creëert markten, bijvoorbeeld als ze slechte 
regels maakt of als ze eisen aan producten stelt of arbeidsvoorwaarden vaststelt. Allerlei 
adviesbedrijven verdienen hun brood met zaken die de overheid creëert. Als een overheid 
bijvoorbeeld besluit dat ze land wil winnen op water, dan creëert ze daarmee al snel een 
waterbouwkundige sector. Als een overheid besluit om iets als internet uit te vinden, dan 
ontstaat daarna een markt die zijn weerga niet kent. Internet werd uitgevonden door de 
Amerikaanse defensie. Met dit uitvindersgedrag creëert de overheid niet alleen markten, 
maar ze beïnvloedt ze ook. Ze heeft een uitgebreid repertoire om op te treden, waarmee 
ze haar voorbeeldrol in de samenleving vorm kan geven. Het is van groot belang dat ze 
dat op een goede wijze doet, omdat ze het vertrouwen van de burger – en kiezer – kan 
verliezen als ze die voorbeeldrol niet waarmaakt. Het is dus van groot belang dat de trias 
politica – het machtsevenwicht tussen uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht 
– ten volle werkt ten aanzien van markten. 

Maar dat is niet meer zo. Zoals hiervoor is duidelijk geworden, waarschuwde de Afdeling 
advisering van de Raad van State voor een fundamentele Europese ontwikkeling die “ons 
staatsbestel gaandeweg substantieel heeft veranderd”: de opkomst in de afgelopen twintig 
jaar van onafhankelijke autoriteiten (‘regulators’) die binnen elke lidstaat op grond van 
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Europees recht toezicht houden op steeds verdergaand geharmoniseerde markten. In 
Nederland gaat het om Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en de Autoriteit persoonsgegevens (AP).1251 De Afdeling advisering van 
de Raad van State rekent ook de Nederlandse Zorgautoriteit ertoe, ondanks het feit dat die 
niet is ontstaan uit Europees recht. Deze instellingen moeten hun taak uitvoeren “los van 
particuliere belangen en politieke agenda’s”.1252 De ministeriële verantwoordelijkheid voor 
de taakuitoefening door marktautoriteiten is volgens de Afdeling advisering van de Raad 
van State daarom zeer beperkt tot nihil1253 en daarom beval de Afdeling advisering van de 
Raad van State de regering in 2020 aan om “mede in het kader van de Europese wetgeving 
(…) in samenspraak met het parlement beleid (te) ontwikkelen om de publieke verant-
woording van onafhankelijke toezichthouders (‘regulators’) beter te waarborgen”.1254

Bij de keuze voor de vijf onderzoekcasussen van de Algemene Rekenkamer wordt 
gebruik gemaakt van de indeling die de Eerste Kamer geeft in haar rapport Verbinding 
verbroken1255. Ze behandelt daarin de verschillende vormen van afstand tot de overheid. 
Privatisering is daarin de meest vergaande vorm. Toezicht op markten is een laatste 
strohalm van de overheid om directe invloed op organisaties in de markt uit te oefenen. 
De vraag hierbij is: hoe verhoudt deze wereld van het toezicht zich tot het denken over 
recht- en doelmatigheid? En hoe kijkt de Algemene Rekenkamer hiernaar?

Het onderzoek Toezicht op markten1256 uit 2012 is eigenlijk geen onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer in de klassieke zin. Ze geeft in een overzichtspublicatie over 
verantwoording en toezicht op markten een uiteenzetting over de eisen die aan het 
toezicht op markten gesteld moeten worden. Dit toetsingskader om het functioneren van 
markttoezicht te beoordelen bestaat uit de volgende elementen: 
• organisatie van het toezicht; 
• toezichtbeleid; 
• inhoud van het toezicht; 
• product van het toezicht; 

1251 De Afdeling advisering van de Raad van State geeft als voorbeeld de uitgebreide opsomming van 
taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens in artikel 57 en 58 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1252 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I 's-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 29.

1253 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I 's-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 30.

1254 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I 's-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 66.

1255 Kamerstukken I vergaderjaar 2012/13, C, B, p. 93.
1256 Algemene Rekenkamer, Toezicht op markten, Kamerstukken II 2004/05, 29960, nrs. 1-2. 
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• ministeriële verantwoordelijkheid; 
• publieke verantwoording en consultatie.

De Algemene Rekenkamer noemt het toezichthouden op markten een publieke taak die 
wordt gefinancierd met publiek geld. Vaak is dit een combinatie van rijksbijdragen en 
heffingen bij de bedrijven die onder toezicht staan. Ze stelt aan het toezicht een aantal 
eisen.1257 Dit publieke geld moet rechtmatig worden geïnd en besteed en ordelijk en 
controleerbaar worden beheerd.1258 De toezichthouders moeten zich daarover jaarlijks 
verantwoorden. Ook moeten de toezichthouders jaarlijks verantwoording afleggen over 
hun activiteiten en prestaties bij het uitvoeren van de (wettelijke) taak.1259 Vooral de doelma-
tigheid en doeltreffendheid zijn daarbij belangrijk volgens de Algemene Rekenkamer. De 
verantwoording over de prestaties (taakuitvoering) moet samenhangen met de verant-
woording over de financiën.1260 Het uitgangspunt van de Algemene Rekenkamer is dat er 
duidelijke afspraken moeten zijn tussen ministerie en de toezichthouder over de reikwijdte 
en diepgang van de verantwoording over prestaties, middelen en bedrijfsvoering.1261

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister altijd aan de Staten-Generaal moet 
kunnen rapporteren hoe een publieke taak wordt uitgevoerd en of de daarmee gemoeide 
publieke middelen recht- en doelmatig worden gebruikt. “De minister moet daarom 
toezicht op de toezichthouders houden. Bij markttoezicht heeft de minister volgens de 
Visie op markttoezicht1262 vooral een voorwaardenscheppende rol en is hij alleen verant-
woordelijk voor de wetgeving en de kaders waarin de organisatie opereert. Maar ook dan 
moet hij voor de taakuitvoering inzicht verwerven in de beleidsprestaties van de direct 
verantwoordelijke organisatie en de Kamer hiervan op de hoogte stellen. De systeemver-
antwoordelijke minister blijft daarmee te allen tijde een toetsende medeverantwoorde-
lijkheid houden voor de resultaten.”

De Algemene Rekenkamer gaat dus mee in de beperkte opvatting dat een minister in 
de eerste plaats een rol heeft om voorwaarden te scheppen. De Algemene Rekenkamer 
vindt wel dat hij zicht moet houden op wat de toezichthouder (de ‘verantwoordelijke 
organisatie’) doet, maar dat is vooral een ‘toetsende medeverantwoordelijkheid’ voor 
de resultaten. De Algemene Rekenkamer legt vervolgens uit dat ze “het toezicht van de 

1257 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194. 
1258 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194. 
1259 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
1260 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
1261 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
1262 Ministerie van Economische Zaken, Visie op markttoezicht, p. 15-18, bijlage bij Kamerstukken II 

2003/04, 29200 XIII, nr. 50.
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minister vooral (bezien) in het licht van de ministeriële verantwoordelijkheid”.1263 Om 
die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de minister volgens de Algemene 
Rekenkamer “een duidelijk omschreven minimumpakket aan bevoegdheden hebben 
om (bij) te kunnen sturen”1264. Die bevoegdheden kunnen – afhankelijk van de aard en 
taak van de toezichthouder – bestaan uit: goedkeuring, schorsing of vernietiging van 
bepaalde besluiten of instemming met (bepaalde) bestuurshandelingen.1265 En dan komt 
de Algemene Rekenkamer weer met het feit dat het “een politieke afweging (is) hoe de 
relatie tussen de minister en toezichthouder op afstand precies is vormgegeven”. De 
Algemene Rekenkamer geeft hierbij het volgende voorbeeld: “Zo mag de minister bij de 
markttoezichthouders besluiten in individuele gevallen niet vernietigen. Alleen de rechter 
kan dergelijke besluiten toetsen.”1266 Maar wat zou erop tegen zijn als een minister dat in 
het belang van de marktwerking eventueel óók mag doen? Het lijkt erop dat de Algemene 
Rekenkamer geen inhoudelijk oordeel wil vellen over de manier waarop een minister zijn 
relatie met een toezichthouder vormgeeft. Vanuit onder meer doelmatigheidsoverwe-
gingen zou ze daar mogelijk wel een oordeel over kunnen – of misschien zelfs wel moeten 
– geven. De Algemene Rekenkamer vindt overigens wel1267 dat de minister steeds moet 
kunnen ingrijpen als een markttoezichthouder zijn taak ernstig verwaarloost (taakver-
waarlozingsregeling).1268 

4.6.2 Beoordeling Rekenkameronderzoek
Addink gaf in 2005 een korte beoordeling van het toezichtkader van de Algemene Reken-
kamer. Hij stelde vast dat “meer dan bij de rechtmatigheidsonderzoeken gebruik wordt 
gemaakt van de moderne beginselen van goed bestuur. Daarnaast spelen de traditionele 
beginselen van behoorlijk bestuur zoals het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldig-
heidsbeginsel ook een rol.”1269 Ook waren de beginselen van effectief bestuur aan de orde 
bij het pleidooi van de Algemene Rekenkamer om de verschillende toezichthouders hun 
werk op elkaar te laten afstemmen.1270 

In aanvulling op Addinks commentaar wordt het volgende opgemerkt. De opvatting van 
de Algemene Rekenkamer over ministeriële verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de 

1263 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195. 
1264 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1265 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1266 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1267 Algemene Rekenkamer, Toezicht op uitvoering publieke taken. Kamerstukken II 1997/98, 25956, 

nrs. 1-2. Den Haag, Sdu, p. 14.
1268 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1269 Addink 2005a, p. 169-183.
1270 Addink 2005a, p. 169-183. 
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Algemene Rekenkamer niet onbevangen kan oordelen over het toezicht. Ze blijft binnen 
dat ministeriële kader: de minister bepaalt de organisatie en reikwijdte van het toezicht, 
waardoor de Algemene Rekenkamer alleen wat opmerkingen maakt over hoe een toezicht-
houder dat kan invullen, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders. De 
Algemene Rekenkamer geeft met andere woorden een gebonden en niet een onafhankelijk 
oordeel. Dat is een gemiste kans. 

Als de Algemene Rekenkamer zou redeneren vanuit het geld (haar kerntaak) dan zou ze 
de vraag moeten stellen of het geld voor toezicht effectief en efficiënt is besteed. Daarna 
komen vervolgvragen aan de orde of er alternatieven voor toezicht kunnen zijn, of de 
transparantie voldoende is, of de participatie van marktdeelnemers en de consument naar 
behoren verloopt, of mensenrechten worden gerespecteerd en of de verantwoording aan 
eisen voldoet. Dat zou leiden tot een vrijer en transparanter oordeel dan nu het geval is.

4.6.3 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Het paradoxale verschijnsel doet zich voor dat onder invloed van de Europese Unie onder 
meer nutsbedrijven moesten worden geprivatiseerd. Nutsbedrijven (waterleidingbedrijven, 
gas- en elektriciteitsbedrijven en vervoerbedrijven) dienen het nut van iedereen. Omdat 
privatisering kwalijke gevolgen kan hebben, kon die privatisering niet zonder toezicht 
gebeuren. Dat toezicht zorgt voor extra bureaucratie, omdat de hele markt gereguleerd 
moet worden en niet alleen het nutsbedrijf zelf. Dat laatste is veel eenvoudiger en minder 
bureaucratisch. Deze bureaucratische constructie om toezicht op een hele markt te 
houden ging ook nog eens gepaard met het buitensluiten van de politiek bij het toezicht. 
Dat heeft te maken met wantrouwen in de democratische rechtsstaat bij een toenemend 
aantal bestuurders in de lidstaten en de Europese Unie. 

De allesbepalende vraag bij toezicht is de volgende: is er sprake van een markt en zo ja in 
welke mate kan die markt door de overheid gestuurd worden? Als het antwoord op beide 
vragen ‘ja’ is – dan is er dus een markt die in bepaalde mate gestuurd kan worden door 
de overheid. De volgende vraag is op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Een slimme 
toezichthouder probeert natuurlijk zo min mogelijk te doen voor het beste marktresultaat: 
dat is goed voor de overheid én voor de markt. Dus hoe meer de toezichthouder moet 
doen, hoe slechter de markt functioneert. Daarbij hoort de toezichthouder zich ook steeds 
af te vragen of dat door hem komt. Afhankelijk van de mate waarin een markt zelfstandig 
kan functioneren, kan de toezichthouder kiezen voor een arrangement van beïnvloedings-
middelen. 
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Anders dan de Algemene Rekenkamer zelf stelt (toezichthouders moeten vooraf bepalen 
of ze zich richten op marktmacht of transparantie, en vervolgens op de voorwaarden, 
het proces of het resultaat van de marktwerking) is het veel belangrijker om het publieke 
belang bepalend te laten zijn bij de beoordeling van (de opzet van) het toezicht. 

Als de Algemene Rekenkamer onderzoek zou doen vanuit de beginselen van goed 
bestuur, dan zou de eerste vraag zijn of de consument duurzaam voordeel heeft van de 
concurrentie in de markt en of hij beter bediend is (effectiever en efficiënter) met een 
bijvoorbeeld een overheidsbedrijf in die markt. De tweede optie is mogelijk minder 
bureaucratisch en effectiever. De tweede vraag is of de gekozen optie efficiënt is.

Vervolgens komen vragen aan de orde over transparantie (die kan meestal groter zijn 
als een nutsbedrijf in overheidshanden is) en of iedereen voldoende kan meedoen aan 
de gekozen oplossing. Daarna komen vervolgvragen aan de orde over behoorlijkheid, 
mensenrechten en verantwoording. Daarbij komt dan tot slot de vraag van de ministeriële 
verantwoordelijkheid en het budgetrecht aan de orde. Kan een minister nog verantwoor-
delijk zijn en heeft het budgetrecht nog betekenis als het beleid feitelijk wordt bepaald in 
de Europese Unie. Over die uitkomst van de verschillende elementen zou de Algemene 
Rekenkamer een oordeel kunnen vellen in termen van rechtmatigheid.

De Algemene Rekenkamer zal op dit moment op grond van politieke overwegingen 
geen oordeel willen vellen over de vraag of markten minder of meer gereguleerd moeten 
worden, maar vanuit een bestuursrechtelijk perspectief kan dat heel wel denkbaar zijn.

Een beoordeling van het beleid voor Toezicht op markten en marktwerking door de 
Algemene Rekenkamer zou overigens beter vanuit een integrale benadering kunnen 
plaatsvinden, waarbij ze ook de duurzame ontwikkelingsdoelen zou moeten betrekken: 
geen armoede, goede gezondheid en welzijn, geschikt werk en economische groei, vermin-
dering van ongelijkheid, verantwoorde consumptie en productie, innovatieve industrie 
en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen. Het onderzoek naar Toezicht op 
markten is overigens uitgevoerd voordat de Algemene Rekenkamer deze nieuwe, integrale 
aanpak heeft omarmd.

4.7 Conclusie

4.7.1 Inleiding
De vijf casussen laten zien dat het gebruik van de beginselen van goed bestuur een nieuwe 
dimensie geeft aan het werk van de Algemene Rekenkamer: ze gebruikt niet alleen de 
beleidsdoelstellingen, maar ook de algemene rechtsbeginselen die gelden in de samen-
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leving en die rechters en ombudsmannen gebruiken om te oordelen over het handelen van 
de overheid. Dat maakt de oordelen van de Algemene Rekenkamer rijker, diepgaander en 
beter vergelijkbaar met andere beoordelaars van overheidshandelen.

Uit de casussen wordt verder duidelijk dat de Algemene Rekenkamer bevoegdheden mist 
die zouden moeten worden toegekend. Als die bevoegdheden zouden worden toegekend, 
worden haar oordelen nóg bruikbaarder.

4.7.2 Inhoudelijke winst van het gebruik van de beginselen 
van goed bestuur

Uit de casussen blijkt dat de Algemene Rekenkamer sterk geïnteresseerd is in de vraag of 
de onderzochte organisatie haar gegevens zo goed mogelijk bijhoudt en of die organisatie 
daarbij ook zoveel mogelijk doet om kostenvoordelen te halen van die administratie. 

De Algemene Rekenkamer hanteert nauwelijks rechtsstatelijke waarden om naar beleid 
te kijken. Daarom kan ze onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid van de rechtspraak 
en dat publiceren met de mededeling dat ze geen uitspraak doet over de kwaliteit van die 
rechtspraak. Daar moeten criteria voor bedacht worden en ze maakt ook geen punt van 
een minister die stelt dat hij niet over de kwaliteit gaat. Hieruit blijkt dat de Algemene 
Rekenkamer een juridisch, democratisch rechtsstatelijk beoordelingskader mist om wél 
daarover te oordelen. Als de Algemene Rekenkamer haar onderzoek zou uitvoeren aan 
de hand van de beginselen van goed bestuur dan zou ze haar onderzoek anders opzetten 
en breder kijken naar de rechtspraak. De recente ontwikkelingen hebben laten zien dat 
verwaarlozing van de rechtspraak onze overheid miljarden kost: de kinderopvangtoe-
slagenaffaire ten minste 5 miljard euro en de fondsen voor klimaat en stikstof samen 
ongeveer 60 miljard euro. Was de rechter geëerbiedigd, dan waren de kosten aanzienlijk 
lager geweest. Dit zet de bezuinigingen op de rechtspraak met onder meer hogere griffie-
rechten en lagere vergoedingen voor de sociale advocatuur in een pijnlijk schril contrast.

De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de beginselen van goed bestuur het 
grotere democratisch rechtstatelijke verband laten zien en daarmee aantonen welke 
waarden de rechtspraak voor de samenleving oplevert. Dan moet de Algemene Reken-
kamer bij voorkeur hele ketens onderzoeken (de keten van wetsvoorstel tot uitvoering 
of de keten van alle instanties die zich direct of indirect met rechtspraak voor de burger 
bezighouden). Als bijvoorbeeld zou blijken dat grondrechten worden geschonden omdat 
de toegang tot de rechter te zeer wordt beperkt voor (groepen van) burgers dan kan de 
Algemene Rekenkamer dergelijk beleid (of aspecten daarvan) op grond van de beginselen 
van goed bestuur onrechtmatig verklaren. De criteria ontleent de Algemene Rekenkamer 
daarbij niet alleen aan het onderzochte beleidsprogramma maar met name ook aan het 
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recht en dan in het bijzonder de rechtsbeginselen van goed bestuur die ook gelden voor de 
totstandkoming van wetten en de uitvoering van beleid. 

De smalle kijk van de Algemene Rekenkamer blijkt ook uit haar onderzoek naar laagge-
letterdheid. In dat onderzoek is het onbegrijpelijk dat ze niet ook kijkt naar de oorzaken 
van het probleem waar miljoenen mensen in Nederland last van hebben. Het is bovendien 
een kostbaar probleem. De Algemene Rekenkamer probeert dat laatste aspect wel onder 
de aandacht te brengen, maar dat lukt niet omdat ze geen oordeel in termen van rechtma-
tigheid durft uit te spreken over dit beleid: er is slechts 74 miljoen euro beschikbaar voor 
een probleem dat jaarlijks 1 miljard euro kost. Dat is zeer ondoelmatig en zou bijvoor-
beeld daarom als onrechtmatig gekwalificeerd moeten worden. Dat kan niet omdat de 
Algemene Rekenkamer tot nu toe een zeer beperkt rechtmatigheidsbegrip hanteert.

In de pgb-casus wordt duidelijk dat de Algemene Rekenkamer heel anders oordeelt over 
de uitbetaling van de gedeclareerde bedragen dan de Nationale ombudsman. Dat maakt 
het voor burgers en overheden erg ingewikkeld om tot het juiste gedrag te komen: als ze 
doen wat de ombudsman vraagt overtreden ze de regels van de Algemene Rekenkamer. 
Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat en zou vermeden moeten worden. Alleen 
daarom al is het van belang dat de Algemene Rekenkamer gebruik gaat maken van de 
beginselen van goed bestuur. Dat verkleint de kans in zeer sterke mate dat dit soort tegen-
strijdige oordelen nog wordt gegeven. Verder blijkt uit de pgb-casus dat de beginselen van 
goed bestuur kunnen helpen om de organisatie van de keten transparanter, meer parti-
cipatief, effectiever en efficiënter te maken, waardoor behoorlijkheid en mensenrechten 
beter worden geëerbiedigd. Duidelijk wordt ook dat er nog een lange weg te gaan is om dit 
voor elkaar te krijgen, omdat er ook sprake is van een ongelukkige, hybride organisatie 
van deze dienstverleningsketen waarin de burger gemakkelijk de weg kwijtraakt en de 
kleinere zorgaanbieders gemakkelijk vermalen worden door de machtige private partijen 
in de zorg, die hun tentakels uitstrekken tot in publieke zorgkantoren. Op basis van de 
beginselen van goed bestuur zou de Algemene Rekenkamer in deze keten grensverleggend 
onderzoek kunnen doen.

In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat de beginselen van goed bestuur 
kunnen zorgen voor een veel eenvoudiger administratief systeem dat veel meer onder-
nemers dan nu toegang geeft tot de markt van overheidsopdrachten in een menselijker 
maat. Doelstelling van aanbesteden kan niet zijn om bedrijven uit te dagen tot moordende 
concurrentie, omdat de overheid ook de menselijke maat in de samenleving moet 
handhaven. De Algemene Rekenkamer zou dat kunnen aantonen in onderzoek, maar dan 
moet ze niet alleen bevoegdheden krijgen, maar ook moeten de Europese regels eenvou-
diger worden.
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De casus Toezicht op markten laat zien dat onderzoek op grond van de beginselen van 
goed bestuur zou kunnen aantonen dat de bureaucratisering van het toezicht een gevaar-
lijke weg is die de mechanismen van democratische rechtsstaat buiten spel zet door een 
uitholling van binnenuit. Onderzoek op basis van beginselen van goed bestuur kan de 
vraag aan de orde stellen of privatisering wel een wenselijke weg is en of met minder 
bureaucratische oplossingen een beter resultaat voor de burger bereikt kan worden.

4.7.3 Bevoegdheden schieten soms tekort om het geld te 
volgen

In vier van de vijf casussen schieten de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
tekort om het geld en het beleid te volgen.

In de casus Laaggeletterdheid zou de Algemene Rekenkamer over dezelfde bevoegdheden 
moeten beschikken als de Nationale ombudsman, waardoor de Algemene Rekenkamer 
altijd bevoegd is om ook op decentraal niveau het rijksgeld te volgen, indien gewenst in 
samenspraak met decentrale rekenkamers. Nu moet de Algemene Rekenkamer werken 
op basis van vrijwillige medewerking van anderen. Dat is niet wenselijk, omdat er minder 
zekerheid verkregen kan worden over de vraag of het rijksgeld goed wordt besteed.

In de pgb-casus schieten de bevoegdheden op vele terreinen tekort. Bij de zorgverze-
keraars heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden en de Staten-Generaal 
hebben geen budgetrecht over het grootste deel van de zorguitgaven. Dat is ongewenst. 
De Afdeling advisering van de Raad van State pleit ervoor om dit in te voeren. Het zou 
beter zijn als de rommelige organisatie van de zorg wordt vervangen door agentschappen, 
zoals de staatscommissie parlementair stelsel heeft voorgesteld. Daarmee zouden ook de 
ongelijke verantwoordingstijdstippen worden gelijkgetrokken, waardoor ministers weer 
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ook moet de positionering van de Nza als zbo 
worden heroverwogen.

In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat het toezicht op aanbesteden beperkt 
is. De Algemene Rekenkamer zou hierin een rol moeten krijgen. Het gaat om publiek geld 
en het is een publiek belang dat kan worden nagegaan wat de verkoper heeft verkocht 
en wat zijn marges daarop zijn. De kwestie Sywert van Lienden laat het belang van een 
grotere transparantie duidelijk zien.

Bij het Toezicht op markten moet de Algemene Rekenkamer de toezichthouders volledig 
kunnen onderzoeken, ook waar ze Europese toezichttaken uitvoeren. Hierbij zou 
eenzelfde bevoegdheidsregeling moeten komen als voor onderzoeken bij decentrale 
overheden. Dat betekent dat de Algemene Rekenkamer ook onderzoek kan doen bij instel-
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lingen die voor de EU in Nederland taken uitvoeren. De onderzoeken moeten worden 
afgestemd met de Europese Rekenkamer en de bevindingen moeten worden gedeeld met 
de Europese instellingen en de Nederlandse ministers en Staten-Generaal.

4.7.4 De Algemene Rekenkamer moet het geld kunnen 
volgen

De oplossing voor de problematiek van het onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven 
zou eenvoudig moeten zijn: de Algemene Rekenkamer moet het geld en de uitvoering 
van de wettelijke taken kunnen volgen tot en met degene die er voordeel van heeft of die 
het geld moet betalen. Als de Algemene Rekenkamer daarmee op het terrein zou komen 
van decentrale rekenkamers of de Europese Unie, dan zou ze bevoegd moeten zijn en dan 
overlegt ze met die andere controleurs wie op welke wijze de onderzoekstaak uitvoert.
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5.1 Antwoord op de onderzoeksvraag

5.1.1 Inleiding 
De hoofdvraag van dit onderzoek was de volgende.

In hoeverre maakt de Algemene Rekenkamer voor haar onderzoeken, conclusies 
en aanbevelingen gebruik van de rechtsbeginselen van de democratische rechts-
staat, zoals staats- en bestuursrechtelijke beginselen en in het bijzonder de begin-
selen van goed bestuur, en welke betekenis kan het gebruik van deze beginselen 
hebben voor haar onderwerpkeuzen, de aanpak van haar onderzoeken, haar 
conclusies en aanbevelingen, en haar positie in de democratische rechtsstaat?

Dit was een exploratief onderzoek, waarin werd nagegaan of staats- en bestuursrechtelijke 
beginselen en in het bijzonder de beginselen van goed bestuur een nieuw perspectief 
kunnen bieden op het werk van de Algemene Rekenkamer zowel bij de onderwerpselectie 
als bij de uiteindelijke oordelen.

Uit de analyse van de taak en positie van de Algemene Rekenkamer kwam naar voren 
dat haar taak verder zou moeten reiken en dat haar positie moet worden versterkt. Het 
publieke belang moet leidend moet zijn voor haar onderzoeksterrein, waarin follow 
the money het uitgangspunt is op basis van haar grondwettelijke taak van artikel 76 
Grondwet. Verder geeft de algemene bepaling van de Grondwet, die inhoudt dat de 
Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt, een belangrijke 
opdracht aan de Algemene Rekenkamer. Ze kan die opdracht én artikel 76 Grondwet 
invulling geven aan de hand van de beginselen van goed bestuur, die vragen om eerbie-
diging van de democratie, de rechtsstaat en om een goede organisatie.

De positie van de Algemene Rekenkamer moet worden versterkt omdat de wet nu bijvoor-
beeld zegt dat de Algemene Rekenkamer alleen onderzoek mag doen zolang het Rijk er 
belang bij heeft. Die bepaling tast haar onafhankelijkheid ernstig aan en zou geschrapt 
moeten worden. Verder heeft de regering het laatste woord als de regering wil dat zaken 
vertrouwelijk blijven. Dat tast het machtsevenwicht tussen de staatsmachten aan. Een 
andere curieuze wettelijke bepaling die de werkelijkheid en de begrijpelijkheid voor de 
burger geweld aandoet is de bepaling dat de Algemene Rekenkamer de rijksrekening 
altijd moet goedkeuren, ook al heeft ze veel bezwaren. Verder is de redenering nu dat de 
Staten-Generaal de Algemene Rekenkamer kan overrulen als de Rekenkamer bepaalde 
gedragingen onrechtmatig vindt. Dan kan het parlement dat oordeel opheffen. Dat is 
ongewenst. Het parlement mag dat oordeel in de wind slaan, maar de Algemene Reken-
kamer kan niet ondergeschikt zijn aan het oordeel van de meerderheid van het parlement.
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Verder volgt de Algemene Rekenkamer de ministeriële verantwoordelijkheid waar dat niet 
altijd nodig is. Als een minister zich niet verantwoordelijk vindt, dan volgt de Algemene 
Rekenkamer in principe die opvatting. Maar dat is een politiek oordeel van de Algemene 
Rekenkamer dat niet door de Algemene Rekenkamer maar door het parlement moet 
worden geveld. De Algemene Rekenkamer moet het geld volgen. Dat is haar kerntaak. 
Het perspectief op goed bestuur dat de Algemene Rekenkamer van 2004 tot en met 
2015 hanteerde, vatte ze samen in het onderstaande schema.1271 Het draaide voor haar 
om het onderste deel van de figuur. Rechtsstaat en democratie kregen geen rol van 
betekenis. Haar werkwijze stond daardoor dichtbij het gedachtengoed van het new public 
management, waarin het vooral draait om effectiviteit, efficiëntie en verantwoording.

Figuur 23 Perspectief op goed bestuur van de Algemene Rekenkamer 2004-2015.

Het in dit onderzoek gepresenteerde perspectief is rijker. Het geeft ook aandacht aan de 
concepten van democratie en rechtsstaat, waarin de menselijke maat het uitgangspunt is. 

1271 Zie paragraaf 1.6. Normatieve opdracht voor de Algemene Rekenkamer.
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Figuur 24 Beginselen goed bestuur.

De vraag in dit onderzoek was of het gebruik door de Algemene Rekenkamer van de 
rechtsbeginselen van de democratische rechtsstaat een nieuw perspectief kan geven op 
haar onderwerpkeuzen, de aanpak van haar onderzoeken, haar conclusies en aanbeve-
lingen, en haar positie in de democratische rechtsstaat. Het antwoord is dat dat nieuwe 
perspectief mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Rechtsbeginselen kunnen helpen bij de 
selectie van de onderzoeksonderwerpen en bij een betere onderbouwing van de oordelen 
van de Algemene Rekenkamer. Tot nu toe maakt de Algemene Rekenkamer nauwelijks 
expliciet gebruik van staats- en bestuursrechtelijke beginselen in haar werk. Dat leidt tot 
verwarrende situaties en gemiste kansen. Bovendien zal het gebruik van rechtsbeginselen 
de Algemene Rekenkamer helpen bij het maken van het onderscheid tussen wat tot haar 
competentie behoort (en dat is meer dan nu het geval is) en wat aan de politiek is. De 
beginselen van goed bestuur kunnen ook de wetgever en de uitvoerende macht helpen 
om beter zichtbaar te maken dat het budgetrecht en de ministeriële verantwoordelijkheid 
zijn uitgehold, zozeer zelfs dat de democratische rechtsstaat dreigt te verworden tot een 
bureaucratische rechtsstaat waarop burgers geen vat meer hebben. Die ontwikkeling is 
onwenselijk. 

De beginselen van goed bestuur geven veel aandacht aan de menselijke maat. Transpa-
rantie voor de burger, participatie door de burger én de overheid zelf, behoorlijkheid en 
mensenrechten moeten vormkrijgen, voordat de vraag naar effectiviteit en efficiëntie 
wordt beantwoord. In new public management telt die menselijk maat minder, omdat 

Start

Democratie

Rechtsstaat

Organisatie

TransparantieVerantwoording

Effectiviteit en 
efficiëntie

Mensenrechten Behoorlijkheid

Participatie



449

Conclusies en aanbevelingen

5

de focus sterk is gericht op cijfermatige efficiëntie en automatisering: gij zult meten en 
daarnaar handelen. De vrijheid van de burger en de ambtenaar om samen te beslissen op 
basis van menselijke en dus ook democratisch rechtsstatelijke waarden over wat er op een 
bepaald moment nodig is, is daardoor afgenomen. In het new public management telt ook 
de (juridische) wetmatigheid zwaar. Of die wetmatigheid ook doelmatig is in menselijke 
zin, is bijzaak. De wens om wetmatigheid zwaar te laten wegen zorgt ook voor meer 
regels, waaraan iedereen zich moet houden om zo meer zekerheid en comfort voor het 
bestuur en de controleur te creëren. Maar iedere regel meer, staat in de inleiding van dit 
onderzoek, zorgt ook voor een extra kans op een uitglijder voor een bestuurder. Dat risico 
kan dan weer worden beperkt door niet meer dan nodig is bekend te maken. Want iedere 
bestuurder maakt fouten, net als burgers. Die fouten moeten niet worden afgedekt, maar 
worden besproken. Niet om gestraft te worden, maar om ervan te leren. Dat geldt zowel 
voor bestuurders als voor burgers. Als iemand echt hardleers is, dan moet er natuurlijk 
wel ingegrepen worden om het foute gedrag te beëindigen.

Er is dus werk aan de winkel om de klassieke en nieuwe beginselen meer inhoud te geven. 
De Algemene Rekenkamer kan daarin een belangrijke rol spelen.

5.1.2 Budgetrecht
De Algemene Rekenkamer zou meer publieke en politieke aandacht moeten vragen voor 
de gebreken van het budgetrecht. 

Door het bestuursrechtelijke beginsel van effectiviteit bestaat er een harde norm: het 
bestuur moet geen geld over de balk smijten. Dat is immoreel en onrechtstatelijk. En 
omdat dat zo is, is een van de belangrijkste uitgangspunten van het bestuursrecht om te 
zorgen voor effectiviteit. Maar opmerkelijk genoeg blijkt uit de Comptabiliteitswet 2016 
dat het onderzoek van de doelmatigheid of effectiviteit van het bestuur geen jaarlijkse 
kerntaak van de Algemene Rekenkamer is. Het onderzoek van de doelmatigheid is veel 
vrijblijvender dan het jaarlijkse onderzoek van de rechtmatigheid, dat in feite over de 
wetmatigheid gaat. Dat is vreemd, omdat het onderzoek naar de doelmatigheid het 
werkelijke antwoord kan geven op de vraag van de burger of zijn belastinggeld wel goed is 
besteed. Het effectiviteitsbeginsel staat in een directe relatie tot het budgetrecht.

In dat verband moet ze ook meer aandacht vragen voor curieuze en verwarrende 
bepalingen in de Grondwet en Comptabiliteitswet 2016. De regering krijgt bijvoorbeeld 
altijd een goedgekeurde rijksrekening, ook al is er veel mis, ze heeft in principe het laatste 
woord in zaken van vertrouwelijkheid en ze mag onderzoeken verbieden als ze er geen 
belang in ziet. De Algemene Rekenkamer heeft verder te weinig bevoegdheden om het 
geld (de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen) tot aan de eindontvanger te volgen.
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Uit de begrotingscyclus van de EU vloeien beperkingen van het Nederlandse budgetrecht 
voort, die met een betere aansluiting van het Nederlandse op het Europese begrotings-
proces aanzienlijk kunnen verminderen. Zowel het Nederlandse als het EU-begrotings-
proces kunnen daardoor aan helderheid winnen. De Nederlandse rekenkamer kan 
daarvan profiteren, zeker als ook de Nederlandse comptabele regelgeving nauwer gaat 
aansluiten op die van de EU, waardoor op termijn een Europese ‘controlepiramide van 
zekerheid’ kan ontstaan.

Als het gaat om ministeriële verantwoordelijkheid dan beperkt de Algemene Rekenkamer 
haar eigen werkterrein door een verwarrende interpretatie over wat ministeriële verant-
woordelijkheid voor haar moet betekenen. Het is niet aan de Algemene Rekenkamer, maar 
aan de Staten-Generaal om de verantwoordelijkheid van een minister vast te stellen nadat 
de Algemene Rekenkamer de conclusies van haar onderzoek heeft gepresenteerd.

5.1.3 Instellingen op afstand
De Afdeling advisering van de Raad van State beveelt de politiek aan om terughoudend 
te zijn met het neerleggen van allerlei taken bij onafhankelijke instellingen, omdat dat de 
mogelijkheid van democratische controle te veel beperkt. Hierbij speelt een principiële 
vraag over de inhoud van de democratische rechtsstaat, want als de staat geen zeggen-
schap meer heeft over onafhankelijke organisaties die door de politiek zijn gecreëerd dan 
ontstaat er een bureaucratische rechtsstaat. In het vacuüm van de bureaucratie kunnen 
ministers niet meer worden aangesproken op een onderwerp omdat geen enkele minister 
zich wettelijk bevoegd acht voor dat onderwerp. Dan is er geen sprake meer van van 
politiek gezag.

De Afdeling advisering ziet verder een fundamentele Europese ontwikkeling die “ons 
staatsbestel gaandeweg substantieel heeft veranderd”: de opkomst in de afgelopen twintig 
jaar van onafhankelijke autoriteiten (‘regulators’) die binnen elke lidstaat op grond van 
Europees recht toezicht houden op steeds verdergaand geharmoniseerde markten. In 
Nederland gaat het om Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Volgens de Afdeling advisering 
van de Raad van State kan ook de Nederlandse Zorgautoriteit ertoe worden gerekend, ook 
al komt die niet voort uit Europees recht. Deze instellingen moeten hun taak uitvoeren 
“los van particuliere belangen en politieke agenda’s”.1272 De ministeriële verantwoorde-
lijkheid voor de taakuitoefening door marktautoriteiten is volgens de Afdeling advisering 
daarom zeer beperkt tot nihil.1273 

1272 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I 's-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 29.

1273 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
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Zo is een bureaucratische tussenlaag ontstaan waarover de politiek weinig meer te zeggen 
heeft. Dat is een onwenselijke situatie. Daarmee raakt het machtsevenwicht, een van 
de beginselen van de democratische rechtsstaat, uit balans. Het is een onevenwichtige 
situatie als de wetgever wel organisaties mag creëren, maar ze niet meer mag besturen 
of controleren. De aanbeveling van de staatscommissie parlementair stelsel om agent-
schappen onder volledige ministeriële bevoegdheden te creëren herstelt de democratische 
verhoudingen. Dat zou een goede zaak zijn. Wat betreft toezichthouders zijn er ook andere 
oplossingen mogelijk. Dat kwam aan de orde bij de casus over markttoezicht: de overheid 
heeft veel manieren om markten te beïnvloeden en het is onwenselijk om toezicht los te 
maken van de democratische rechtsstaat. Dat leidt tot eigen bureaucratische politiek van 
toezichthouders. De Algemene Rekenkamer kan een belangrijke rol spelen om toezicht-
houders – al dan niet in de vorm van een agentschap – bij de democratisch rechtsstatelijke 
les te houden.

5.1.4 Bestuursrechtelijke beginselen
De Europese en Nederlandse rekenkamer worstelen nog met het toepassen van bestuurs-
rechtelijke beginselen. Dat heeft te maken met hun geschiedenis, waarin vooral accoun-
tants, die werken op basis van controlestandaarden die aan het bedrijfsleven zijn ontleend, 
een stempel drukken op de werkzaamheden. Mede daarom is het rechtmatigheidsbegrip 
niet tot ontwikkeling gekomen zoals op andere rechtsgebieden. Onrechtmatigheid wordt 
nog teveel gezien als alleen onwetmatigheid. Maar als bestuursrechtelijke beginselen 
worden toegepast, dan ontstaat een veel rijker analyse- en beoordelingskader. Dan gaat 
ook doelmatigheid onder rechtmatigheid vallen en andere bestuursrechtelijke beginselen, 
zoals de beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van goed bestuur. Het gaat 
om transparantie, participatie, behoorlijkheid, mensenrechten, effectiviteit & efficiëntie 
en verantwoording.

Interessant in dit verband is dat de EU-regels al voorschrijven dat doelmatigheid en 
doeltreffendheid een onderdeel moeten zijn van het rechtmatigheidsonderzoek. Maar in 
de jaarlijkse DAS (Déclaration d’assurance) van de Europese Rekenkamer wordt dat nog 
niet meegenomen, terwijl een oordeel over doelmatigheid en doeltreffendheid voor de 
belastingbetaler interessanter is dan alleen een verklaring over de vraag of alle boekhoud-
kundige regels goed zijn toegepast bij het innen en besteden van geld.

No.W04.20.0135/I 's-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 30. In de casus Toezicht op markten en 
marktwerking wordt hier nader op ingegaan. Zie de paragrafen 4.6 en 1.6 voor de casus Toezicht 
op markten en marktwerking.
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5.1.5 Beginselen goed bestuur geven nieuwe dimensie aan 
het werk van de Algemene Rekenkamer

Deze zes beginselen van goed bestuur vragen om:
• transparantie voor alle belanghebbenden, waardoor ze kunnen participeren in de 

voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en controle van het beleid (concept 
democratie). Anders gezegd: zonder transparantie geen participatie; 

• een overheid die haar burgers bejegent op een behoorlijke wijze en daarbij hun 
grondrechten eerbiedigt (concept rechtsstaat). 

 Anders gezegd: de menselijke maat geldt altijd;
• een overheid die – binnen de context van transparantie, participatie, behoorlijkheid 

en mensenrechten – samen met haar burgers de effectiviteit en efficiëntie van de 
uitvoering van het beleid bevordert én zorgt voor een betere verantwoording (concept 
organisatie). Anders gezegd: smijt geen geld over de balk en laat dat zien.

De vijf onderzochte casussen van eerder Rekenkameronderzoek laten zien dat het 
gebruik van de beginselen van goed bestuur een nieuwe dimensie geeft aan het werk van 
de Algemene Rekenkamer: ze gebruikt niet alleen de beleidsdoelstellingen, maar ook 
de algemene rechtsbeginselen die gelden in de samenleving en die rechters en ombud-
smannen gebruiken om te oordelen over het handelen van de overheid. Dat maakt de 
oordelen van de Algemene Rekenkamer rijker, diepgaander en beter vergelijkbaar met 
andere beoordelaars van overheidshandelen. Uit de casussen blijkt ook dat de Algemene 
Rekenkamer bevoegdheden mist die zouden moeten worden toegekend.

De Algemene Rekenkamer hanteert nauwelijks rechtsstatelijke waarden om naar beleid 
te kijken. Daarom kan ze onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid van de rechtspraak 
en dat publiceren met de mededeling dat ze geen uitspraak doet over de kwaliteit van die 
rechtspraak. Daar moeten criteria voor bedacht worden en ze maakt ook geen punt van 
een minister die stelt dat hij niet over de kwaliteit gaat. 

Hieruit blijkt dat de Algemene Rekenkamer een juridisch, democratisch rechtsstatelijk 
beoordelingskader mist om wél daarover te oordelen. Als de Algemene Rekenkamer 
haar onderzoek zou uitvoeren aan de hand van de beginselen van goed bestuur dan zou 
ze haar onderzoek anders opzetten en breder kijken naar de rechtspraak. De recente 
ontwikkelingen hebben laten zien dat verwaarlozing van de rechtspraak onze overheid 
miljarden kost: de kinderopvangtoeslagenaffaire ten minste 5 miljard euro en de fondsen 
voor klimaat en stikstof samen ongeveer 60 miljard euro. Was de rechter geëerbiedigd, 
dan waren de kosten aanzienlijk lager geweest. Dit zet de bezuinigingen op de rechtspraak 
met onder meer hogere griffierechten en lagere vergoedingen voor de sociale advocatuur 
in een pijnlijk schril contrast.



453

Conclusies en aanbevelingen

5

De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de beginselen van goed bestuur het 
grotere democratisch rechtstatelijke verband laten zien en daarmee aantonen welke 
waarden de rechtspraak voor de samenleving oplevert. Dan moet de Algemene Reken-
kamer bij voorkeur hele ketens onderzoeken (de keten van wetsvoorstel tot uitvoering 
óf de keten van alle instanties die zich direct of indirect met rechtspraak voor de burger 
bezighouden). Als bijvoorbeeld zou blijken dat grondrechten worden geschonden omdat 
de toegang tot de rechter te zeer wordt beperkt voor (groepen van) burgers, dan kan de 
Algemene Rekenkamer dergelijk beleid (of aspecten daarvan) op grond van de beginselen 
van goed bestuur onrechtmatig verklaren. De criteria ontleent de Algemene Rekenkamer 
daarbij niet alleen aan het onderzochte beleidsprogramma maar met name ook aan het 
recht en dan in het bijzonder de rechtsbeginselen van goed bestuur die ook gelden voor de 
totstandkoming van wetten en de uitvoering van beleid. 

De smalle kijk van de Algemene Rekenkamer blijkt ook uit haar onderzoek naar laagge-
letterdheid. In dat onderzoek is het onbegrijpelijk dat ze niet ook kijkt naar de oorzaken 
van het probleem waar miljoenen mensen in Nederland last van hebben. Het is bovendien 
een kostbaar probleem. De Algemene Rekenkamer probeert dat laatste aspect wel onder 
de aandacht te brengen, maar dat lukt niet omdat ze geen oordeel in termen van rechtma-
tigheid durft uit te spreken over dit beleid: er is slechts 74 miljoen euro beschikbaar voor 
een probleem dat jaarlijks 1 miljard euro kost. Dat is zeer ondoelmatig en zou bijvoor-
beeld daarom als onrechtmatig gekwalificeerd moeten worden. Dat kan niet omdat de 
Algemene Rekenkamer tot nu toe een zeer beperkt rechtmatigheidsbegrip hanteert.

In de pgb-casus wordt duidelijk dat de Algemene Rekenkamer heel anders oordeelt over 
de uitbetaling van de gedeclareerde bedragen dan de Nationale ombudsman. Dat maakt 
het voor burgers en overheden erg ingewikkeld om tot het juiste gedrag te komen: als 
ze doen wat de ombudsman vraagt overtreden ze de regels van de Algemene Reken-
kamer. Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat en zou vermeden moeten worden. 
Alleen daarom al is het van belang dat de Algemene Rekenkamer gebruik gaat maken 
van de beginselen van goed bestuur. Dat verkleint de kans in zeer sterke mate dat dit 
soort tegenstrijdige oordelen nog worden gegeven. Verder blijkt uit de pgb-casus dat de 
beginselen van goed bestuur kunnen helpen om de organisatie van de keten transpa-
ranter, meer participatief, effectiever en efficiënter te maken, waardoor behoorlijkheid 
en mensenrechten beter worden geëerbiedigd. Duidelijk wordt ook dat er nog een lange 
weg te gaan is om dit voor elkaar te krijgen, omdat er ook sprake is van een ongelukkige, 
hybride organisatie van deze dienstverleningsketen waarin de burger gemakkelijk de weg 
kwijtraakt en de kleinere zorgaanbieders gemakkelijk vermalen worden door de machtige 
private partijen in de zorg, die hun invloed uitstrekken tot in publieke zorgkantoren. Op 
basis van de beginselen van goed bestuur zou de Algemene Rekenkamer in deze keten 
grensverleggend onderzoek kunnen doen.
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In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat de beginselen van goed bestuur 
kunnen zorgen voor een veel eenvoudiger administratief systeem dat veel meer (ook 
kleinere) ondernemers dan nu direct toegang geeft tot de markt van overheidsopdrachten 
in een menselijker maat. Doelstelling van aanbesteden kan niet zijn om bedrijven uit 
te dagen tot moordende concurrentie, omdat de overheid ook de menselijke maat in de 
samenleving moet handhaven. De Algemene Rekenkamer zou dat kunnen aantonen in 
onderzoek, maar dan moet ze niet alleen bevoegdheden krijgen, maar de Europese regels 
moeten ook worden aangepast.

De casus Toezicht op markten laat zien dat onderzoek op grond van de beginselen van 
goed bestuur zou kunnen aantonen dat de bureaucratisering van het toezicht een gevaar-
lijke weg is die de mechanismen van democratische rechtsstaat buiten spel zet door een 
uitholling van binnenuit. Onderzoek op basis van beginselen van goed bestuur kan de 
vraag aan de orde stellen of privatisering wel een wenselijke weg is en of met minder 
bureaucratische oplossingen een beter resultaat voor de burger bereikt kan worden.

5.1.6 Bevoegdheden schieten soms tekort om het geld te 
volgen

In vier van de vijf casussen schieten de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
tekort om het geld en het beleid te volgen.

In de casus Laaggeletterdheid zou de Algemene Rekenkamer over dezelfde bevoegdheden 
moeten beschikken als de Nationale ombudsman, waardoor de Algemene Rekenkamer 
altijd bevoegd is om ook op decentraal niveau het rijksgeld te volgen, indien gewenst is 
samenspraak met decentrale rekenkamers. Nu moet de Algemene Rekenkamer werken 
op basis van vrijwillige medewerking van anderen. Dat is niet wenselijk, omdat er minder 
zekerheid verkregen kan worden over de vraag of het rijksgeld goed wordt besteed.

In de pgb-casus schieten de bevoegdheden op vele terreinen tekort. Bij de zorgverze-
keraars heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden en de Staten-Generaal 
hebben geen budgetrecht over het grootste deel van de zorguitgaven. Dat is ongewenst. 
De Afdeling advisering van de Raad van State pleit ervoor om dit in te voeren. Het zou 
beter zijn als de rommelige organisatie van de zorg wordt vervangen door agentschappen, 
zoals de staatscommissie parlementair stelsel heeft voorgesteld. Daarmee zouden ook de 
ongelijke verantwoordingstijdstippen worden gelijkgetrokken, waardoor ministers weer 
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ook moet de positionering van de Nza als zbo 
worden heroverwogen.

In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat het toezicht op aanbesteden beperkt 
is. De Algemene Rekenkamer zou hierin een rol moeten krijgen. Het gaat om publiek geld 
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en het is een publiek belang dat kan worden nagegaan wat de verkoper heeft verkocht 
en wat zijn marges daarop zijn. De kwestie Sywert van Lienden laat het belang van een 
grotere transparantie duidelijk zien.

Bij het Toezicht op markten moet de Algemene Rekenkamer de toezichthouders 
volledig kunnen onderzoeken, ook waar ze Europese toezichttaken uitvoeren. Hierbij 
zou eenzelfde bevoegdheidsregeling moet komen als voor onderzoeken bij decentrale 
overheden. Dat betekent dat de Algemene Rekenkamer ook onderzoek kan doen bij instel-
lingen die voor de EU in Nederland taken uitvoeren. De onderzoeken moeten worden 
afgestemd met de Europese Rekenkamer en de bevindingen moeten worden gedeeld met 
de Europese instellingen en de Nederlandse ministers en Staten-Generaal.

5.1.7 De Algemene Rekenkamer moet het geld kunnen 
volgen

De oplossing voor de problematiek van het onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven 
zou eenvoudig moeten zijn: de Algemene Rekenkamer moet het geld en de uitvoering 
van de wettelijke taken kunnen volgen tot en met degene die er voordeel van heeft of die 
het geld moet betalen. Als de Algemene Rekenkamer daarmee op het terrein zou komen 
van decentrale rekenkamers of de Europese Unie, dan zou ze bevoegd moeten zijn en dan 
overlegt ze met die andere controleurs wie op welke wijze de onderzoekstaak uitvoert.

Het machtsevenwicht tussen regering en parlement is uit balans. De vraag is of dat goed is 
voor de Nederlandse burger, die verwacht dat het parlement een goed ontwikkeld budge-
trecht heeft over alle uitgaven van het Rijk. Er is een reeks verbeteringen nodig om een 
einde te maken aan deze verwarrende situatie. 

De leegte tussen rechtsbeginselen en audits kan opgevuld worden als rekenkamers (en 
accountants in hun onderzoek van overheden waarvan rekenkamers gebruikmaken) de 
bestuursrechtelijke beginselen van goed bestuur zouden gaan toepassen. Die beginselen 
van goed bestuur zijn veel breder dan de specifieke beginselen voor goede audit, maar 
ze kunnen wel dienen als basis voor beginselen voor goede audit. Daardoor kan een 
systematisch oordeel over het overheidshandelen worden geveld. Ze kunnen ook een rol 
vervullen in de hele beleidscyclus: van wetgeving tot uitvoering en controle. Ze bieden 
een bruikbaar aanvullend repertoire om overheidshandelen te beoordelen.1274 Ze houden 
rekening met bestaande jurisprudentie, waardoor het evident is dat het controlemodel 
het rechtsbeschermingsmodel aanvult. In feite zorgt het controlemodel net zo goed voor 
rechtsbescherming, maar vanuit een ander systematisch perspectief. 

1274 Vergelijk het met de invoering van de redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Sommigen 
dachten dat het recht los zou zingen van de regel, maar niets was minder waar, omdat de meeste – 
ook niet rechtsgeleerde - mensen het eens kunnen worden over wat redelijk en billijk is. 
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In de periode 2004-2015 hanteerde de Algemene Rekenkamer een model om haar contro-
lepositie binnen de rechtsstatelijk beginselen te verduidelijken. Rechtsstaat en democratie 
kregen daarin geen expliciete aandacht. Als de Algemene Rekenkamer de beginselen van 
goed bestuur gaat hanteren krijgen die concepten in de toekomst net zoveel aandacht als 
effectiviteit, efficiency en verantwoording. Het is een dynamisch model waarin steeds 
moet worden nagegaan of alle beginselen voldoende zijn meegewogen.

In de inleiding werd oud-ombudsman Oosting aangehaald, die aan de Algemene Reken-
kamer vroeg of ze ook criteria had die buiten het onderzochte beleid lagen, zoiets als 
beginselen van behoorlijk bestuur. De Algemene Rekenkamer had dertig jaar geleden geen 
antwoord op die vraag en eigenlijk ontbreekt dat antwoord nog steeds. Dit onderzoek 
toont aan dat die beginselen er zijn en dat ze die beginselen kan gebruiken voor haar 
onderzoeken en oordelen. De Algemene Rekenkamer gaat dan met een eigen Reken-
kamer-prudentie bijdragen aan de ontwikkeling van het bestuursrecht dat de burger 
beschermt tegen onrechtmatig handelen door het openbaar bestuur. 

Maar er is meer aan de hand. Er zijn diverse verwarrende situaties waarin de Algemene 
Rekenkamer functioneert. Om aan die verwarring een einde te maken, zijn diverse 
wetswijzigingen nodig om de Algemene Rekenkamer (weer) een betere positie te geven 
in de ontwikkeling van een evenwichtige democratische rechtsstaat. Haar positie moet 
versterkt worden om een rol van betekenis te spelen als tegenwicht. Het laatste woord in 
kwesties over geheimhouding is nu nog steeds aan de regering. Dat geldt ook voor decen-
trale rekenkamers, die ook het laatste woord aan het decentrale bestuur moeten laten. Dat 
is onwenselijk voor het machtsevenwicht. Verder moeten de rekenkamers in positie komen 
zodat ze het overheidsgeld daadwerkelijk kunnen gaan volgen tot en met de uiteindelijk 
begunstigde. Dat is nu nog niet het geval. Dat ligt enerzijds aan een beperkende opvatting 
van de Afdeling advisering van de Raad van State die vindt dat private ontvangers van 
overheidsgeld zo min mogelijk last moeten hebben van overheidscontroles. Voor de 
Afdeling advisering van de Raad van State en de regering gaat het private belang nog te 
vaak voor het publieke belang. Mondjesmaat staan de Afdeling advisering van de Raad 
van State en de regering meer controles bij particuliere ontvangers van overheidsgeld toe. 

Anderzijds is de Algemene Rekenkamer zelf debet aan haar zwakke positie omdat ze 
te gemakkelijk de ministeriële verantwoordelijkheid volgt. Ze onthoudt zich daardoor 
te gemakkelijk van oordelen omdat ze kwesties al snel als “politiek” beoordeelt. Soms 
is dat helemaal niet het geval en gaat het om koudwatervrees (zoals de kwestie van het 
onderzoek van vastgesteld in plaats van gevoerd beleid) en soms speelt het ontbreken van 
een juridisch beoordelingskader haar parten daarbij. Dat kan veranderen nu de beginselen 
van goed bestuur haar die ruimte gaan geven. Die beginselen kan ze per onderzochte 



457

Conclusies en aanbevelingen

5

casus gaan wegen en zo haar rekenkamer-prudentie gaan opbouwen. Speciale aandacht 
moeten de bureaucratische EU-ontwikkelingen gaan vragen van de Algemene Reken-
kamer. 

In het begin van dit onderzoek werd gesteld dat het voor de hand zou liggen dat de 
beginselen ook een sterkere rol zouden moeten gaan spelen bij de voorbereiding en de 
uitvoering van beleid en regelgeving, als uit dit onderzoek zou blijken dat die beginselen 
van goed bestuur de impact van het werk van de Algemene Rekenkamer zouden kunnen 
verbeteren en vergroten. De ambitie van dit onderzoek was dat de uitkomsten van dit 
proefschrift kunnen helpen bij het vormgeven van het werk van niet alleen rekenkamers, 
maar ook van overheidsbesturen, van volksvertegenwoordigers en van toezichthouders. 
Zelfs rechters en ombudsmannen kunnen mogelijk gaan profiteren van de uitkomsten van 
dit proefschrift, omdat ze tenslotte allemaal werken met in de kern hetzelfde recht, dat het 
leven van dezelfde burgers en bedrijven reguleert.

De analyse en voorstellen voor oplossingen in dit onderzoek kunnen helpen om een 
nieuwe ordening te brengen in een voor velen op dit moment verwarrende toestand 
waarin de democratische rechtsstaat verkeert. Met de beginselen is een praktisch analyse- 
en toetsingskader ontworpen voor de beoordeling van goed bestuur. Dat toetsingskader 
is een hulpmiddel en in de eerste opzet een beginpunt om tot betere oordelen over het 
functioneren van overheden en de aan haar verbonden organen te komen. Dit werpt een 
nieuw licht op het openbaar bestuur. 

De Algemene Rekenkamer deed in 2016 oproep aan het publiek om haar te helpen het 
zicht op publiek geld weer helder te maken, omdat het zicht diffuser was geworden in de 
loop der jaren. Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan de ordening van de verwarrende 
staat waarin de Algemene Rekenkamer haar onderzoek moet doen. “Volg het geld” is 
daarbij het credo.

5.2 Aanbevelingen voor wetswijzigingen

5.2.1 Inleiding
In de conclusies en aanbevelingen zijn diverse voorstellen genoemd die wetswijzigingen 
impliceren. Hieronder volgt een overzicht met richtinggevende opmerkingen. Het zijn niet 
compleet uitgewerkte wetsvoorstellen. 

5.2.2 Van zbo’s naar agentschappen
In dit onderzoek wordt ervoor gepleit om de lijn van de staatscommissie parlementair 
stelsel te volgen om zbo’s om te zetten in agentschappen. Op basis van de beginselen van 
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goed bestuur leidt dit tot meer transparantie (omdat de verhouding tussen de minister 
en de dienst weer helder worden) en betere participatie (omdat de bevels- en verant-
woordingsstructuren veel helderder zijn). De directere ministeriële betrokkenheid biedt 
ook een grotere kans op participatie in het uitvoeringsproces door de Staten-Generaal. 
Andere aspecten van goed bestuur zoals de menselijke maat en de effectiviteit & effici-
entie, moeten ook als een organisatie een agentschap wordt specifiek in de gaten worden 
gehouden. 

De omzetting van zbo’s in agentschappen maakt de staatsrechtelijke verhoudingen weer 
helder: de minister is ervoor verantwoordelijk en kan erop worden aangesproken. Dat 
lijkt een niet te tillen verantwoordelijkheid, maar het is de enige passende vorm om 
het systeem van de democratische rechtsstaat in stand te houden en die niet te laten 
verworden tot een bureaucratische rechtsstaat. Bij dit voorstel hoort ook dat de minister 
en het parlement in staat zijn om op een volwassen wijze om te gaan met informatie: een 
minister informeert het parlement en als er verbeterpunten zijn, dan gaat een minister 
daarmee aan de slag. Nu wordt te vaak te snel gevraagd om het aftreden van een minister. 
De burger voelt dat meestal ook niet als een oplossing voor zijn problemen. Het gaat erom 
dat fouten zoveel mogelijk worden hersteld door een zittende minister. Als het parlement 
en de media te snel vragen om het vertrek van bewindslieden dan kan reactie ontstaan om 
het grote goed van de ministeriële verantwoordelijkheid te laten verdwijnen in bureaucra-
tische verantwoordelijkheid. Maar dat is het begin van het einde van de openbaarheid van 
bestuur. Het voorstel van de staatscommissie parlementair stelsel om agentschappen in 
te stellen, houdt overigens een enorme wetgevingsoperatie en reorganisatie in. Maar deze 
reorganisatie zou aan veel verwarring een einde kunnen maken.

5.2.3 Wet Nationale rekenkamer en herziening artikelen 
76-78 en 105 lid 3 Grondwet

Voor de helderheid in de Nederlandse democratische rechtsstaat is het van belang dat 
zichtbaar is welke staatsmachten naast elkaar bestaan. Daarom zou de Algemene Reken-
kamer net als de Raad van State en de Nationale ombudsman een eigen wet moeten 
krijgen, waarin haar samenstelling en organisatie worden beschreven. Een eigen wet kan 
haar onafhankelijke staatsrechtelijke positie versterken, zeker ook omdat haar positie de 
afgelopen jaren is verzwakt door nieuwe afspraken (over bijvoorbeeld vertrouwelijkheid) 
en nieuwe curieuze wettelijke bepalingen, zoals de bevoegdheid van de Algemene Reken-
kamer om onderzoek te doen zo lang als het Rijk daar belang bij heeft. 

In de Wet Nationale rekenkamer zou paragraaf 1 met de artikelen 7.1 tot en met 7.11 Cw 
2016 over de samenstelling en organisatie van de Algemene Rekenkamer kunnen worden 
opgenomen.
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Als de naam van de Algemene Rekenkamer wordt gewijzigd in Nationale rekenkamer 
moeten ook de artikelen 76 tot en 78 en artikel 105 lid 3 van de Grondwet worden 
aangepast. De artikelen 76 tot en met 78 kunnen worden samengevoegd omdat ze alle drie 
over de Nationale rekenkamer gaan. Dit nieuwe artikel 76 zou dan als volgt gaan luiden:

De Nationale rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en 
uitgaven van het Rijk. Bij de wet kunnen aan de Nationale rekenkamer ook 
andere taken worden opgedragen.

De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Nationale 
rekenkamer.

De leden van de Nationale rekenkamer worden bij koninklijk besluit voor het 
leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal.

Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd 
worden zij ontslagen.

In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Hoge Raad worden 
geschorst of ontslagen.

De wet regelt overigens hun rechtspositie.

De naam Algemene Rekenkamer zou ook gewijzigd moeten worden in Nationale 
rekenkamer in artikel 105 lid 3 van de Grondwet. Tegelijkertijd kan dan de verplichte 
goedkeuring van de rekening door de Algemene Rekenkamer worden vervangen door de 
beoordeling van de rekening door de Algemene Rekenkamer geschrapt uit artikel 105 van 
de Grondwet.

Het huidige artikel 105 lid 3 luidt: 

De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan 
de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door 
de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal 
overgelegd.
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De formulering zou moeten worden:

De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan 
de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door 
de Nationale rekenkamer beoordeelde rekening wordt aan de Staten-Generaal 
overgelegd.

5.2.4 Samenvoeging Wet Hof en Cw 2016
Omdat in de Wet Hof de belangrijkste uitgangspunten van het Nederlandse begrotings-
beleid zijn vastgelegd, is het logisch als deze wet wordt geïntegreerd in de Comptabili-
teitswet waarin de regels voor de rijksbegroting en verantwoording zijn vastgelegd. De 
samenvoeging van deze wetten kan de eenvoud versterken en mede daardoor de rechtsze-
kerheid vergroten.

In de Wet Hof zijn geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over de normering van de 
EMU-tekorten van de sociale fondsen, omdat de ministers van SZW en VWS verant-
woordelijk zijn voor de budgettaire beheersing van de budgetdisciplinesectoren Sociale 
Zekerheid en Arbeidsmarkt, en Zorg. Daarover gaan de Staten-Generaal niet. Het zou 
goed zijn als deze sectoren tegelijkertijd met de samenvoeging van de twee wetten onder 
het budgetrecht worden gebracht. Het budgetrecht van het parlement wordt node gemist 
op de terreinen van Zorg, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt.1275 Ook de Afdeling 
advisering van de Raad van State vindt dit geregeld moet worden.1276

5.2.5 Herziening Cw 2016

5.2.5.1 Algemene bepaling over het volgen van het belasting- en 
premiegeld

Omdat de Algemene Rekenkamer de ontvangsten en uitgaven van het Rijk op grond 
van artikel 76 Grondwet moet onderzoeken, moet het uitgangspunt voor de Algemene 
Rekenkamer in de nieuwe Comptabiliteitswet zijn dat ze het rijksgeld of de wettelijk taak 
geheel moet kunnen volgen, oftewel ‘ follow the money’. Dat uitgangspunt zou als volgt 
nader omschreven kunnen worden: als een rechtspersoon of een natuurlijke persoon 
direct of indirect geld(waarde) of een wettelijke taak van de rijksoverheid krijgt of aan 
de rijksoverheid geld(waarde) moet leveren, dan mag de Algemene Rekenkamer nagaan 
of dat geld of die waarde goed wordt besteed en of geïnd en of die taak goed wordt uitge-

1275 Zie paragraaf 3.1.2.8. Budgetrecht gaat slechts over twee vijfde van de collectieve uitgaven.
1276 Zie paragraaf 3.1.2.8. Budgetrecht gaat slechts over twee vijfde van de collectieve uitgaven.
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voerd.1277 Die controle is het nadeel van het voordeel (het geld en of de waarde en of taak) 
dat een organisatie of een persoon ontvangt. Zo’n uitgangspunt maakt de Comptabili-
teitswet bestendiger omdat het publieke belang domineert boven het onderscheid tussen 
organisaties binnen en buiten het Rijk. De bevoegdheden om onderzoek te doen zou dan 
ook niet meer over verschillende artikelen in de Comptabiliteitswet geregeld hoeven te 
worden. 

Er wordt gesproken van direct of indirect, omdat daarmee wordt voorkomen dat de 
rijksoverheid de afstand tussen betaler (het Rijk) en de ontvanger met tussenlagen gaat 
vergroten, waardoor controle minder goed mogelijk of soms zelfs onmogelijk zou kunnen 
worden. Rekenkamers moeten het geld of de taak kunnen onderzoeken bij degene (of de 
organisatie) die het geld ontvangt of degene (of de organisatie) die de taak uitvoert. 

Dat betekent dat de Algemene Rekenkamer ook onderzoek mag doen naar aanbestedingen 
en naar relaties waarin de rijksoverheid samenwerkt met andere partijen, zoals private 
partijen, semi-overheden en decentrale overheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
Algemene Rekenkamer onderzoek mag doen bij:
• Zorg en sociale zekerheidsinstellingen, inclusief de zorgverzekeraars,
• Woningcorporaties,
• Omroepen. Bij de omroepen mag ze bijvoorbeeld gaan beoordelen of de bedragen 

waarvoor uitzendrechten voor sporten worden verworven binnen redelijke marges 
zijn en of de contracten met buitenproducenten wel passen binnen de normen die 
voor de omroepen zelf gelden.

Voor deze bevoegdheden moet een eenvoudige en eenduidige regel worden geformuleerd, 
waardoor voor iedereen duidelijk is dat de Algemene Rekenkamer het publieke geld en de 
publieke taken mag volgen met haar controles tot de eindgebruiker. 

5.2.5.2 Subsidiaire rol Algemene Rekenkamer ten aanzien van 
 decentrale rekenkamers

De Algemene Rekenkamer moet het geld en de taken kunnen volgen tot de eindgebruiker 
en dat kunnen ook decentrale overheden zijn. Doelstelling daarbij moet zijn dat ze daarbij 
de samenwerking zoekt met de desbetreffende decentrale rekenkamers, maar als die geen 
capaciteit hebben, mag de Algemene Rekenkamer de onderzoeken ook zelf uitvoeren. Dat 
heeft ook een voordeel omdat de Algemene Rekenkamer zo onderzoeken kan uitvoeren 
vanuit een landelijk perspectief. Dit is een subsidiaire rol van de Algemene Rekenkamer 
conform het model van de Nationale ombudsman.

1277 Als de uitvoering tot op het niveau van individuele personen kan worden onderzocht, neemt 
bovendien het risico af dat individuen slachtoffer worden van een meedogenloze uitvoering, zoals 
dat het geval was in de Toeslagenaffaire.
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5.2.5.3 Natuurlijke personen
In de algemene bepaling is opgenomen dat tot op het niveau van de individuele burger 
onderzoek mag worden gedaan op basis van de bestuursrechtelijke beginselen van 
goed bestuur. Het gaat in feite om een recht op goed bestuur zoals dat al in EU-recht is 
opgenomen. Uitgangspunt moet zijn dat dat onderzoek moet worden gedaan vanuit de 
beschermingsgedachte van de burger, omdat de burger geen slachtoffer mag worden van 
het gedrag van de overheid. Het moet dus draaien om het beschermen van de menselijke 
maat of anders gezegd om het uitgangspunt dat de beginselen van goed bestuur de burger 
moeten beschermen tegen een te grote macht van de overheid. 

5.2.5.4 Kwantitatieve tolerantiegrenzen worden indicatief hulpmiddel 
bij kwalitatieve grenzen

De kwantitatieve tolerantiegrenzen worden een indicatief hulpmiddel bij het in achtnemen 
van kwalitatieve grenzen op grond van de beginselen van goed bestuur. Anders gezegd: 
beginselen zijn belangrijker dan een procentuele grens om te bepalen of er sprake is van 
(on)rechtmatig gedrag. Het geld moet in principe volgens de regels worden uitgegeven, 
maar daarnaast is nóg belangrijker dat de beleidsdoelen worden gehaald onder eerbie-
diging van eisen van transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten en 
dat geheel op een effectieve en efficiënte manier. Omdat kwantitatieve tolerantiegrenzen 
kunnen werken als perverse prikkel, worden ze ondergeschikt aan de kwalitatieve 
grenzen. Het perverse effect van kwantitatieve grenzen is zichtbaar bij het groter maken 
van begrotingsartikelen, waardoor meer fouten gemaakt kunnen worden binnen de 
grenzen.

5.2.5.5 De Algemene Rekenkamer oordeelt over de kwalitatieve 
grenzen, de politiek beslist over gevolgen

De Comptabiliteitswet met zijn onderliggende regelgeving sluit bepaalde situaties uit van 
het potentiële onrechtmatigheidsoordeel van de Algemene Rekenkamer. Dat moet in de 
nieuwe Comptabiliteitswet en de onderliggende regelgeving worden uitgesloten. Hier 
rust een grote verantwoordelijkheid op de wetgever om de kwaliteit van de rechtsstaat 
te bevorderen. Kwalitatieve oordelen op basis van onder meer de beginselen van goed 
bestuur moeten het antwoord op de vraag bepalen wat rechtmatig is en wat niet. Dat zal in 
het begin ongetwijfeld tot onzekerheid leiden, maar uiteindelijk weten mensen heel goed 
wat wel en niet door de beugel kan met belastinggeld. De beginselen van goed bestuur 
werken in deze kwestie als het redelijkheid-en-billijkheidscriterium in het privaatrecht. 
Feitelijk zijn er vermoedelijk al veel kwalitatieve oordelen, maar deze spelen in de huidige 
context een ondergeschikte rol. Via casuïstiek (Rekenkamer-prudentie) worden de kwali-
tatieve grenzen in de loop van de tijd verder ingevuld en zo nodig weer aangepast.
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5.2.5.6 Bezwaarprocedure aangevuld met indemniteitswetprocedure 
voor ernstige gevallen

De bezwaarprocedure van de Algemene Rekenkamer moet haar onafhankelijke positie in 
de democratische rechtsstaat versterken.

De huidige bezwaarprocedure kan in grote lijnen blijven bestaan, maar de duiding moet 
breder worden en daardoor kan deze regeling ook korter worden. De Algemene Reken-
kamer onderzoekt in de kern steeds het gevoerde beleid. Daarom moet ze ook een formeel 
bezwaar kunnen maken tegen ernstige problemen in het al dan niet gevoerde beleid. 
Dat bezwaar kan de Algemene Rekenkamer maken als het al dan niet gevoerde beleid 
onvoldoende verbetert. De Algemene Rekenkamer kan die bezwaren maken op juridische 
gronden, bijvoorbeeld omdat het niet voeren van beleid de mensenrechten of de behoor-
lijkheid schendt. 

In die bezwaarprocedure moet een minister met maatregelen komen en als die hardnekkig 
onvoldoende zijn, kan de Algemene Rekenkamer haar bezwaar handhaven en daarmee 
binnen de bezwaarprocedure een indemniteitswetprocedure uitlokken. Dat betekent in 
feite dat de Algemene Rekenkamer een openbare behandeling van haar bezwaren kan 
afdwingen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Daarmee is de openbaarheid gediend. 
Een minister kan met een indemniteitswet niet de onrechtmatigheid wegnemen, dat kan 
alleen de Algemene Rekenkamer zelf na de feiten en argumenten te hebben gehoord, maar 
de Staten-Generaal kunnen besluiten geen gevolgen te verbinden aan de onrechtmatige 
gedragingen onder verantwoordelijkheid van die minister. 

Deze bezwaarprocedure, die ook zou kunnen gaan gelden voor de Nationale ombudsman 
als hij onvoldoende gehoor krijgt op zijn adviezen, sluit aan op de toenemende diagonale 
verantwoording zoals Bovens die schetste.1278 Diagonale verantwoording is bedoeld om 
parlementaire controle te bevorderen voor controleurs die buiten de hiërarchische keten 
staan. Bovens noemt deze controlerende instanties “hulpforums”, omdat ze de politieke 
leiders helpen om de grote verscheidenheid aan administratieve agenten te beheersen. 
Deze typering als hulpforum wordt in de praktijk door politieke leiders niet altijd zo 
ervaren, zoals ook eerder al bleek in dit onderzoek. Ze zien rekenkamers en ombudsman 
eerder als luizen in hun pels.

1278 Zie paragraaf3.4.4.2 over het beginsel verantwoording. 
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Huidige bezwaarprocedure van twee artikelen1279 kan worden ingekort tot één, per saldo 
iets korter artikel.

Artikel 7.xx. Bezwaarprocedure
1.  De Algemene Rekenkamer kan op grond van haar onderzoek bezwaar maken tegen 

het gevoerde beleid. Onder gevoerd beleid kan ook worden begrepen niet-gevoerd 
beleid, dat op grond van rechtsbeginselen ter bescherming van burgers wel had 
moeten worden gevoerd. 

2.  De Algemene Rekenkamer deelt het bezwaar inclusief de (juridische) gronden waarop 
het rust, mee aan Onze Minister die het aangaat.

3.  Binnen een maand na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het tweede lid, 
stelt Onze Minister die het aangaat de Algemene Rekenkamer in kennis van de 
maatregelen die tot opheffing van haar bezwaar kunnen leiden.

4.  Na afloop van deze termijn neemt de Algemene Rekenkamer haar beslissing, waarvan 
zij mededeling doet aan Onze Minister die het aangaat.

5.  De Algemene Rekenkamer kan haar bezwaar handhaven. Als zij dat doet, doet 
zij hiervan mededeling aan Onze Minister die het aangaat en Onze Minister van 
Financiën.

1279 Artikel 7.21. Bezwaarprocedure algemeen
1. De Algemene Rekenkamer kan op grond van haar onderzoek, bedoeld in artikel 7.12, bezwaar 

maken tegen het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering of de verantwoording 
daarover.

2. De Algemene Rekenkamer deelt het bezwaar aan Onze Minister die het aangaat mede.
3. Binnen een maand na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het tweede lid, stelt Onze 

Minister die het aangaat de Algemene Rekenkamer in kennis van de maatregelen die tot 
opheffing van haar bezwaar kunnen leiden.

4. Na af loop van deze termijn neemt de Algemene Rekenkamer haar eindbeslissing, waarvan zij 
mededeling doet aan Onze Minister die het aangaat.

 Artikel 7.22. Bezwaarprocedure bij handhaving van het bezwaar
1. De Algemene Rekenkamer kan haar bezwaar, bedoeld in artikel 7.21, eerste lid, handhaven.
2. Indien de Algemene Rekenkamer haar bezwaar handhaaft, doet zij hiervan mededeling aan 

Onze Minister die het aangaat en Onze Minister van Financiën.
3. Indien het bezwaar betrekking heeft op de rechtmatigheid, dan wordt binnen twee 

maanden na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, een voorstel tot vaststelling van een 
indemniteitswet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.

4. Indien na af loop van die termijn niet van de indiening van een dergelijk voorstel is gebleken, 
doet de Algemene Rekenkamer daarvan mededeling aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.

5. De Algemene Rekenkamer maakt van haar bezwaar indien dit anders luidt dan het bezwaar, 
bedoeld in het derde lid, melding in het betrokken rapport, bedoeld in artikel 7.14.

6. De Algemene Rekenkamer kan daarover tevens een aantekening plaatsen in haar rapport bij 
het Financieel jaarverslag van het Rijk.
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6.  Binnen twee maanden na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, sturen Wij een 
voorstel tot vaststelling van een indemniteitswet aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal gezonden.

7.  Indien na afloop van die termijn niet van de indiening van een dergelijk voorstel is 
gebleken, doet de Algemene Rekenkamer daarvan mededeling aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal.

8.  De Algemene Rekenkamer kan over haar bezwa(a)r(en) tevens (een) aantekening(en) 
plaatsen in haar rapport bij het Financieel jaarverslag van het Rijk.

5.2.5.7 Schrappen regel over bevoegdheden tot onderzoek bij het Rijk 
Artikel 7.18 lid 4 Cw 2016 kan beter geschrapt worden, omdat de regering hiermee een 
middel in handen heeft gekregen waarmee ze onderzoeken kan tegenhouden. Het huidige 
artikellid luidt als volgt:
1. De Algemene Rekenkamer kan de bevoegdheden, bedoeld in dit artikel, uitoefenen 

zolang als en over de jaren dat het Rijk daarbij belang heeft.

In artikel 2.5 Wet open overheid staat over het belang van openbaarheid dat moet worden 
uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de 
democratische samenleving. Ook in het licht van dit artikel zou artikel 7.18 lid 4 Cw 2016 
geschrapt moeten worden.

5.2.5.8 Schrappen passage over slechts onderzoek als minister dat 
heeft bedongen, recht moet standaard geregeld worden

Los van het feit dat de Comptabiliteitswet 2016 sterk aangepast moet worden, zou de 
passage in artikel 7.24 Onderzoek naar publieke middelen buiten het Rijk onder c. 
geschrapt moeten worden. Daarin staat namelijk dat de Algemene Rekenkamer alleen 
onderzoek mag doen naar organisaties die goederen of diensten leveren als de Staat zich 
het recht heeft voorbehouden om bij die organisaties controles uit te voeren ten aanzien 
van de geleverde goederen of diensten. Dat recht zou standaard geregeld moeten zijn, zoals 
de regering ook aanbeveelt ten aanzien van decentrale overheden.

5.2.5.9 Aansluiting zoeken bij EU-regelgeving in verband met opbouw 
controlepiramide

Omdat er in de EU een controlepiramide ontbreekt, kan het kansrijk zijn om zoveel 
mogelijk aansluiting te zoeken bij de regels van de EU als die de mogelijkheden voor een 
betere controle geven. Dit sluit aan de ontwikkeling die de Vereniging voor bestuursrecht 
in 2021 schetst dat er sprake is van een toenemend belang van de beginselen vanwege 
de groeiende fragmentering, internationalisering en digitalisering van het Nederlandse 
bestuursrecht.
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“De beginselen vormen als algemene en richtinggevende normen het kloppend 
hart van het bestuursrecht en zijn van groot belang voor de toekomstige 
ontwikkeling van het bestuursrecht in theorie en praktijk. Dat belang uit zich 
onder meer in de behoefte aan en het streven naar meer systematiek en eenheid 
waardoor het Nederlandse bestuursrecht voor de rechtspraktijk beter inzich-
telijk zal worden. Waar het onderscheid tussen de kernoverheid en semiover-
heden diffuser wordt, de sturende kracht van wetgeving vermindert en de 
vermaatschappelijking van het bestuursrecht voortschrijdt, kunnen met name 
de beginselen het behartigen van publieke belangen normeren. De beginselen 
van bestuursrecht vervullen bij zowel bestuursgedragingen (normering) als 
(bestuurs)rechtspraak (toetsing) een prominente, samenbindende rol gericht op 
de eenheid van het bestuursrecht.”1280

De Vereniging voor bestuursrecht stelt dat er sprake is van een Europeanisering van 
het bestuursrecht. Er is een belangrijke wetenschappelijke stap gezet met het project 
ReNEUAL, waarin modelregels zijn uitgewerkt voor bestuursrechtelijke beginselen van 
de Europese Unie. Deze waren voor het Europese Parlement mede een opmaat voor een 
voorstel voor Regulation on the Administrative Procedures of the European Union’s institu-
tions, bodies, offices and agencies. Maar de Europese Commissie is volgens de Vereniging 
voor bestuursrecht nog niet heel enthousiast. De Vereniging schrijft dat “beginselen 
– basale concepten of meer operationele beginselen – de unieke potentie hebben om 
rechtsorden te binden en ook de motor vormen voor een vruchtbare rechtsvorming en 
normatieve vernieuwing.”1281

In dat licht is het effectief en efficiënt om artikel 287 VWEU met enkele aanpassingen 
te vertalen naar een verbeterde Nederlandse comptabiliteitswet. Daarnaast moet met 
de Comptabiliteitswet zo veel mogelijk aansluiting gezocht worden met het Financieel 
Reglement van de Europese Unie, ook omdat het Financieel Reglement sterk op beginselen 
is gebaseerd. 

De tekst van artikel 287 VWEU zou als volgt kunnen gaan luiden. De cursivering zijn 
expliciete toevoegingen ten opzichte van de tekst van artikel 287 VWEU. 
0. Als een rechtspersoon of een natuurlijke persoon direct of indirect geld(waarde) of 

een wettelijke taak van de rijksoverheid krijgt of aan de rijksoverheid geld(waarde) 
moet leveren, dan mag de Algemene Rekenkamer bij die organisatie nagaan of dat 
geld of die waarde conform de beginselen van goed bestuur wordt besteed en of geïnd 
en of die taak conform die beginselen wordt uitgevoerd.

1280 VAR Vereniging voor bestuursrecht 2021, p. 49.
1281 VAR Vereniging voor bestuursrecht 2021, p. 82.
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1. De Algemene Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van de Staat. Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van elk door de Staat ingesteld orgaan of ingestelde instantie, voor zover 
het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit. De Algemene Rekenkamer legt de 
Staten-Generaal en de Regering een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid 
van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende 
verrichtingen worden bevestigd, die in de Staatscourant en op internet wordt bekend-
gemaakt. Aan die verklaring kunnen specifieke beoordelingen worden toegevoegd 
voor ieder belangrijk werkterrein van de Staat.

 2. De Algemene Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de 
ontvangsten en uitgaven en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. 
Goed financieel beheer houdt in dat de begroting met inachtneming van de beginselen 
van goed bestuur wordt uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer brengt hierbij in het 
bijzonder verslag uit over onregelmatigheden. 
De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de 
stortingen van ontvangsten aan de Staat.  
De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en 
van betalingen.  
Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het 
betrokken begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige 
instellingen van de Staat, in de gebouwen van alle organen of ingestelde instanties 
die ontvangsten of uitgaven namens de Staat beheren, en bij de decentrale overheden, 
inclusief in de gebouwen van alle natuurlijke of rechtspersonen die betalingen 
uit de begroting ontvangen. De controle bij de decentrale overheden geschiedt in 
samenwerking met de decentrale controle-instanties of, indien deze laatste niet over 
de nodige bevoegdheden of capaciteit beschikken, door de Algemene Rekenkamer 
zelf. De Algemene Rekenkamer en de decentrale controle-instanties werken samen 
in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. Deze instanties 
en diensten delen aan de Algemene Rekenkamer mee of zij voornemens zijn aan de 
controle deel te nemen.

 De overige instellingen van de Staat, de organen of ingestelde instanties die 
ontvangsten of uitgaven namens de Staat beheren, de natuurlijke of rechtspersonen 
die betalingen uit de begroting ontvangen en of taken namens de Staat uitvoeren en 
de decentrale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden 
beschikken, de bevoegde decentrale diensten zenden de Algemene Rekenkamer op 
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verzoek alle bescheiden en inlichtingen toe die nodig zijn voor de vervulling van haar 
taak. Zo nodig doet de Algemene Rekenkamer onderzoek ter plaatse bij de genoemde 
instanties.1282

4. De Algemene Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag 
op. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige instellingen van de Staat en tezamen 
met de antwoorden van deze instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer in 
de Staatscourant en op internet gepubliceerd.

 De Algemene Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere 
vraagstukken opmerkingen maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en 
kan op verzoek van een van de overige instellingen van de Unie adviezen uitbrengen.

 De Algemene Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen 
aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

 De Algemene Rekenkamer staat de Staten-Generaal en de regering bij, bij de controle 
op de uitvoering van de begroting. De Rekenkamer stelt haar reglement van orde 
vast.1283 

1282 De volgende alinea gaat niet op voor de Nederlandse situatie. “Ten aanzien van het beheer van 
de ontvangsten en uitgaven van de Unie door de Europese Investeringsbank wordt het recht van 
toegang van de Rekenkamer tot informatie waarover de Bank beschikt, door een regeling tussen 
de Rekenkamer, de Bank en de Commissie bepaald. Bij ontstentenis van een regeling heeft de 
Rekenkamer desalniettemin toegang tot de informatie die nodig is voor de controle op de door de 
Bank beheerde ontvangsten en uitgaven van de Unie.”

1283 De volgende zin is weggelaten omdat die niet kan gelden in de Nederlandse situatie. “Dit reglement 
behoeft de goedkeuring van de Raad, die besluit.”
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Chapter 1 Introduction

Research question
To what extent does the Court of Audit use the principles of the democratic rule of law, 
such as constitutional and administrative legal principles and in particular the principles 
of good governance, for its enquiries, conclusions and recommendations? How significant 
are these principles for the choice of its subjects, the approach to its enquiries, its conclu-
sions and recommendations, and its position in the democratic rule of law?

This exploratory study examines whether constitutional and administrative legal 
principles, and in particular the principles of good governance, can offer a new 
perspective on the work of the Court of Audit. If the application of these principles can 
increase the significance of the work and the reason for being of the Court of Audit, then 
these principles can obviously also be applied when preparing and implementing policy 
and regulations.

The principles draw a practical framework to judge good governance. This framework 
is an aid and a starting point to better judge how authorities and their associated bodies 
function, which can then shed a new light on public administration.

Translucent view on public money
In July 2016, the Court of Audit asked itself and society fundamental questions about 
its independent role in the state system and how it implements that role. An alarming 
picture of the erosion of budget law ensued. Everyone was invited to reflect on what we 
need to keep an eye on the spending of public money. Most of the tax money is spent 
lawfully, but according to the Court of Audit, that image hides “a whole world which 
members of Parliament and auditors do not control”. As a result, the Court of Audit can 
no longer answer the question whether the money is being spent efficiently and effectively. 
According to the Court of Audit, the view on public money has become translucent.

Between 2004 and 2015, the Court of Audit applied a strategy that was partly based 
on the United Nations principles of good governance. Half of those principles concern 
democracy and the rule of law; the other half concerns the functioning and performance 
of public bodies. It is remarkable that the Court of Audit only inserted the principles on 
functioning and performance; the democratic values   of the state hardly played a role in its 
strategy.

Neglecting values   of the democratic rule of law 
The authoritative former vice-president of the Council of State Tjeenk Willink took issue 
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with the authorities that put too much emphasis on performance and functioning only. 
In 2017, when trying to form a new government, he is very concerned with policy imple-
mentation. He believes that the democratic rule of law is treated carelessly. According 
to him, a lack of attention makes the democratic rule of law falter; neglect can make it 
perish. Tjeenk Willink wonders whether it is sufficiently clear that “if democracy does 
not function properly, the government will run into problems, and if the government 
does not function properly, the law is in danger, and if the law is in danger, the law of the 
jungle applies.” According to Tjeenk Willink, the balance of powers is lost: between the 
authorities and civil society; within the authorities between legislators, administrators 
and judges; and within the public sector between policy makers and policy implementers. 
According to him, this is a consequence of new public management becoming predo-
minant within the authorities and public services over the past thirty years. This school of 
thought mainly focuses on organization, cost awareness and production, and much less on 
the normative values   of the democratic rule of law.

Towards “principle-based implementation”
At the end of 2020, the reports on the childcare allowance affair and the executive bodies 
revealed that new public management had gone too far. As a reaction to the “Unprece-
dented injustice” report on childcare allowances, the Lower Chamber of Parliament 
unanimously adopted a motion (Parliamentary Documents II 2020/21, 35510, no. 15) 
requesting a customized approach for citizens through principle-based implementation’, 
since the legislator can never foresee all possible cases. The unprecedented injustice 
could not only be blamed on the rules and their administrative application, but also the 
administrative judge played an infamous part in the affair. The parliamentary enquiry 
committee Childcare Allowance concluded that administrative case law “over the years 
contributed substantially to maintaining the extremely rigorous implementation of the 
childcare allowance regulations, which the law did not require. (…) The committee was 
particularly moved by the negligence of the general principles of proper governance until 
October 2019; these should have served as a buffer and protection for people in need.”

Governance principles must play a crucial role when implementing policy in the Nether-
lands. After the childcare allowance affair the proportionality principle was enlarged 
. The administrative judge becomes more involved and, when judging a case, will look 
at (i) the nature and importance of the interests involved in the decision and (ii) the 
impact of the decision and the extent to which the fundamental rights of the stakeholders 
are affected. In May 2022, State Councilor Advocate-General G. Snijders also advised 
(ECLI:NL:RVS:2022:1441) that a judge may pass judgment based on legal principles and 
unwritten law that is contra legem, i.e. against the law, if the legislator did not consider 
certain circumstances when drafting the law.
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The increased importance of legal principles puts the Netherlands in line with an 
evolution in the European Union in which legal principles are paramount. According to 
article 41 of the EU Charter of Fundamental Rights, the principles of good - in Dutch 
called “proper” – administration are essential in EU legislation. According to Schlössels, 
‘good governance’ encompasses much more than the ‘traditional’ code of conduct based 
on proper administration. He refers to Addink, who distinguishes six groups of good 
governance principles: proper governance, transparent governance, participatory gover-
nance, accountable governance, effective governance and human rights and governance. 
Schlössels calls good governance an integrating concept by its very nature, in which the 
entirety of the notions of lawfulness and efficiency – with which public administration 
must comply - are anchored in the democratic rule of law. The right to good governance 
becomes a civil right that should have its rightful place in the Dutch Constitution.

In 2022, a general provision (Parliamentary Documents 31570) was inserted in the 
Dutch Constitution stating that the Constitution guarantees fundamental rights and 
the democratic rule of law. This codification implies that all public bodies, including the 
Court of Audit have , more than before, a normative remit to contribute to the signifi-
cance of fundamental rights and the democratic rule of law. In this context, the Court 
of Audit functions well if it makes the application of fundamental rights and the imple-
mentation of policy in a democratic rule of law increasingly trustworthy with its critical 
reports on whether the money is being spent and received lawfully and efficiently. Written 
and unwritten legal principles play a crucial role in these judgments.

Chapter 2 Court of Audit

Mandate and position of the Court of Audit
The Court of Audit plays a pivotal and independent role in assessing the functioning of 
the central authorities. It examines its revenue and expenditure and assesses it in terms 
of efficiency and lawfulness. It also assesses various (executive) bodies outside the central 
authorities which receive public funding or execute tasks. This concerns thousands of 
large and small institutions, connected to the central authorities, that implement a large 
part of the central government’s policy, such as independent administrative bodies. From 
a legal perspective the Court of Audit , as a High Council of State, finds its place at the 
intersection of constitutional, administrative and private law. Legal principles could help 
to judge public actions.

At times, the Court of Audit spells out the shortcomings of the legislative and executive 
powers in the media. Politicians do not appreciate this confrontation. In this sensitive 
area, performant audit offices are needed, disposing of an assessment framework that 
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closely matches the way in which public actions are judged in a democratic rule of law. 
Currently no such detailed framework exists.

Mandate and competences at central authorities level
The Court of Audit is only allowed to conduct an investigation at central authorities’ level 
“as long as it is in the authorities’ interest”. This provision (Article 7.18 paragraph 4) in the 
Account Act of 2016 seriously curtails the independence of the Court of Audit and should 
be deleted without further ado. The independence of the Court of Audit is also limited 
since the government ultimately decides which matters it wishes to keep confidential. It 
would be better for the balance of powers if the Court of Audit could decide itself and act 
accordingly.

Mandate and competences beyond the central authorities
Over the years the legislator has somewhat expanded the competences of the Court of 
Audit to bodies beyond the central authorities, subject to a restrictive condition (the 
balance between private activities and public control). The Advisory Division of the 
Council of State gives as much free rein to the private sector as possible. It confuses the 
importance of respecting the private sector with the public interest, which wants to know 
whether the private sector is spending the tax and contributions money it receives well. 
That is confusing for the taxpayer. The Court of Audit needs a more far-reaching solution, 
based on the principle follow the money.

Opinions of the Court of Audit
It is also confusing that the Court of Audit always has to approve the central authorities’ 
accounts and balance sheet. A clear statement from the Court of Audit on the accounts 
and balance, indicating the State’s real financial situation, would be preferable. The 
objection procedure for problematic expenditure is also confusing. If the Court of Audit 
objects to irregularities in revenue, expenditure or obligations, Parliament can overrule 
the unlawfulness. It would be clearer if Parliament only stated whether they attach 
political consequences to the unlawfulness established by the Court of Audit. Now the 
butcher (the co-legislator who is part of a coalition government) inspects his own meat.

The chance that financial irregularities occur is slim, because the Court of Audit has to 
react very leniently to errors and because the reporting limits are increasingly stretched, 
because there are less and less budget articles with an ever broader description. The Court 
of Audit also believes that in an increasing number of cases a government minister does 
not have primary, but only secondary responsibility for the money they spend on decen-
tralized organizations. Nor can the Court of Audit express an opinion on whether policy 
is useful or necessary. This is confusing: a counterbalance – also about usefulness and 
necessity – can lead to more efficient and effective policy.



474

Summary

Position regarding local and regional authorities
If the Court of Audit had paid more attention to following public money (expenditure, 
revenue and obligations) than to ministerial accountability, good cooperation agreements 
with decentralized audit offices would have stood a better chance. Then legislation could 
have followed the example of the simple and transparent provision as per the National 
Ombudsman Act. In addition, local authorities, like the government at national level, 
have the last say if confidential documents are published or not. The audit offices cannot 
decide this on their own. This is detrimental for the balance of power. Decentralized audit 
offices are also not allowed to express an opinion on the annual administrative discharge, 
including the accountant’s opinion. As a result, a decentralized elected representation 
does not dispose of an independent opinion about the justification presented by their 
authorities.

Chapter 3 Legal principles for Courts of Audit

Budget law
It is in the interests of Parliament that its primal right, budget law, is clear and unambi-
guous and yields as little doubt as possible. However, according to the Court of Audit, 
current budget law has persistent f laws: it is coarse-grained and has limited application 
and significance in the Netherlands. It only applies to two-fifths of the central adminis-
tration’s expenditure. Moreover, Parliament approves too large sums at the same time. 
The pluri-annual estimates are unreliable. Amendments to budget laws are not very 
significant. 95 percent of the expenditure is predetermined. Budget changes are badly 
communicated. There is little accountability for political priorities and the results of 
policy on society are not very visible. 

The Lower Chamber itself decides how to deal with budget law. This makes the job of the 
Court of Audit more difficult.

The Court of Audit is not allowed to investigate ‘ordinary’ natural persons. It would be 
better if they could do so, precisely in the interest of protecting the privacy of citizens. 
Then the Court of Audit could properly assess whether the State toes the line.

In principle, the Court of Audit is not allowed to follow the tax and contributions money 
up to the private sector, because according to the Advisory Division of the Council of 
State there must be a balance “between the importance of respecting the private sector 
and democratic control on the use of collective resources”. The legislator does not simply 
use the concept of ‘public interest’, so that the Court of Audit is able to examine the 
expenditure of tax and contributions revenues until the private sector, with the premise 
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that the private sector’s advantage of receiving tax and contributions money is counterba-
lanced by the disadvantage of providing more transparency.

It is also recommended that the Dutch administration switches from a cash based account 
system to an accrual system. This increases the understanding of public finance and leads 
to fewer surprises in the longer term.

Budget law in the perspective of the European Union
European economic monitoring rules have become excessively complex. The European 
Union itself does not understand this patchwork and neither do the members of 
Parliament in the Member States. The European red tape currently seems to get the 
upper hand over Member States’ democracies and budget law. This can be made easier 
by developing a procedure based on the concept of proper governance favouring greater 
transparency and facilitating participation. This can also increase properness, respect for 
human rights and effectiveness and efficiency.

It would be better if at the beginning of each calendar year (for example by the end of 
February) the European Union gives an overview of the economic situation of the entire 
Union for the next four years and the strengths and weaknesses of the economies of the 
individual Member States. The analysis per Member State is accompanied by recom-
mendations for that Member State. This implies that the EU sends the country-specific 
recommendations to the Member States as early as in February. Based on these recom-
mendations the Member State governments formulate their own proposal for a pluri-
annual estimate and discuss it with their parliament before the end of March (general 
reflections on European economic cooperation and the Dutch part in it, or general 
European reflections).

Pluri-annual estimates as amended by the Member States and those for the entire EU will 
be discussed by the European Parliament by the end of April at the latest. The debate in 
the European Parliament may result in recommendations for Member States. This sets the 
framework for the national budgets. They are drawn up in the summer within the agreed 
framework and discussed by the national parliaments in fall and adopted by the 31st of 
December at the latest.

At this moment the balance of power between government and Parliament is still 
disrupted. That is not good for the Dutch citizens, who expect Parliament to have a 
well-developed budget law covering all public expenditure. It will take at least the 
measures suggested above to end this confusing situation.
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Ministerial accountability
The State Council’s Advisory Division notes that tasks and competences are “incre-
asingly” carried out at a minister’s arm’s length, so that “ responsibilities are muddled”. 
This is confusing for citizens and for all those who have to deal with this situation. 
Independent administrative bodies, planning agencies, inspectorates, authorities and 
other independent institutions have become indispensable in our state system, but “at the 
detriment of overall responsibility and accountability. This is where the problem of ‘too 
many cooks’ becomes apparent: if political accountability is spread too thin, in the end no 
one is accountable any more.” Therefore, the golden rule of ministerial accountability is 
more relevant than ever, because we cannot do without or replace it with something else. 
The Council of State’s Advisory Division also recommends caution when delegating all 
kinds of tasks to independent institutions, since it undermines democratic control.

The Council of State’s Advisory Division also notes a fundamental European development 
that “little by little has substantially changed our state system “: the emergence over the 
past 20 years of independent authorities (“regulators”) that under European law supervise 
increasingly harmonised markets within each Member State. Ministerial accountability 
for the tasks performed by market authorities is therefore very limited or nil. 

The substance of the democratic constitutional state is at stake here, because if it no longer 
controls independent administrative bodies created by politicians, a bureaucratic consti-
tutional state emerges. In the vacuum of bureaucracy, ministers can no longer be called to 
account on an issue because no minister considers himself legally competent for it. 

At the end of 2019 the State Commission on the Parliamentary System recommended that 
political and financial control be clearly established so that “it is always obvious who is 
responsible for what and accountable to whom”. The state commission pointed out that 
there is an alternative to privatisation and the creation of independent administrative 
bodies: the agency. An advantage of an agency over an independent administrative 
body, according to the state commission, is that they are separate components within 
the regular public body that are part of a minister’s hierarchical portfolio. As a result, 
the minister has full (ministerial) accountability for their actions. Moreover, it is already 
established policy to opt for an agency. The state commission therefore wants this 
principle to be enshrined in law, “so that a derogation can only be granted based on a 
plausible justification”.

Court of Audit’s opinion on ministerial accountability
For the Netherlands Court of Audit, it is the ministerial accountability which determines 
whether it may conduct an investigation. This is confusing. Until 1841, the Court of Audit 
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was at the king’s discretion. From that point of view, it is not illogical that a minister’s 
accountability determined whether the Court should conduct investigations. But this is still 
the case, despite the fact that since 1841 the Court of Audit falls under both the government 
and Parliament It wants to ascertain before the start of an investigation, e.g., whether a 
minister feels accountable for certain policies. In the Court of Audit’s view, a minister 
responsible for a system, for instance, is not responsible for the results of the policy, but 
rather for the system in which accountability and supervision are supposed to be properly 
organized. Furthermore, the Court of Audit finds a minister less accountable if they set 
vague standards for their policy: the more general the conditions of a policy provision are, 
the less a minister needs to be specifically accountable, according to the Court of Audit.

However, ministerial accountability should only play a minor role for the Court of Audit, 
only in terms of whether a law describes the role of one or more ministers concerning 
expenditure, revenue and obligations of the State. The Court of Audit should be primarily 
concerned by what happens with the tax and contributions money. 

The expenditure, revenue and obligations of the central administration should be the 
starting point for the Court of Auditors’ investigations. The only question is whether or 
not there is a policy and whether it is sound in the light of constitutional and adminis-
trative legal principles. Follow the money should be the Court of Auditors’ motto. That 
is basically what Article 76 of the Constitution states: the Court of Audit examines the 
revenue and expenditure of the State. After that it is up to Parliament to raise the political 
question how the ministerial accountability for that particular case must be weighed.

Administrative legal principles
In addition to constitutional principles, general EU legal principles play an important 
part when interpreting legislation. These principles enable EU judges, ombudsmen and 
courts of audit to fill the gaps in laws and regulations. They include the principles of legal 
certainty, legitimate expectations, proportionality, transparency, the right to privacy and 
good administration. 

Audit standards as such are not specified in EU legislation. But general EU legal principles 
require these standards to be clear, precise, predictable and public. They should guide audit 
activities, but in practice the latter are still overshadowed by audit standards. There is - in 
other words - still a blank between general legal principles and auditing. This is partly due 
to the fact that audit standards are soft law, developed in the private sector where different 
objectives for the auditing of companies apply. In the public sector, not only qualitative 
data on the financial performance of organisations matter, but certainly also whether the 
activities contribute to the proper functioning of the democratic rule of law. 
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EU performance audits should be part of the Déclaration 
d’assurance
In this context it is paradoxical that the European Court of Auditors’ performance audits 
are not yet a systematic part of the annual DAS (Déclaration d’assurance) audits. Citizens 
and businesses want to know first and foremost whether the European Union achieves 
its goals. According to the rules, that could (and should) already be investigated now. A 
DAS is indeed incomplete if it does not follow a systematic approach when reporting on 
the effectiveness, efficiency and economy of EU policy implementation. Since economy, 
efficiency and effectiveness should be part of the DAS, these principles should also be 
taken into account when assessing judging the lawfulness of expenditure and revenue. But 
this is not yet practice in the European Union, nor in the Netherlands. 

Pyramid of assurance missing in the European Union
European courts of auditors cannot use each other’s control activities. A so-called single 
audit model is also lacking. In such a model, each audit level builds upon the previous 
one in order to reduce the burden on auditees and improve the quality of the audit 
activities. This ‘pyramid of assurance’ should start with the Member State bodies and end 
with the European Commission. The European Parliament and the European Court of 
Auditors favour such a system. The European Commission has undertaken to develop and 
implement such a single structure, but apparently it is far from easy.

It would help if national and EU rules would be aligned as much as possible. The Nether-
lands could align its 2016 Account Act (including the Sustainable Public Finance Act) 
with the EU financial regulations, and in particular the articles on the European Court of 
Auditors in the TFEU and the Financial Regulation which is strongly rooted in financial 
principles and in which lawfulness includes efficiency and effectiveness . Such an unequi-
vocal provision would also help citizens to better understand the control of public finance.

Towards principle-based control
Not only regulations are fragmented, so are the audits and their organisation. In this 
context, the search for good audit principles has not yet been successful. A number 
of leading Dutch auditors is trying to open up the system, because, in their opinion, 
financial and compliance audits only check if the rules have been properly applied. This 
is a far cry from applying legal principles. One of their key question in this regard is 
whether accountants can keep up in a world rather dominated by administrative law. That 
seems a logical next step. The accountants’ fear may be prompted by the negative image 
of complexity surrounding law and administrative law in particular. But assuming that in 
general the law ensures a smoothly functioning society and leads only in exceptional cases 
to lawsuits, it should be possible to adjust this negative image. If (financial) administrative 
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law is too complicated for non-lawyers, such as accountants, then it should be simplified. 
Because if even accountants do not understand administrative law, then administrative 
law is out of touch with society. 

The leading auditors state that accountants call for clear guidelines when discussing the 
interpretation of rules: according to the authors, accountants are not able (in fact, they 
say, it is even beyond them) to treat unequal cases properly according to their degree of 
inequality. Part of the explanation, according to the authors, is the fact that accountants 
have a financial, not a legal, background. And that background in turn affects what can 
be audited. The authors rightly note that legal protection and audit approaches should 
complement each other when it comes to lawfulness, but because accountants think too 
much in terms of checklists and apparently have too little knowledge of administrative 
law, the relevant principles of the rule of law are hardly considered thoroughly. 

Establishing lawfulness
The TFEU and the EU Financial Regulation clearly state that the unlawfulness of public 
action can also extend to it being inefficient. This ties in well with the citizen’s sense of 
justice, as they will find it logical that an administration squandering money acts unlaw-
fully. Budgetary lawfulness can be weighed against the broader lawfulness of other aspects 
of good including proper governance. In this new reality, lawfulness (are we properly 
weighing all relevant legal principles against each other to arrive at the most acceptable 
outcome according to the rule of law?) takes precedence over legality (have we strictly 
followed all the rules?). 

An administration thus acts lawfully if among other things it acts properly, effectively and 
efficiently. The 2016 Accounting Act also hints at including efficiency and effectiveness in 
lawfulness. The concept of lawfulness as it has developed in administrative law, whereby 
the issues under investigation are weighed against specific frameworks of standards and 
policy, general legal provisions and unwritten principles of proper governance could serve 
as an example.

To create more clarity on what the concept of lawfulness implies, the Netherlands should 
align with the European financial management regulations. The advantage of mirroring 
European regulations is also that a European financial control pyramid (‘pyramid of 
assurance’) would become more likely.

Principles of good governance
The void between legal principles and audits could be filled if courts of audit (and accoun-
tants) would apply the principles of good governance. These principles are much broader 
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than the principles of good audit, but could serve as such. This would make the systematic 
assessment of public action possible. They can also play a part in the whole policy cycle: 
from legislation to implementation and control. 

The principles of transparency, participation, properness, human rights, effectiveness & 
efficiency, and accountability constitute the principles of good governance. They provide 
a useful complementary repertoire to assess public action. They take existing case law into 
account, proving that the control model complements the legal protection model. In fact, 
the control model provides just as much legal protection, but from a different systematic 
angle. Principles of good governance give a new dimension to the enquiry into the Court 
of Auditors.

The six principles of good governance call for:
-  transparency for all stakeholders, allowing them to participate when preparing, 

making, implementing and monitoring policy (democracy concept). 
 In other words: without transparency no participation; 

-  a public sector that treats its citizens properly, respecting their fundamental rights 
(rule of law concept). 

 In other words: the human dimension always applies;

-  a public sector that - within the context of transparency, participation, properness 
and human rights - promotes the effectiveness and efficiency of policy implemen-
tation together with its citizens and also ensures better accountability (organisational 
concept). 

 In other words: don’t squander money and prove you don’t.

The principles of good governance should be weighed coherently. The different principles 
should always be taken into account. It may be that a particular principle plays hardly 
any or no part in a certain case. But it may also be that, in a particular case, the violation 
of one principle is so devastating that the only conclusion can be that the administration 
has acted and or is still acting unlawfully. In other cases, the verification of all principles 
together may lead to the coherent judgment that on the ground of several principles 
unlawful action was taken. The judgment resulting from this coherent weighing of the 
principles under consideration leads to a balanced judgment which states which principle 
has been violated and to what extent unlawfulness has occurred. This is how a balanced 
judgment can be reached:
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Figuur 25 Principles of good governance.

Chapter 4 Investigations based on the principles 
good governance

Five investigations published by the Court of Audit were reassessed on the basis of six 
principles of good governance: does the Court already use these principles and - if not - 
would it have reached better judgments or would the investigations have been addressed 
differently if it had? When selecting the investigations, different aspects of the Court of 
Audit’s work were taken into account: the balance of power; research on financial and 
compliance audits as well as performance audits, both within central authorities and 
beyond; complex administrative relations; the view on citizens. The following case studies 
are dealt with: Funding the Judiciary: Implications for efficiency; Tackling low literacy; 
various studies on, in particular, the problems with lawfulness around the Personal Care 
Budgets; European calls for tenders, and Supervision of markets and market forces. 

These five cases show that the Court of Audit hardly ever applies constitutional values, 
such as the principles of good governance, to assess policy. The principles of good gover-
nance would give a new dimension to the work of the Court of Audit: it would then apply 
not only the policy objectives, but also the general legal principles which prevail in society 
and which judges and ombudsmen use to judge public action. This enriches the Court 
of Audit’s judgements, making them more thorough and more comparable with those of 
other assessors of public action. The cases also show that the Court of Audit should be 
granted competences it now lacks.
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In four of the five cases, the Court of Audit’s competences fall short of what is needed to 
follow the money and the policy. The Court of Audit should have the same competences as 
the National Ombudsman, which means that it would always have the authority to follow 
public money up to the decentralised level, if so desired in association with decentralised 
audit offices. Now the Court of Audit has to rely on voluntary cooperation. This is not 
desirable, because it is less certain that public money is well spent. 

The Court of Audit does not have the right to investigate health insurance companies and 
Parliament has no budgetary say in the bulk of health care spending. This is undesirable. 
The Advisory Division of the Council of State advocates that this budgetary authority be 
granted. It would be better if the messy organisation of healthcare services were entrusted 
to agencies. This would also align the different accountability deadlines, returning 
accountability to ministers again.

The Court of Audit should also be able to oversee public procurement. Control is 
restricted. Public money is involved and it is in the public interest to be able to check what 
was sold and what margins were taken. 

The Court of Auditors should also be able to fully investigate market supervisors, also 
if they perform European supervisory tasks. The same competences when investigating 
decentralised authorities should apply. This means that the Court of Audit could also 
investigate institutions that perform tasks on behalf of the EU in the Netherlands. 
The investigations should be coordinated with the European Court of Auditors and 
the findings should be shared with the European institutions, the Dutch government 
ministers and Parliament.

Chapter 5 Conclusions and recommendations

This research investigated whether the application by the Court of Audit of the legal 
principles of the democratic rule of law would shed a new light on its choice of subjects, 
the approach of its investigations, its conclusions and recommendations, and its position 
in the democratic rule of law. This new light is indeed possible and even necessary. Legal 
principles can help the Court of Audit when selecting its subjects to investigate, and when 
better motivating its judgments of. Until now, the Court of Audit hardly ever explicitly 
applies constitutional and administrative legal principles in its work. This leads to 
confusing situations and missed opportunities. According to the Lower Chamber, public 
policies should be implemented ‘principles-based’.
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When analysing the mandate and position of the Court of Audit it becomes obvious that 
its mandate should be extended and its position strengthened. The public interest should 
delineate its field of investigation, starting with follow the money, based on its mandate 
under Article 76 of the Constitution. Furthermore, the Constitution’s general provision 
safeguarding fundamental rights and the democratic rule of law assigns an important 
mission to the Court of Audit. The principles of good governance, which call for respect 
for democracy, the rule of law and good organization, can help fulfill this mission as well 
as Article 76 of the Constitution. The principles of good governance emphasize the human 
dimension. Transparency for citizens, participation by both citizens and the adminis-
tration itself, properness and human rights must come to the fore prior to answering the 
question about effectiveness and efficiency.

The principle of effectiveness in administrative law sets a strict standard: the authorities 
shall not squander money. It is immoral and incompatible with the rule of law. And that 
makes effectiveness one of the key principles of administrative law. It is therefore remar-
kable that the 2016 Account Act does not stipulate the annual assessment of the effecti-
veness of governance to be a core task of the Court of Audit. The performance audit is 
much more non-committal than the annual accountability audit. This is strange, because 
the performance audit can provide the real answer to the citizen’s question whether their 
taxpayer’s money has been well spent. The principle of effectiveness is directly related to 
budget law.

Furthermore, the application of legal principles will help the Court of Audit establish what 
belongs to its remit (which is more than is the case right now) and what is the remit of 
politics. The principles of good governance can also help the legislative and the executive 
powers bring to light that budget law and ministerial accountability have been eroded, so 
much so that the democratic rule of law risks to degenerate into a bureaucratic rule of law 
which citizens can no longer control. This development is undesirable. 

Tjeenk Willink, Brenninkmeijer and the parliamentary committee investigating the 
executive bodies considered that new public management led to conduct in the adminis-
tration in which the values of the democratic rule of law and the human dimension did 
not get due attention. For the new public managers measuring was knowing and, above all, 
production and counting money mattered. But this approach also has a downside. Back in 
2005 Bovens described public managers complaining about time-consuming bureaucracy 
and an ever-increasing need for registration and control because auditors needed tons of 
information. In recent years, lawyers failed to f lag the lack of attention for the values of 
fundamental rights and the democratic rule of law. In other words, lawyers mainly looked 
at the procedures governing the f low of money. The effects of expenditure were deemed 
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less important. In fact, efficiency and effectiveness are not relevant at all when judging 
whether public expenditure, revenue and obligations are lawful. This is partly why new 
public management f lourished: for many, the results of policies were invisible, since they 
were literally not taken into account.

This research shows that courts of audit must make better use of principles of constitu-
tional and administrative law. These principles can give their task the right content. The 
Court of Audit can then better safeguard fundamental rights and the democratic rule of 
law. At the same time its scope to examine the f lows of money and pass judgment will be 
enlarged, in line with other assessors of public action such as judges and ombudsmen. 
Moreover, citizens will be better informed of what the administration does and what their 
contribution can be.

The principle-based approach eliminates the classic distinction between accountability 
and performance audits. Many more principles of (good) governance are taken into 
account, because together they determine effectiveness and lawfulness. In the first place, 
the citizens’ perspective is strengthened, because their position counts heavily in the 
principles of transparency, participation, properness and human rights. Secondly, control 
becomes more substantive, because important principles regarding democracy and the 
rule of law are taken into consideration when judging the actions of the administration. 
Thirdly, this new working method gives an advantage to Parliament because the judge-
ments are more in line with the principles of the democratic rule of law and therefore also 
with those of other assessors of conduct in accordance with the rule of law, such as judges, 
ombudsmen and the Council of State. 

The main features of new public management are effectiveness, efficiency and accoun-
tability. Transparency, participation, properness and human rights are costly in the eyes 
of new public managers and can slow down their administrative process. But that is a 
misconception. This is where the paradox of effectiveness and efficiency comes into play. 
If all principles of good governance are taken into account, a more equitable society can 
come to fruition in which individual values become more important. Many of the current 
crises are due to a lack of respect for human rights and to neglecting the principles of the 
democratic rule of law. 

Customisation is a problem for new public management, because customisation is set 
off against standardisation. But new public management forgets that it all starts with 
customization in a society where the Constitution guarantees fundamental rights and the 
democratic rule of law, every individual must be respected and well treated. The principles 
of good governance facilitate this new conduct. Moreover, it is more effective and efficient 
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and leads to less and more relevant accountability, because increased transparency also 
increases participation.

Recommendations for changes in legislation 

Court of Audit Act and revision of articles 76-78 and 105 paragraph 3 of the Constitution
To better understand the Dutch democratic rule of law, it should be visible what state 
powers coexist. Therefore, the Court of Audit should have its own law, like the Council of 
State and the National Ombudsman do, describing its composition and organisation. 

The name of the Court of Audit should be changed into the National Court of Audit; 
Articles 76 to 78 and Article 105 paragraph 3 of the Constitution should be amended 
accordingly. 

Merging the Sustainable Public Finance Act and the Account Act
The Sustainable Public Finance Act lays down the main principles of Dutch budgetary 
policy. It seems therefore logical to merge it with the Account Act, which lays down the 
rules for the national budget and for accountability. 

General provision on following tax and contributions money
The Court of Audit is required to examine the revenue and expenditure of the State under 
Article 76 of the Constitution. Under the new Account Act the starting point for the 
Court of Audit should therefore be to follow the public money or the statutory task from 
the beginning to the end or, in other words, ‘ follow the money’ up to and including the 
end-users, such as decentralised authorities and individual citizens. In this regard, the 
Court of Audit should seek to cooperate with the relevant decentralised audit offices, as 
is the case of the National Ombudsman. When investigating natural persons the starting 
point should be that citizens should not become the victims of the administration’s 
conduct. 

Quantitative tolerance limits become an indicative tool for qualitative boundaries
Since quantitative tolerance limits can be a perverse incentive, they can be used as an 
indicative tool for observing qualitative limits, based on the principles of good gover-
nance. In other words, principles are more important than percentages when determining 
whether conduct is (un)lawful. Qualitative judgments based on the principles of good 
governance, among others, should determine what is lawful and what is not. At first this 
will no doubt lead to uncertainty, but in the end people know very well what can and 
cannot be done with the taxpayers’ money. In this matter, the principles of good gover-
nance can be compared with the criterion of reasonableness and properness in private law. 
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Over time the successive judgments of the Court of Audit will f lesh out the qualitative 
boundaries and adjust them if necessary.

Objection procedure complemented by a procedure according to indemnity law for serious 
cases
The Court of Audit’s objection procedure should strengthen its independent position 
in the democratic rule of law. The current procedure is by and large satisfactory, but the 
scope should be broader which could, as a result, shorten the procedure. Basically, the 
Court of Audit always examines the implemented policy. That is why it should also be 
able to formally object if the policy is badly implemented or not implemented at all. The 
Court of Audit can appeal if the policy does not improve sufficiently. The Court of Audit 
can object on legal grounds, for instance when the principles of good governance (such as 
human rights or properness) are violated because a policy is not implemented. 

The objection procedure obliges a minister to take measures. If these measures are 
persistently insufficient, the Court of Audit can uphold its objection and thereby trigger a 
procedure according to indemnity law within the framework of the objection procedure. 
This means in fact that the Court of Audit can impose a public hearing on its objections 
in both chambers of Parliament. This serves transparency. A minister cannot remove 
unlawfulness with an indemnity act; only the Court of Audit can do so after having heard 
the facts and arguments, but Parliament can decide not to attach consequences to the 
unlawful conduct for which the minister is responsible. 

This objection procedure, which could also apply to the National Ombudsman if his 
opinions are neglected, is in line with increasing diagonal accountability, which is 
intended to promote parliamentary scrutiny of auditors outside the chain of command. 

From independent executive bodies to agencies
This research advocates the opinion of the State Committee on the Parliamentary System 
(2019) to convert independent administrative bodies into agencies. Based on the principles 
of good governance, this leads to more transparency (since it would clarify the relati-
onship between the minister and the service) and better participation (since the command 
and accountability structures would be much clearer). If the minister is more involved, 
Parliament could participate more in the implementing process. The specific monitoring 
of other aspects of good governance, such as the human dimension and effectiveness & 
efficiency, must continue when a body becomes an agency. 

The conversion of independent executive bodies into agencies clarifies constitutional 
relations: the minister is responsible and can be held accountable. This responsibility may 
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seem very tough, but it is the only appropriate way to sustain the system of the democratic 
rule of law and not let it degenerate into a bureaucratic rule of law. This proposal also 
supposes that the minister and Parliament are able to deal with information in a mature 
way: a minister informs Parliament and if there is room for improvement, a minister deals 
with it. Now, too often and to quickly a minister is asked to resign. 

Further recommendations 
Section 7.18 paragraph 4 of the 2016 Account Act should be withdrawn, since it enables 
the government to obstruct investigations. The text of this paragraph reads as follows. 
“The Court of Audit may exercise the powers referred to in this article for as long as and 
for the years it is in the State’s interest.”

The passage in Article 7.24, Investigation of public funds outside the State, under c should 
be withdrawn as well. It says that the Court of Audit may only investigate bodies that 
deliver goods or services if the State has reserved the right to audit these bodies regarding 
the delivered goods or services. This should be a default right, identical to the govern-
ment’s recommendation to decentralised authorities.

In the absence of a control pyramid in the EU, it would be promising to mirror EU rules 
to the greatest extent possible if they enable better audits. 
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De scan goed bestuur kan gebruikt worden bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en 
bij de toetsing van beleid. De scan is een dynamisch model waarin steeds moet worden 
nagegaan of alle beginselen voldoende zijn meegewogen.

Figuur 26 Beginselen goed bestuur.

De zes beginselen moeten in samenhang worden gewogen. De vragen van verschillende 
beginselen moeten steeds worden gesteld. Maar er zit wel een volgorde in, die begint met 
transparantie. Zonder transparantie geen participatie. De overheid moet vervolgens ook 
behoorlijk handelen en de mensenrechten respecteren. Daarná komt pas de vraag naar 
effectiviteit en efficiëntie aan de orde, die overigens ook kan gaan over de beginselen 
transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten. Tot slot moet de verant-
woording goed zijn. Daarbij geldt dat er minder verantwoording nodig is naarmate er 
meer al openbaar is. 

Het kan zijn dat een bepaald beginsel in een casus geen of nauwelijks een rol speelt. 
Maar het kan ook zijn dat in een bepaalde casus de schending van één beginsel zo’n 
zwaarwegende rol speelt dat dat leidt tot het oordeel dat de overheid onrechtmatig heeft 
gehandeld en of nog steeds handelt. In andere casussen kunnen de antwoorden bij alle 
beginselen tezamen leiden tot het gewogen oordeel dat er onrechtmatig is gehandeld op 
meerdere beginselen. Het oordeel dat voortkomt uit deze samenhangende weging van de 
antwoorden op de vragen bij de beginselen leidt tot een gewogen oordeel waaruit duidelijk 
wordt op welk beginsel en in welke mate sprake is van onrechtmatigheid. Zo kan een 
gewogen oordeel tot stand komen. 
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Het beginsel transparantie verdient nog enige toelichting vooraf. Een democratische 
rechtsstaat kan niet bestaan zonder transparantie. Daarom moet hierbij speciaal aandacht 
worden gegeven aan de volgende punten.
• Is de interne organisatie voldoende op orde en is de kwaliteit en de kwantiteit van het 

bestuur en de medewerkers van de organisatie voldoende voor de taken en verant-
woordelijkheden van de organisatie? Is er sprake van een voldoende goede bedrijfs-
voering met tegenspraak, oftewel zijn het risicomanagement, de sturing en beheersing 
van processen, een controllersfunctie, intern onderzoek en toezicht voldoende op 
orde?

• Verder is de vraag van belang of relevante informatie (wat doet de overheid nu en wat 
is ze van plan?) voldoende vrij verkrijgbaar is (open en zo mogelijk gratis) en of die 
informatie voldoende (direct) toegankelijk is voor belanghebbenden?

• Bij voorspelbaarheid en consistentie gaat het onder meer over de uitvoering van 
het beleid, handhavingsacties van de overheid, bijeenkomsten van het bestuur, 
handelingen van het bestuur en andere relevante informatie van het bestuur. Worden 
inhoudelijke en bestuurlijke dilemma’s zichtbaar gemaakt en worden de keuzes 
voldoende gemotiveerd, waarbij het algemeen belang expliciet wordt meegewogen? Is 
de informatie zo vormgegeven dat burgers en bedrijven deze informatie gemakkelijk 
kunnen begrijpen en toepassen om eigen acties in samenwerking met het bestuur te 
bepalen? 

Scan Goed bestuur/ Beginsel Bevinding
Transparantie
Zijn de interne organisatie, procedures, regelgeving en besluiten van het openbaar bestuur 
helder (inclusief de publicatie en bekendmaking ervan)?
Deelt het bestuur zijn ideeën, plannen en budgetten vanaf de vroegste fase van beleidsvor-
ming (inclusief de daarbij behorende dilemma’s) en leeft het bestuur de plicht na om zijn 
gedrag en besluiten te motiveren in duidelijke taal?
Is het gedrag van publieke autoriteiten voorspelbaar en zijn ze consistent in de interpretatie 
en toepassing van de geschreven en ongeschreven regels?
Participatie
Zijn de procedures voor participatie voldoende helder en toegankelijk? Ondersteunt het 
bestuur belanghebbenden voldoende bij hun participatie? Krijgen belanghebbenden 
voldoende financiële middelen en informatie om deel te nemen aan de discussie over het 
(voorgenomen) overheidsbeleid?
Worden belanghebbenden betrokken bij de bepaling van de behoefte aan beleid en bij de 
afweging van het bestaande en voorgenomen beleid tegen andere behoeften?
Worden de belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van 
beleid? Worden zij voldoende geïnformeerd en krijgen ze ruimte om het bestuur van kritiek 
te dienen tijdens de uitvoering? Leidt kritiek tot verbeteringen in de aanpak van participatie 
en worden de ervaringen van burgers met participatie openbaar gemaakt? 
Behoorlijkheid
Wordt bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid voldoende rekening gehouden met 
de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur? 
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Zijn er rechtszaken aangespannen door burgers op het onderzochte beleidsterrein? Zijn er 
rechtsgeschillen op het onderzochte terrein als indicatie van de al dan niet behoorlijkheid 
van het bestuur?
Komen er burgers anderszins in de knel door het beleid?
Mensenrechten
Weegt het bestuur de mensenrechten voldoende mee bij de totstandkoming en uitvoering 
van het beleid?
Houdt het bestuur voldoende rekening met de evenredigheid van zijn beleid, waarbij het 
aandacht geeft aan de aard en het gewicht van de betrokken belangen, en
de ingrijpendheid van het beleid en de mate waarin het fundamentele rechten van betrokke-
nen aantast?
Effectiviteit en efficiëntie
Wordt het gewenste resultaat met het lichtste middel – dat wat voor betrokkenen het minst 
belastend is – bereikt?
Als het gewenste resultaat alleen kan worden bereikt ten koste van onevenredige nadelen 
voor sommige betrokkenen, worden deze betrokkenen dan voldoende en tijdig gecompen-
seerd?
Is het gewenste resultaat een duurzaam resultaat, waarin niet alleen belangen van toekom-
stige generaties worden meegewogen, maar ook mogelijkheden tot innovatie?
Verantwoording
Zijn de taken en bevoegdheden van de organisatie voldoende helder, zijn de risico’s en tegen-
vallers voldoende in beeld, en leert de organisatie van fouten? 
Houdt de organisatie zich aan de regels (ook voor het verantwoorden zelf), aan de afgesloten 
contracten met derden, aan subsidie- en vergunningsvoorwaarden, en aan andere voorwaar-
den van bijvoorbeeld sociaal beleid en duurzaamheidsbeleid? 
Handelt het bestuur voldoende transparant, participatief, behoorlijk, met de menselijke 
maat en effectief & efficiënt tegenover al zijn relevante belanghebbenden?
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1.1 Inleiding: selectie onderzoeken

Aan de hand van de zes beginselen van goed bestuur wordt beoordeeld in hoeverre de 
Algemene Rekenkamer al gebruik maakt van deze beginselen en, indien niet, of ze tot 
betere oordelen en misschien ook anders opgezette onderzoeken zou kunnen komen als ze 
er wél gebruik van zou maken. De zes beginselen vragen om:
• transparantie voor alle belanghebbenden, waardoor ze kunnen participeren in het 

voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en controle van het beleid (concept 
democratie), 

• onder de voorwaarde van een behoorlijke bejegening van burgers door de overheid en 
van de eerbiediging van (onder andere de economische, sociale en culturele grond)
rechten van mensen (concept rechtsstaat), 

• waarbij – met in achtneming van de voorgaande beginselen - een grote mate van 
effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van het beleid wordt nagestreefd én een 
betere verantwoording door het bestuur (concept organisatie).1284

De Algemene Rekenkamer staat aan de top van de Nederlandse controlepiramide als het 
gaat om financieel juist en doelmatig handelen door de overheid. De wijze van oordelen 
door de Algemene Rekenkamer over uitgaven en ontvangsten van het Rijk en de organen 
op afstand van het Rijk heeft verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop de wetgever en 
overheidsorganisaties functioneren. En niet alleen binnen de overheid. Omdat de overheid 
steeds meer aan de markt overlaat, zou haar invloed ook tot een beter functioneren van de 
overheid ten opzichte van de markt en tot betere markten moeten kunnen leiden. De vraag 
is of dat nu al zo is. 

Voor dit onderzoek zijn voor een nadere analyse vijf afgeronde en gepubliceerde onder-
zoeken van de Algemene Rekenkamer geselecteerd. Daarbij zijn de volgende elementen 
meegewogen. 
1. De Algemene Rekenkamer vervult een rol in het machtsevenwicht in de democra-

tische rechtsstaat. Is dat zichtbaar als ze onderdelen van de trias politica onderzoekt 
en zo ja, hoe is dat zichtbaar? In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken 
moet een klassieke staatsmacht aan de orde zijn.

2. De Algemene Rekenkamer doet zowel rechtmatigheids- als doelmatigheidsonderzoek. 
In de selectie van onderzoeken moeten daarom beide kanten van het onderzoek 
vertegenwoordigd zijn. 

3. De Algemene Rekenkamer doet onderzoeken binnen en buiten het Rijk. Buiten het 
Rijk heeft de Algemene Rekenkamer minder bevoegdheden dan binnen het Rijk. Om 

1284 Addink 2016.
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een goed beeld te krijgen van de diversiteit moeten de geselecteerde onderzoeksonder-
werpen onderling een toenemende afstand tot het Rijk hebben.

4. In ten minste één van de geselecteerde onderzoeken moet sprake zijn van complexe 
relaties. De Algemene Rekenkamer schrijft hierover: “Samenvattend zien we de laatste 
decennia een rijke en steeds wisselende variatie in de totstandkoming van beleid en 
in de uitvoering ervan. Denk aan meer taken voor gemeenten in het sociaal domein 
of aan de reorganisatie van de politie. Rode draad daarin is dat de uitvoering en 
soms ook de beleidsvorming of de financiering buiten de rijksoverheid is neergelegd, 
waarbij die overheid één van de spelers is. De rijksoverheid wisselt van rollen. Soms 
krijgt zij nieuwe rollen. Niet altijd is duidelijk wat die rollen precies inhouden. Dat 
heeft gevolgen voor het inzicht in publiek geld. Niet altijd duidelijk ‘wie’ waarop kan 
worden aangesproken De bovengenoemde variatie leidt tot complexe en soms diffuse 
relaties.”1285

5. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat burgers “via de door hen 
gekozen volksvertegenwoordiging het recht hebben vooraf te bepalen waar het geld 
aan uitgegeven wordt en achteraf te controleren of dat ook gebeurd is”.1286 In haar 
strategie 2021-2025 schrijft ze dat ze haar onderzoeken meer dan voorheen gaat doen 
vanuit het perspectief van burgers en bedrijven: ze zijn het vertrek- en eindpunt. “De 
overheid is er voor hen. Zij betalen bovendien mee aan die overheid via belastingen, 
premies en andere afdrachten. (…) Dat betekent dat we in onze communicatie over 
onze onderzoeksresultaten waar mogelijk zullen aangeven wat het voor de mensen 
of ondernemers betekent dat het geld zorgvuldig, zuinig of zinnig is uitgegeven- of 
juist niet.”1287 Daarom moet er in de geselecteerde onderzoeken burgerperspectieven 
zichtbaar zijn om te kunnen beoordelen hoe de Algemene Rekenkamer daarmee 
omgaat. 

De hiervoor genoemde criteria leidden tot de nadere studie van de volgende geselecteerde 
onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (de casussen). De geselecteerde onderzoeken 
vormen een illustratie om te laten zien hoe de beginselen uitwerken in verschillende 
onderwerpen die de Algemene Rekenkamer onderzoekt.
• Onderzoek Bekostiging rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid. Dit is een min of 

meer traditioneel opgezet doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, 
maar wel een onderzoek naar één van de wezenlijke organisaties van de trias politica: 
de rechtspraak. In deze casus moeten dus vragen aan de orde komen die gerelateerd 
zijn aan de democratische rechtsstaat. Voor dit onderzoek is gekozen omdat geen 

1285 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 8.
1286 Algemene Rekenkamer 2016d, p. 6. 
1287 ‘Over de Algemene Rekenkamer: missie en strategie’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 4 juni 

2022).



496

Bijlage III

ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer in de afgelopen jaren zo dichtbij en 
zo breed bij één van de drie onderdelen van de trias politica komt: er is bijvoorbeeld 
geen diepgaand onderzoek gedaan naar de uitvoerende of de wetgevende macht als zo 
danig of bijvoorbeeld de bekostiging daarvan. 

• Onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid. In dit onderzoek komt een burger-
perspectief nadrukkelijk aan de orde. Met taal moeten burger en overheid zich 
verstaanbaar maken en elkaar begrijpen. Er is bijna geen fundamenteler onderwerp 
te bedenken dan dit als het om betekenisvol onderzoek gaat voor burgers. Daarom is 
gekozen voor dit onderwerp. 

 Verder speelde in de keuze voor dit onderwerp mee dat het beleid deels in ‘Den Haag’ 
wordt gemaakt en wordt uitgevoerd op afstand van de rijksoverheid. Verder speelt in 
dit onderzoek een kwestie waarin sociale ongelijkheid aan de orde is, waardoor de 
beginselen van transparantie, participatie, effectiviteit en behoorlijkheid mogelijk 
nadrukkelijk aan de orde kunnen komen. Van burgers wordt verlangd dat ze 
zelfredzaam zijn, maar klopt dat beeld en hoe gaat de Algemene Rekenkamer daarmee 
om?

• Diverse onderzoeken over met name de rechtmatigheidsproblemen rond de Persoons-
gebonden budgetten (pgb) zijn als casus genomen. Voor deze casus is gekozen omdat 
hierbij diverse organisaties op afstand van de overheid een rol spelen, zowel in de 
uitvoering als in het toezicht. Er is sprake van complexe verhoudingen. Verder was 
duidelijk de Nationale ombudsman een ander oordeel velde over het al dan niet 
uitbetalen van de persoonlijke budgetten dan de Algemene Rekenkamer. Interessant 
was om te onderzoeken wat de oordelen zijn van de Algemene Rekenkamer in deze 
complexe situatie.

• Onderzoek Europees aanbesteden. Hoewel de Algemene Rekenkamer regelmatig 
aandacht besteedt aan aanbesteden, heeft ze in de afgelopen jaren slechts één specifiek 
onderzoek uitgevoerd naar Europees aanbesteden als zodanig. Dat ging over nieuwe 
Europese aanbestedingsregels. Dat onderzoek is gekozen als casus om nader te 
onderzoeken. 

 De overheid koopt jaarlijks voor ruim 86 miljard aan producten, werken en diensten 
op de markt. Wat is het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de aanpassing van 
de wetgeving? Zijn er doelmatiger oplossingen denkbaar voor deze aanbestedingspro-
cessen, waar veel ambtenaren en ondernemers mee te maken hebben?

• Toezicht op markten en marktwerking. De Algemene Rekenkamer heeft in 2005 een 
toetsingskader voor het toezicht op markten ontwikkeld. In een rapport uit 2012 
werkte ze dit nader uit. Bij toezicht op markten gaat het om organisaties die relatief 
ver van de rijksoverheid afstaan, maar die wel relevant zijn in tijden van privatise-
ringen. Benut de Algemene Rekenkamer haar kansen voldoende?
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De analyse van de bestaande onderzoeken werd in de volgende stappen uitgevoerd.
1. Op welke juridische entiteit(en) (privaatrechtelijke rechtspersoon, bestuursorgaan, 

zbo) richtte het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zich?
2. Op welke bepaalde juridische gedragingen richtte het onderzoek zich?
3. Vanuit welke invalshoeken heeft de Algemene Rekenkamer het onderzoek uitgevoerd 

en heeft ze de bevindingen beoordeeld?
	 		Welke criteria heeft de Algemene Rekenkamer gebruikt om te komen tot haar 

oordelen?
	 	Is er impliciet of expliciet gebruik gemaakt van de beginselen van goed bestuur?
	 		Wat zouden de gevolgen zijn van een expliciete toepassing van de beginselen van 

goed bestuur voor de opzet, uitvoering en conclusies van het onderzoek?

Een samenvatting van deze onderzochte casussen staat in de hoofdtekst van dit 
onderzoek. In deze bijlage zijn de uitgebreide analyses te vinden.

1.2 Onderzoek Bekostiging rechtspraak: gevolgen 
voor doelmatigheid

1.2.1 Inleiding
Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer richtte zich op het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie en zijn rol als hoeder van de rechtspraak. Daarbij komen de Raad voor de 
Rechtspraak met de gerechtshoven en de rechtbanken in beeld en de wijze waarop de 
jaarlijkse 950 miljoen euro voor de rechtspraak worden besteed.

In het onderzoek verwijst de Algemene Rekenkamer niet naar welke begrotingsartikelen 
met uitgaven en ontvangsten precies onderzoek is gedaan. Daardoor is het voor een 
volksvertegenwoordiger of een burger lastiger om na te gaan waar de bronnen liggen.

1.2.2 Context
Recht doen in een democratische rechtsstaat vraagt niet alleen om goede en voldoende 
rechters die toegankelijk zijn voor de burger, maar ook om regels die begrepen en 
nageleefd kunnen worden. De derde staatsmacht (de rechterlijke macht) is enerzijds de 
sluitpost van de democratische rechtsstaat, omdat burgers er ‘hun recht’ moeten kunnen 
halen als ze vinden dat hun belangen teveel zijn geschonden, en anderzijds zorgt de recht-
spraak met zijn uitspraken voor nieuw recht, dat uiteindelijk weer kan neerslaan in nieuwe 
regels. De rechter moet bereikbaar zijn voor burgers, zowel inhoudelijk als procesmatig. In 
die zin staat de rechtspraak niet op zichzelf, maar is onderdeel van een keten die loopt van 
de begrijpelijkheid van het recht (wetgever), de kwaliteit van de uitvoering (uitvoerende 
macht) en rechterlijke macht (in combinatie met de – ook sociale - rechtshulp) om in 
knellende situaties oplossingen te vinden. 
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De hele keten rond de rechterlijke macht is een kostbaar bezit voor het functioneren van 
een democratische rechtsstaat. Als de rechtmatige uitvoering van beleid ontspoort, kan 
dat leiden tot ongekend onrecht, zoals de titel luidde van het rapport over de kinderop-
vangtoeslagenaffaire. De kosten om het aangedane onrecht in die affaire te verzachten 
belopen inmiddels ruim 5,1 miljard euro tot en met 2025.1288 Dat is ongeveer vijf maal de 
jaarlijkse begroting voor de rechterlijke macht (exclusief de Hoge Raad en de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State). Ook op het terrein van klimaat en stikstof hebben 
achtereenvolgende kabinetten niet voortvarend uitgevoerd wat rechters bevalen. Het in 
januari 2022 aangetreden kabinet wil de beleidsmatige achterstanden inlopen, die mede 
door het niet uitvoeren van rechterlijke uitspraken zijn ontstaan. Daartoe worden onder 
meer fondsen ingesteld: één voor klimaat van circa 35 miljard1289 euro en één voor stikstof 
van 25 miljard euro1290. Hieruit blijkt dat verwaarlozing van de democratische rechtsstaat 
niet alleen miljarden kost, maar ook immens leed veroorzaakt onder burgers. 

Een kabinet dat wil bezuinigen op de rechtspraak kan de directe kosten voor de recht-
spraak proberen te verminderen, maar moet ook incalculeren wat de indirecte kosten voor 
de samenleving kunnen zijn in toenemend persoonlijk leed van burgers, in afnemend 
vertrouwen van burgers in de instituties, in maatschappelijke kosten van verwaarlozing en 
daarna het herstel van de rechtsstaat. 

De Algemene Rekenkamer bracht op 21 april 2016 haar onderzoek Bekostiging recht-
spraak: gevolgen voor doelmatigheid uit. In zijn reactie op dit onderzoek deed de Minister 
van Veiligheid en Justitie (VenJ) de opmerkelijke uitspraak dat hij voor zichzelf geen rol 
zag bij het vaststellen van de kwaliteit van de rechtspraak. Niet niks voor een minister die 
de grondrechten en de democratische rechtsstaat moet waarborgen. Om iets meer context 
te geven bij de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek is ook het volgende van belang.

In het tweede decennium van deze eeuw is er zwaar bezuinigd. Kabinetsinformateur 
Tjeenk Willink schreef in 2017 in zijn verslag dat sinds 2010 in de publieke sector 61 
miljard euro structureel was bezuinigd.1291 De rechtspraak kreeg vanaf 2002 te maken met 
prestatiebekostiging, waarmee de minister van VenJ de rechtspraak per afgehandelde zaak 
ging bekostigen. Er moest zo een betere verhouding ontstaan tussen ingezette middelen en 
geleverde prestaties.1292

1288 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 2, p. 431.
1289 VVD, D66, CDA & ChristenUnie 2021. Budgettaire Bijlage, p. 14.
1290 VVD, D66, CDA & ChristenUnie 2021. Budgettaire Bijlage, p. 18.
1291 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34700, nr. 25.
1292 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 13.
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Het afscheidsinterview in NRC1293 met rechtbankpresident Robine de Lange-Tegelaar laat 
de dilemma’s zien die dat beleid oplevert. Ze was tien jaar president van de rechtbank in 
Rotterdam en begon in 2022 als president van de Haagse rechtbank. Volgens De Lange 
zijn zaken complexer geworden doordat de rechtbank onder meer vaker drugs- en terro-
rismezaken behandelt met meer dan tien verdachten en meer dan twintig behandeldagen. 
Maar “megazaken” komen ook voor in het handelsrecht en het bestuursrecht. “De zaken 
worden groter en ingewikkelder, door een steeds complexer wordende samenleving 
vanwege de digitalisering, of door EU-wetgeving die erom vraagt meer ter zitting te 
bespreken.” Het aantal kleine zaken is volgens De Lange afgenomen omdat het Openbaar 
Ministerie sinds 2008 zelf strafzaken mag afdoen met een strafbeschikking en omdat de 
griffierechten voor kleinere zaken een tijd lang zo hoog waren dat die kleine zaken niet 
meer loonden om voor de rechter te brengen. 

Door de toenemende complexiteit van de zaken zijn rechters zich gaan specialiseren in 
bijvoorbeeld in maritieme zaken of cyberzaken. Maar De Lange merkt dat het knelt. 
“Alles is behoorlijk efficiënt georganiseerd, maar we hebben gewoon meer rechters en 
juridisch medewerkers nodig.” De Lange schat in dat ze op de ruim tweehonderd rechters 
in Rotterdam er “zonder meer twintig extra” nodig heeft. Ze wil ook dat procedures 
snel en toegankelijk zijn, waardoor kan worden voorkomen dat zaken in de samenleving 
escaleren. “De kantonrechter of kortgedingrechter kan heel snel juridische knopen 
doorhakken, voordat het helemaal in de prut gedraaid is.” Ze hoorde in discussies te vaak 
de term ‘toegang tot het recht’. “Maar in artikel 17 van de Grondwet staat toegang tot de 
recht-er! Niemand kan van de rechter worden afgehouden die de wet hem toekent.”

Volgens De Lange is een juridisch kantoor op de hoek “wezenlijk anders dan toegang tot 
de onafhankelijke rechter, de derde staatsmacht, waarvan je weet dat die goed is opgeleid 
en van kwalitatief hoog niveau”. Ze vindt de advocatuur ook een belangrijke schakel. “Het 
is belangrijk dat de sociale advocatuur voldoende geld krijgt. Die is echt nodig om toegang 
tot de rechter te bieden. Dat verdient blijvend aandacht.” Maar ook vindt ze dat de griffie-
rechten voor kleine zaken “écht te hoog” zijn. “Ze zijn onlangs verlaagd, maar moeten nóg 
lager.”

De Rotterdamse rechtbank onderscheidde zich in de afgelopen tien jaar in positieve zin 
tijdens de kinderopvangtoeslagenaffaire. In het reflectierapport over die affaire van de 
Raad van State staat dat de Rotterdamse rechtbank bezwaren maakte tegen de ‘alles-of-
niets”-benadering van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat bleek 
niet alleen uit de uitspraken van de rechtbank, waarin de rechtbank koos voor de “evenre-

1293 De Haan 2021.
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digheidslijn”1294, maar ook uit een brief die de rechtbank Rotterdam in 2014 stuurde aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak. Die Rotterdamse uitspraken en de brief brachten de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet op andere gedachten. “Dat is 
achteraf te betreuren,” schrijft de Raad van State in zijn reflectierapport in 2021. “En 
dat geldt ook voor het feit dat in de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak niet 
expliciet is ingegaan op de argumenten die de rechtbank Rotterdam had aangedragen. De 
rechtbank heeft van de Afdeling bestuursrechtspraak geen antwoord gekregen op haar 
brief. Dat had wel gemoeten en is een gemiste kans in de dialoog tussen rechters van de 
eerste lijn en de rechters in hoger beroep.”1295

Deze context laat zien dat de rechtspraak enerzijds een soort helpdesk of klantenservice 
van de democratische rechtsstaat is waar burgers kunnen klagen over de manier waarop 
andere burgers en de overheid hen behandelen en anderzijds een bedrijf is dat gerund 
moet worden, maar waarbij burgers erg veel last kunnen hebben van het slechte functi-
oneren van dat bedrijf. Het rapport Ongekend onrecht over de kinderopvangtoeslagen-
affaire is daarvan het sprekende bewijs. Had de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State eerder geluisterd naar de argumenten van de burgers en de rechtbank 
Rotterdam, dan had dat mogelijk de miljardenschade (ruim 5 miljard euro tot en met 
2025)1296 die het gevolg is van deze affaire kunnen beperken.

Bezuinigen op rechtspraak kan leiden tot ongekend hoge maatschappelijke immateriële en 
materiële kosten, die in het geval van de kinderopvangtoeslagenaffaire niet alleen de burger 
ernstig hebben getroffen, maar na het bekend worden van het onrecht ook de overheid zelf.

1.2.3 Samenvatting Rekenkameronderzoek Bekostiging 
rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid

De Minister van VenJ financiert de rechterlijke organisatie. Voor 2015 begrootte hij 
een bedrag van ruim 950 miljoen euro. Van dit bedrag was bijna 910 miljoen euro een 
zogenoemde productiegerelateerde bijdrage voor ruim 1,6 miljoen rechtszaken. De 
productiegerelateerde bijdrage moet de verhoudingen tussen het parlement (wetgevende 
macht) en de rechterlijke organisatie (rechtsprekende macht) transparanter en zakelijker 
maken én de doelmatigheid van de rechtspraak vergroten door de verhouding tussen 
ingezette middelen en geleverde prestaties te verbeteren. In 2002 werd de prestatieprikkel 
ingevoerd. De minister van VenJ wilde de rechterlijke organisatie namelijk per afgehan-
delde rechtszaak bekostigen. 

1294 Raad van State 2021, p. 36.
1295 Raad van State 2021, p. 37. 
1296 Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 2, p. 431.
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Rechterlijke organisatie
De minister van VenJ bekostigt de rechterlijke organisatie via de Raad voor de Recht-
spraak. De Raad voor de Rechtspraak bestaat sinds 2002 en spreekt zelf geen recht. De 
rechterlijke organisatie bestaat verder uit elf rechtbanken, vier gerechtshoven, de Centrale 
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Hoge Raad der 
Nederlanden en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben een eigen 
wettelijk kader. Er werken wel rechters, maar zij maken geen deel uit van de rechterlijke 
organisatie. 

Budgetfinanciering
De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de werking van de prestatiebekostiging, 
naar in hoeverre de productiviteit is verbeterd met behoud van kwaliteit, en naar de 
werking van de doelmatigheidsprikkels in de bekostiging. Voor de doelmatigheid van 
de prestaties van de rechtspraak zijn volgens de Algemene Rekenkamer twee elementen 
van belang: de productiviteit en de kwaliteit. Productiviteit is de verhouding tussen de 
hoeveelheid rechtszaken en de kosten. Alleen wanneer een productiviteitsstijging plaats-
vindt met behoud van kwaliteit van de prestaties kan volgens de Algemene Rekenkamer 
worden gesproken van een grotere doelmatigheid. Het gaat bij de kwaliteit van recht-
spraak om onder andere tijdige en zorgvuldige rechtspraak.1297

De conclusie van de Algemene Rekenkamer was dat de werking van prestatiebekostiging 
en de doelmatigheidsprikkels beperkt zijn, omdat de Minister van VenJ vooraf bepaalde 
hoeveel zaken hij financierde en de prijzen die hij daarvoor betaalde.1298 Daardoor was 
volgens de Algemene Rekenkamer in feite toch sprake van budgetfinanciering. Ook zijn 
de doelmatigheidsprikkels in opzet en praktijk volgens de Algemene Rekenkamer niet 
sterk, onder meer omdat de Raad voor de Rechtspraak en de gerechten de gerealiseerde 
doelmatigheidswinst maar beperkt mogen houden.1299 

In 2021 publiceerde de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar vijf meerja-
renramingen.1300 In dat onderzoek werd niet verwezen naar het onderzoek 
bekostiging rechtspraak, maar de bevindingen uit het nieuwe onderzoek geven 
het eerdere onderzoek een nieuw perspectief. De Algemene Rekenkamer signa-
leerde in het onderzoek uit 2021 zwakke plekken in die meerjarenramingen. 

1297 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 4.
1298 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 4.
1299 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 8.
1300 Algemene Rekenkamer 2021f.
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Aannames waren niet altijd actueel of juist.1301 Bijvoorbeeld het Ministerie van 
JenV vertrouwde haar eigen model voor de meerjarenvoorspelling van het aantal 
rechtszaken niet en daarom schatte het ministerie het aantal rechtszaken lager 
in dan het model aangaf.1302 De Algemene Rekenkamer constateerde verder dat 
er in de onderbouwing van ramingen vaker aandacht was voor de ontwikkeling 
van hoeveelheden, zoals aantallen studenten in het onderwijs of rechtszaken in 
de justitiële keten, dan voor de ontwikkeling van de prijs (p) daarvan. Verder 
bleken ministeries soms creatieve methoden gebruiken om begrotingsruimte te 
behouden of om een raming onder het afgesproken uitgavenplafond te krijgen. 
“Deze methoden staan soms op gespannen voet met de geldende begrotings-
regels en voorschriften.”1303 De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2021 het 
volgende. “Het parlement mist informatie om de onderbouwing en de kwaliteit 
van meerjarenramingen in de begrotingen goed te kunnen beoordelen. Ook 
heeft het parlement te weinig zicht op eventuele begrotingsruimte. Het gevolg is 
dat het voor het parlement lastig is om met het kabinet het debat aan te gaan over 
de ruimte voor een andere besteding van middelen.”1304

In het onderzoek naar de bekostiging van de rechtspraak uit 2016 bleek dat de 
minister vooraf bepaalde hoeveel rechtszaken hij meetelde voor het budget en 
in 2021 bleek dat hij het aantal lager inschatte omdat hij zijn eigen ramingen 
niet geloofde. Interessant zou het zijn als die twee bevindingen nog eens zouden 
worden bekeken.

Geen indicator voor kwaliteit
Het budgetplafond leidde volgens de Algemene Rekenkamer tot kostenbeheersing op 
totaalniveau voor de minister van VenJ én de prestatiebekostiging tot de beëindiging van 
de stijging van de reële kosten per rechtszaak.1305 Maar het was de Algemene Rekenkamer 
niet duidelijk wat de gevolgen hiervan waren op de kwaliteit van de rechtspraak.1306 “Hoe 
de kwaliteit van gerechtelijke uitspraken zich heeft ontwikkeld is niet duidelijk, omdat 
daar geen goede indicator voor is. Of en in welke mate de kwaliteit van uitspraken wordt 
aangetast door de productiedruk, is onduidelijk.”1307

1301 Algemene Rekenkamer 2021f, p. 21.
1302 Algemene Rekenkamer 2021f, p. 24. 
1303 Algemene Rekenkamer 2021f, p. 6.
1304 Algemene Rekenkamer 2021f, p. 6.
1305 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 8. 
1306 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
1307 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
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Rekenkamer kon geen afweging maken tussen kwaliteit en prijs
Omdat volgens de Algemene Rekenkamer goede informatie ontbrak over de ontwikkeling 
van de kwaliteit en over de mogelijkheden voor doelmatigheidsverbetering, kon ze geen 
goede afweging maken tussen kwaliteit en prijs.1308 Volgens de Rekenkamer was dat wel 
nodig omdat er grote, historisch gegroeide prijsverschillen waren tussen vergelijkbare 
soorten zaken bij verschillende rechtsgebieden. “Een voorbeeld is de meervoudige behan-
deling van een verzoekschrift civiel (€ 1.814) versus de meervoudige behandeling van een 
beroepschrift belasting (€ 4.185). Een te lage prijs kan risico’s met zich meebrengen voor 
de zorgvuldige afhandeling van rechtszaken. We zien dat afgesproken prijzen in opzet 
weliswaar geen normerende werking beogen te hebben voor de afhandeling van indivi-
duele zaken, maar dat de hoogte van vergoedingen in de praktijk soms wel een rol speelt 
bij de beslissing om een zaak door één of drie rechters af te doen.”1309

Rechters luidden de noodklok over structureel overwerk
In haar conclusies besteedde de Algemene Rekenkamer onder de kop ‘Productiedruk en 
risico’s op lagere kwaliteit: verbonden met prestatiebekostiging’1310 ook aandacht aan de 
noodklok die raadsheren uit Leeuwarden in december 2012 luidden over de grote produc-
tiedruk en de risico’s daarvan voor de kwaliteit. Hun manifest werd uiteindelijk door ruim 
700 van de ongeveer 2500 rechters en raadsheren in Nederland ondertekend. De Algemene 
Rekenkamer schreef in haar rapport: “Verschillende onderzoeken die na het manifest 
zijn verschenen bevestigen het beeld dat rechters een hoge productiedruk ervaren en dat 
de kwaliteit van rechtspraak hieronder kan lijden.” Maar volgens de Raad voor de Recht-
spraak leidde niet het bekostigingssysteem tot een hogere productiedruk, maar de manier 
waarop het systeem binnen de gerechten werd toegepast. De Algemene Rekenkamer: 
“Cruciaal is volgens de Raad dat rechters en raadsheren zelf consensus bereiken over wat 
in concrete situaties goede rechtspraak is. De Rechtspraak ontwikkelt daarom professi-
onele standaarden per rechtsgebied (civiel, bestuur, straf en kanton).”1311 

Maar in de conclusies van de Algemene Rekenkamer stond niet wat elders in haar rapport 
wel stond, namelijk dat er stelselmatig werd overgewerkt door de rechterlijke organisatie. 

“Verschillende onderzoeken die na het manifest zijn verschenen bevestigen 
het beeld dat rechters een hoge productiedruk ervaren en dat de kwaliteit 
van rechtspraak hieronder kan lijden. Uit een inventarisatie van de Raad 

1308 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
1309 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
1310 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 7. 
1311 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 7.
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voor de rechtspraak blijkt wel dat individuele rechters en medewerkers de 
werkdruk verschillend ervaren. Er zijn ook grote verschillen tussen locaties en 
sectoren1312.1313 Strafrechters blijken de meeste werkdruk te ervaren1314. Ander 
onderzoek toont aan dat er veel wordt overgewerkt binnen de Rechtspraak: 
• rechters gemiddeld 12,6 uur per week, 38% van hun tijd; 
• raadsheren gemiddeld 15,3 uur per week, 43% van hun tijd; 
• juridisch ondersteuners bij rechtbanken en gerechtshoven gemiddeld 4,1 

respectievelijk 5,4 uur per week, respectievelijk 13% en 16% van hun tijd. 
Verder zien we dat de Rechtspraak de landelijke kwaliteitsnormen nog lang niet 
altijd haalt. Tenslotte blijkt uit het laatste rapport van de visitatiecommissie dat 
de overstijgende kwaliteitszorg in de Rechtspraak onder druk staat, onder meer 
door een sterke focus op productie.”1315

Uit het feit dat er structureel werd overgewerkt, had ook de conclusie kunnen worden 
getrokken dat de rechtspraak feitelijk tegen een lager uurtarief werkte dan uit de cijfers 
bleek. Maar de Raad voor de Rechtspraak weet de hoge productiedruk (het overwerk) aan 
de manier waarop de rechters met het bekostigingssysteem omgingen. Dit zou kunnen 
impliceren dat sommige rechters minder tijd aan het bekostigingssysteem zouden moeten 
besteden, waardoor ze dan meer tijd zouden overhouden aan hun kerntaak: recht doen 
in rechtszaken. De Algemene Rekenkamer leek ook geen weerwoord te hebben op deze 
technocratische redenering van de Raad voor de Rechtspraak en riep de Raad en de 
rechters op om afspraken te maken over wat goede rechtspraak is. 

Meer duidelijkheid gewenst over risico’s voor kwaliteit
De Algemene Rekenkamer beval de Minister van VenJ aan om duidelijk te maken welke 
gevolgen het beperken of verruimen het budgetplafond in de departementale begroting 
zou hebben voor het aantal vooraf te financieren zaken, de gehanteerde prijzen en het 
gewenste kwaliteitsniveau van de rechtspraak.1316

De minister reageerde hierop dat hij voor zichzelf geen rol zag bij het vaststellen van de 
kwaliteit van de rechtspraak. “Het onderwerp kwaliteit leent zich volgens hem er ook niet 
voor om in enkele indicatoren op te nemen in een begroting of verantwoording.”1317

1312 Waar sectoren staat kan ook afdelingen of teams worden gelezen.
1313 Rechtspraak 2013. 
1314 Fruytier e.a. 2013.
1315 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 34.
1316 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
1317 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 10.
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De Algemene Rekenkamer zei hierop in haar nawoord dat de Minister niet alleen moet 
sturen op doelmatigheid via prestatiebekostiging maar ook op kwaliteit. “Daarom moet 
de minister de Tweede Kamer goed informeren over de risico’s voor de kwaliteit van de 
Rechtspraak als hij door budgettaire krapte minder geld ter beschikking kan stellen aan 
de Rechtspraak. Hiervoor is het nodig duidelijk te omschrijven wat onder kwaliteit wordt 
verstaan en wat daarvan wordt verwacht.”1318 In een onderzoek naar de opvolging van haar 
aanbevelingen constateerde de Algemene Rekenkamer in 2017 droogjes dat de Minister 
hierop ‘geen actie’ had ondernomen.1319 Dat was natuurlijk ook te verwachten omdat de 
Minister van VenJ geen rol voor zichzelf zag bij het vaststellen van de kwaliteit van de 
rechtspraak.

1.2.4 Beoordeling Rekenkameronderzoek
Het is opmerkelijk dat de Algemene Rekenkamer bij het onderwerp Bekostiging recht-
spraak: gevolgen voor doelmatigheid dat zozeer het functioneren van de democratische 
rechtsstaat raakt, geen verhandeling houdt over rechtsstatelijke beginselen en de belangen 
van het eerbiedigen van mensenrechten en van toegang tot de rechter. De mensenrechten 
stellen ook normen, maar de Algemene Rekenkamer doet er niets mee en lijkt er ook geen 
opvatting over te hebben. De rechtsstatelijke kosten van toegang tot de rechter weegt de 
Algemene Rekenkamer in haar conclusies dan ook niet mee. Dat is een gemiste kans.

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de prestatiebekostiging van de rechtspraak 
leidde tot een beëindiging van de stijging van de reële kosten per rechtszaak, maar de 
Algemene Rekenkamer wist niet wat de gevolgen waren voor de kwaliteit van de recht-
spraak, “omdat daar geen goede indicator voor is”. De Algemene Rekenkamer weegt in 
haar conclusies onder meer het structurele overwerk van rechters en hun medewerkers 
niet mee.

Ook benaderde de Algemene Rekenkamer de kwantiteits- en kwaliteitsvraag niet vanuit 
de rechtplegingsketen, waarbij zaken gewogen kunnen worden als de toename van regels 
(en de onbegrijpelijkheid ervan), de vraag naar recht in de samenleving, de hoogte van 
het griffierecht en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van rechtshulp door advocaten 
en de toegang tot de rechter zelf. Verder vroeg de Algemene Rekenkamer zich niet af 
of het bekostigingssysteem het ontstaan van lange wachttijden in de rechtspraak kan 
bevorderen, omdat de hoogte van de jaarlijkse productiegerelateerde bijdrage vooraf wordt 
bepaald door de geldende landelijke prijs voor een productgroep te vermenigvuldigen met 

1318 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 12.
1319 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 9.
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het aantal verwachte zaken per productgroep (p*q).1320 Als het aantal te verwachten zaken 
(door het hebben van een wachtlijst) groot en bekend is, geeft dat waarschijnlijk meer 
zekerheid over de hoogte van de te verwachten jaarlijkse bijdrage. 

Gebruik criteria
De Algemene Rekenkamer gebruikte alleen het bestuursrechtelijke criterium zorgvuldig, 
voor het begrip zorgvuldige rechtspraak. Maar ze werkte dit begrip niet nader uit. Haar 
begrippen zinnig en zuinig komen in het onderzoek niet voor.

De Algemene Rekenkamer gebruikte verder de volgende criteria in dit onderzoek.
• Doelmatigheid van prestaties Doelmatigheid van prestaties gaat om de vraag of 

dezelfde prestaties met de inzet van minder middelen gerealiseerd kunnen worden, 
dan wel om de vraag of niet méér prestaties verwezenlijkt kunnen worden met 
dezelfde inzet van middelen. Doelmatigheid is daarmee volgens de Algemene 
Rekenkamer een relatief begrip en kan alleen worden bepaald in relatie tot een 
referentiepunt: de rechtspraak is doelmatiger ten opzichte van het verleden, of het ene 
gerecht is doelmatiger dan het andere gerecht. De doelmatigheid van de prestaties 
van de rechtspraak kan tot uitdrukking worden gebracht in de verhouding tussen de 
kosten en de kwantiteit, én kwaliteit van de prestaties. Alleen wanneer een produc-
tiviteitsstijging plaatsvindt met behoud van kwaliteit kan worden gesproken van 
een grotere doelmatigheid. Hetzelfde geldt voor doelmatigheidsverschillen tussen 
gerechten. 

• Productiviteit Productiviteit is volgens de Algemene Rekenkamer een maatstaf 
voor de hoeveelheid prestaties die men kan realiseren per eenheid input (euro 
of arbeidsjaar). Bij prestaties gaat het in de rechtspraak om het (gewogen) aantal 
afgehandelde zaken. 

• Kwaliteit Om de kwaliteit van rechtspraak te meten en monitoren maakt de 
rechtspraak gebruik van indicatoren die betrekking hebben op verschillende 
kwaliteitsdimensies: juridisch inhoudelijke kwaliteit, onpartijdigheid en integriteit, 
bejegening ter zitting en de doorlooptijd van behandelde zaken. Deze kwaliteitsindi-
catoren kunnen objectief of subjectief gemeten worden en betrekking hebben op het 
product of proces van rechtspraak.

De Algemene Rekenkamer heeft geen gebruik gemaakt van de beginselen van goed 
bestuur. Transparantie, participatie, behoorlijkheid en mensenrechten zijn geen expliciete 
thema’s in het onderzoek. Effectiviteit, efficiëntie en verantwoording komen wel aan de 
orde, maar is in beperkte mate uitgewerkt. Verder verwijst de Algemene Rekenkamer niet 

1320 Algemene Rekenkamer 2016b, p. 15.
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naar ex ante oordelen over wetgeving en naar eventuele jurisprudentie die belangrijk zijn 
voor doelmatigheid en doeltreffendheid van de rechtspraak.

1.2.5 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Een beoordeling van de rechtspraak door de Algemene Rekenkamer zou vanuit een 
integrale democratisch rechtstatelijke benadering moeten plaatsvinden. De eerste vraag 
van de Algemene Rekenkamer zou dan moeten gaan over de brede rechtstatelijke context 
waarin de staatsmachten functioneren, oftewel: hoe functioneren de eerste, tweede, derde 
en vierde staatsmacht? Wat zijn hun taken? Welke grondrechten moeten ze waarborgen? 
Kennen ze de knelpunten bij het waarborgen van die grondrechten? Kunnen de burgers 
(en de professionals) de regels begrijpen en hebben ze voldoende middelen om ze 
gezamenlijk toe te passen? Kunnen de staatsmachten hun taken aan of zijn ze overbelast? 
Zijn ze voldoende gekwalificeerd (opleiding, huisvesting, ondersteuning, salariëring enz.) 
om die taken naar behoren uit te voeren? Komen burgers in knel? Voeren ze hun werk 
doeltreffend uit en zo ja, doen ze het ook doelmatig? Hoe verantwoorden de staatsmachten 
zich over de wijze waarop ze hun democratisch rechtstatelijke taken uitvoeren?

Als de Algemene Rekenkamer zich vervolgens zou richten op de rechtspraak dan zou 
ze de keten in beeld moeten brengen. Dat wil zeggen zowel de keten van wetgeving, 
uitvoering en rechtspraak, als de keten waarmee burgers te maken krijgen als ze het gevoel 
hebben dat hun recht is geschonden door een andere partij of de overheid. De eerste vraag 
is dan of burgers zelfstandig in staat zijn om de rechtsregels te vinden, te begrijpen en toe 
te passen. Door rapporten als Mijn onbegrijpelijke overheid van de Nationale ombudsman 
of Weten is nog geen doen van de WRR en diverse rapporten van het SCP is bekend 
dat burgers (en professionals) gemakkelijk in de knel kunnen komen bij het in goed 
vertrouwen willen meewerken aan de democratische rechtsstaat. Burgers stappen ook niet 
lichtzinnig naar de rechter. Maar als ze dat dan uiteindelijk willen doen, hebben ze dan 
ook toegang tot die rechter? Kunnen ze het zelf of hebben ze een advocaat nodig? En als ze 
een advocaat nodig hebben (wat in de meeste gevallen nodig zal zijn in de huidige context 
van het recht), kunnen ze die dan betalen? En als ze dan naar de rechter willen met hun 
advocaat, kunnen ze dan de griffierechten betalen aan de rechtbank? Beseffen ze dan ook 
dat ze bij het verliezen van hun zaak door de rechter veroordeeld kunnen worden tot het 
betalen van (een deel van) de kosten van hun tegenpartij?

In de afgelopen jaren is de rechter door diverse bezuinigingen voor velen op grotere 
afstand komen te staan: het aantal sociaal advocaten is drastisch verminderd door hogere 
eigen bijdragen voor burgers en minder subsidies op de loonkosten van advocaten, de 
griffierechten zijn verhoogd waardoor de drempel om een zaak te beginnen is verhoogd en 
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de werkdruk van rechters is toegenomen door kortingen op hun vergoedingen, waardoor 
substantieel overwerken door rechters normaal is geworden. Dat overwerk wordt niet 
vergoed. Tegelijkertijd is het aantal regels toegenomen en wordt de overheid complexer, 
niet alleen voor lager opgeleiden, maar ook voor hoger opgeleiden die met tegenslagen te 
maken krijgen. 

Er zijn internationale verdragen waarin onder meer staat dat iedere burger recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld (artikel 6 EVRM). Maar 
als hij of zij dat feitelijk niet kan betalen, dan is dat een dode letter in de wet en geldt de 
rechtsstaat dus niet meer voor hem of haar. Als de rechtsstaat feitelijk onbereikbaar is 
voor burgers, neemt de kans op solidariteit met die democratische rechtsstaat af omdat 
die staat er toch niet voor hem of haar is. De onderliggende onderzoeksvraag is dus of de 
rechtspraak nog bijdraagt aan een beter functioneren van de democratische rechtsstaat. 

Opzet onderzoek aan de hand van het analyse- en toetsingskader:
• Transparantie. Zijn regels voldoende transparant en weet een burger naar welke 

rechter hij toe kan als hij een conflict met iemand anders of de overheid heeft? Is de 
rechterlijke macht helder gestructureerd? 

• Participatie. Hoe functioneert de rechtsplegingsketen? Kunnen burgers hun weg 
vinden? Denk aan de Juridische Loketten, de (sociale) advocatuur, het OM en de 
rechtspraak. Bestaat er toegang tot de rechter voor alle burgers? 

• Behoorlijkheid en mensenrechten. Wordt de menselijke maat gehanteerd in de 
rechtspraak?

• Effectief en efficiënt. Zijn de procedures voldoende helder en snel? 
• Verantwoording. Is de verantwoording van de rechtspraak voldoende helder?

Deze benadering leidt waarschijnlijk tot minder bureaucratie, omdat de rechtspraak 
minder gedetailleerd hoeft te gaan bijhouden wat hij doet. Niet de kleine doelmatigheid 
krijgt de meeste aandacht (dat moeten de rechtbanken zelf onderling regelen), maar de 
grote doelmatigheid van de keten om de democratische rechtsstaat goed te laten functio-
neren. Dat zal veel ‘administratief gedoe’ gaan schelen.

1.3 Onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid

1.3.1 Inleiding
De Algemene Rekenkamer richtte haar onderzoek op drie ministeries die subsidies geven 
aan decentrale overheden, de Stichting Lezen en Schrijven en enkele Regionale Oplei-
dingscentra (ROC’s). Deze instanties voeren het beleid uit.
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De Algemene Rekenkamer geeft niet aan welke juridische relaties in deze casus een rol 
spelen. Het lijkt erop dat het ministerie van OCW een coördinerende rol in het beleid heeft, 
maar die wordt niet genoemd. Ook wordt niet precies geduid in welke begrotingsartikelen 
van de verschillende departementale begrotingen welke bedragen worden genoemd. 

Ook de relaties met de lagere overheden, de Stichting Lezen en Schrijven en de Regionale 
Opleidingscentra worden niet nader juridisch geduid. Het woord bevoegdheid komt in het 
rapport niet voor. 

De Stichting Lezen en Schrijven is geen rechtspersoon met een wettelijke taak, maar ze 
ontvangt wel een subsidie. Op grond van artikel 7.24 Cw 2016, lid 1 onderdeel a, is de 
Algemene Rekenkamer bevoegd om onderzoek te doen naar de Stichting. Artikel 7.25 Cw 
2016 geeft aan dat dat onderzoek gericht moet zijn op oordeelsvorming over het gevoerde 
beleid en het toezicht door de minister. Op grond van artikel 7.34 Cw 2016 moet de 
Algemene Rekenkamer hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van door anderen verrichte 
controles (lid 1), en van stukken die op het ministerie over die instelling aanwezig zijn 
(lid 2). Als de controles en of stukken daar aanleiding toe geven kan de Algemene Reken-
kamer bij de Stichting nadere inlichtingen inwinnen en stukken opeisen (lid 3). Ze kan 
ook onderzoek ter plaatse bij de Stichting doen (lid 4) en daarbij gebruik maken van de 
bevoegdheden van artikel 7.18 Cw 2016, lid 1, waardoor de Algemene Rekenkamer alle 
goederen, administraties, documenten en andere informatiedragers mag onderzoeken. 
En als een derde de administratie van de Stichting zou uitvoeren, dan mag de Algemene 
Rekenkamer daar onderzoek doen op grond van artikel 7.19 Cw 2016.

Op grond van artikel 7.34 Cw 2016 lid 5 mag de Algemene Rekenkamer inzage vorderen 
in de controleprogramma’s van de Stichting en in de dossiers van de accountant. De 
Algemene Rekenkamer kan deze bevoegdheden uitoefenen zolang als en over de jaren dat 
het algemeen belang dit vordert (artikel 7.34 Cw 2016, lid 7).

De juridische relatie met de ROC’s wordt ook niet geduid in het kader van de bevoegd-
heden van de Algemene Rekenkamer. Als het geven van taalcursussen valt binnen de 
wettelijke taak, dan gelden de bevoegdheden, die de Algemene Rekenkamer heeft ten 
aanzien van de Stichting Lezen en Schrijven ook voor de ROC’s. 

De Algemene Rekenkamer lijkt niet formeel gebruik te hebben gemaakt van haar wette-
lijke bevoegdheden, maar ze lijkt gevraagd te hebben om vrijwillige medewerking. De 
bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer kunnen de vrijwilligheid in een ander licht 
plaatsen. Daarom was het beter geweest als de Algemene Rekenkamer (bijvoorbeeld in een 
bijlage) had toegelicht waarom en hoe ze haar onderzoek op deze wijze heeft uitgevoerd. 
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Als de Algemene Rekenkamer duidelijk had gemaakt op welke juridische gedragingen 
haar onderzoek zich precies richtte, zou het voor de Staten-Generaal en de media gemak-
kelijker zijn om hun controlerende taak uit te voeren. 

In 2016 was een budget van ongeveer 74 miljoen euro beschikbaar voor het beleid om 
laaggeletterdheid te bestrijden. Voor gemeenten was op basis van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB) een budget van € 56 miljoen voor taal- en rekencursussen 
beschikbaar. Daarnaast was er € 18 miljoen voor investeringen in de infrastructuur, zoals 
het ontwikkelen van lesmateriaal en het opzetten van taalnetwerken. Hieronder viel ook 
de subsidie aan de Stichting Lezen & Schrijven. De bewindspersonen van SZW en VWS 
droegen in 2016 respectievelijk € 5 miljoen en € 2 miljoen bij aan deze investeringen.

De Algemene Rekenkamer gaf niet aan waar de budgetten precies zijn te vinden in de 
begroting. 

1.3.2 Context
Het maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid is groot, schreef de Algemene 
Rekenkamer in haar onderzoek Aanpak van laaggeletterdheid.1321 Mensen die moeite 
hebben met taal en rekenen, hebben een grote kans op achterstand in de maatschappij.1322 
Ze zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen en een slechtere gezondheid en ze 
zijn politiek en maatschappelijk minder actief dan mensen die wél reken- en taalvaardig 
zijn.1323 Het verbeteren van taalvaardigheid kan daarom leiden tot onder meer lagere 
uitgaven aan onder meer sociale zekerheid en zorg.1324 Verder kan het verbeteren van de 
taalvaardigheid van laaggeletterden zowel voor de betrokkene als voor de maatschappij 
positieve (financiële) gevolgen hebben.1325

In maart 2017 publiceerde PricewaterhouseCoopers (PwC) een rapport1326 in opdracht 
van de Stichting Lezen en Schrijven, waaruit bleek dat laaggeletterdheid de Nederlandse 
samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. Het rapport laat zien dat laaggeletterden 
ten opzichte van mensen die geen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben, vaker 
werkloos zijn, vaker een beroep op sociale zekerheid doen, een lager inkomen en hogere 
kosten voor hun gezondheidszorg hebben. Door de lagere inkomens dragen ze minder 
belastingen af en ze maken meer gebruik van voorzieningen in de sociale zekerheid en de 
zorg. Onderstaande figuur uit het PWC-rapport laat de bedragen zien.

1321 Algemene Rekenkamer 2016a.
1322 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1323 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1324 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1325 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 8.
1326 PWC 2017. 
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Figuur 27 Schatting door PWC van maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid in 

Nederland per jaar.

In een persbericht van de Stichting Lezen en Schrijven bij de publicatie van het PWC-on-
derzoek stond dat de overheid, de belastingbetaler, werkgevers, zorgverzekeraars en vooral 
de laaggeletterden zelf deze rekening betalen. “Investeren levert veel geld op en maakt 
mensen gelukkiger zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.” De stichting stelde dat 
in 2017 minder dan 5% van alle laaggeletterden in Nederland werden bereikt. Er waren 
wachtlijsten voor cursussen. Maar als iemand kon deelnemen aan zo’n cursus dan “vindt 
19% van de cursisten binnen een half jaar een baan of maakt een carrièrestap. Om dit 
allemaal voor elkaar te krijgen, moeten we f link meer investeren.” 

Laaggeletterdheid ontstaat ook op enig moment. Voor een deel begint het bij kleine 
kinderen die in achterstandssituaties opgroeien. Onderzoek van de ABN AMRO 
Foundation uit 2019 liet zien dat achterstand in Nederlandse taal het grootste probleem 
is van kinderen in achterstandswijken.1327 Uit het onderzoek blijkt dat 87 procent van de 
leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (heel) vaak een taalachterstand heeft 
tegen 23 procent van de kinderen in een reguliere wijk. Ook concentratieproblemen, 
leerachterstanden en gedragsproblemen komen veel meer voor bij kinderen in achter-
standswijken dan bij kinderen uit reguliere wijken.

1327 ABN AMRO Foundation 2019. 
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Figuur 28 Sheet 12 uit de presentatie van de ABN AMRO Foundation over achterstanden in de 
Nederlandse taal in achterstandswijken.

1.3.3 Samenvatting Rekenkameronderzoek Aanpak van 
laaggeletterdheid

De Algemene Rekenkamer publiceerde in april 2016 een onderzoek naar de aanpak van 
laaggeletterdheid in de periode 2006-2015. Ze keek daarbij ook naar de plannen voor de 
periode 2016-2018. Hoewel het beleid gericht was op zowel preventie als bestrijding van 
laaggeletterdheid, onderzocht de Algemene Rekenkamer alleen de bestrijding.1328 Waarom 
ze zich hiertoe beperkte, onderbouwde ze niet. Dat is opmerkelijk omdat juist de preventie 
zo belangrijk zou kunnen zijn om de bestrijding ervan uiteindelijk overbodig te maken. 
Ook deed de Algemene Rekenkamer geen onderzoek naar de maatschappelijke baten van 
het verbeteren van rekenvaardigheid van laaggeletterden.

De Algemene Rekenkamer had vier onderzoekvragen1329:
• Wat is het beleid en wie is verantwoordelijk? 
• Hoeveel geld wordt er aan het beleid uitgegeven? 
• Wat is bekend over de resultaten (prestaties, effecten, doelmatigheid)? 
• Hebben de bewindspersonen de Tweede Kamer in begroting, jaarverslag of andere 

Kamerstukken voldoende geïnformeerd over deze resultaten en de daarmee gemoeide 
uitgaven? 

1328 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 10. 
1329 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 25. 
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Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen analyseerde de Algemene Reken-
kamer1330 beleids- en Kamerstukken en relevante (onderzoeks)rapporten. In drie regio’s 
sprak ze met alle relevante partijen: gemeenten, regiocoördinatoren van de Stichting 
Lezen en Schrijven, private taalaanbieders en ROC’s. Ook zette de Algemene Rekenkamer 
een enquête uit onder de regiocoördinatoren. Verder voerde ze met behulp van het 
open-databestand van de OESO enkele analyses uit.

De Algemene Rekenkamer hanteerde de volgende normen in dit onderzoek:
	De beleidsdoelen van de minister moeten smart-c geformuleerd zijn: specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en consistent. 
	De betrokken bewindspersonen moeten zicht hebben op de financiële middelen die 

met het beleid gemoeid zijn. 
	De betrokken bewindspersonen moeten inzicht hebben in de beleidsresultaten. Ze 

moeten zicht hebben op de mate waarin de doelgroep wordt bereikt, op de prestaties 
en op de effecten van het beleid. 

	De Tweede Kamer moet voldoende geïnformeerd zijn over het beleid, dat wil zeggen 
dat de verstrekte informatie relevant moet zijn en een getrouwe weergave van de feiten 
moet bevatten (juist, overeenkomend met de bron, niet gekleurd, volledig en tijdig, 
begrijpelijk, vergelijkbaar (voor zover relevant, bijvoorbeeld in de tijd, betrouwbaar en 
valide).

Vraag 1 Wat is het beleid en wie is verantwoordelijk? 
Tot en met 2015 was de minister van OCW verantwoordelijk voor het beleid, dat werd 
uitgevoerd door de gemeenten. Gemeenten kregen op grond van de WEB (Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs) budget om cursussen voor taal en rekenen in te kopen. De minister 
had geen doelen met streefwaarden vastgesteld voor de periode 2006 – 2015.1331 

Vanaf 2016 waren drie ministers (OCW, SZW en VWS) gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het beleid. Hun langetermijndoel was een “structurele afname van het aantal laagge-
letterden in Nederland”.1332 Voor een actieprogramma voor de periode van 2016 tot en met 
2018 waren doelen met streefwaarden bepaald: 45.000 mensen konden hun taalbeheersing 
verbeteren en of 45.000 mensen konden aan een taalcursus beginnen in de periode 
2016-2018. 

1330 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 25. 
1331 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 14.
1332 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 3.
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De ministers stelden geld beschikbaar aan de landelijke Stichting Lezen en Schrijven en 
aan gemeenten om lokaal het beleid gestalte te geven. Als de Algemene Rekenkamer wilde 
nagaan of het beleid goed werd uitgevoerd moest ze zich bedienen van beperkt feitelijk 
materiaal en vooral van interviews met betrokkenen. Ze kon de besteding van het geld 
niet feitelijk onderzoeken tot aan degene die ervan profiteerden: de laaggeletterden en de 
laaggecijferden.

Vraag 2 Hoeveel geld wordt er aan het beleid uitgegeven? 
Er was in 2016 ongeveer 74 miljoen euro beschikbaar voor dit beleid om laaggeletterdheid 
te bestrijden. De bewindspersonen van SZW en VWS droegen in 2016 respectievelijk € 5 
miljoen en € 2 miljoen bij aan deze investeringen.

Het budget van 74 miljoen euro bestond uit € 56 miljoen voor taal- en rekencursussen, 
die de gemeenten konden inkopen met het budget van de WEB, en € 18 miljoen voor 
investeringen in de infrastructuur, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal en het opzetten 
van taalnetwerken. Hieronder viel ook de subsidie aan de Stichting Lezen & Schrijven, 
die bevordert dat lokale en landelijke partijen samenwerken om meer laaggeletterden te 
bereiken en te scholen. De stichting ontwikkelt ook lesmateriaal voor cursisten en taalvrij-
willigers. De subsidie voor de Stichting Lezen en Schrijven bedroeg gemiddeld 11 miljoen 
euro per jaar in de periode 2016-2018. 

Vraag 3 Wat is bekend over de resultaten (prestaties, effecten, doelmatigheid)? 
De Algemene Rekenkamer stelde in haar rapport dat de betrokken bewindspersonen er 
in het actieprogramma 2016-2018 van uitgingen dat 1,3 miljoen mensen laaggeletterd 
waren.1333 Maar de Algemene Rekenkamer kwam op basis van OESO-cijfers tot in totaal 
2,52 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite met taal en/of rekenen hadden; 
dit was 18% van de totale bevolking van 16 jaar en ouder. 1334 Iets minder dan de helft 
van deze groep was allochtoon; meer dan de helft was dus autochtoon. Ouderen waren 
oververtegenwoordigd in beide groepen; laaggeletterdheid en laaggecijferdheid komt vaker 
voor onder ouderen dan onder jongeren. Zowel de groep laaggeletterden als laaggecij-
ferden bestaat uit iets meer vrouwen dan mannen.”1335 Deze doelgroep is groot en divers. 
Een deel van hen is moeilijk te bereiken. Vooral autochtonen die nauwelijks kunnen lezen 
en schrijven schamen zich hiervoor, en voor hen is de drempel hoog om hun taalvaar-
digheid te verbeteren.1336

1333 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 9. 
1334 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 9. 
1335 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 17.
1336 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 10.
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De Algemene Rekenkamer concludeerde dat er in het laaggeletterdenbeleid sprake is van 
een kloof tussen (de omvang van) het probleem en de gekozen aanpak, omdat 
• de doelen bescheiden waren, alleen gericht waren op taal en niet gericht waren op 

‘geletterd’ worden,
• het aantal rekencursussen beperkt leek te zijn, diversiteit mogelijk onvoldoende werd 

bediend en er sprake was van wachtlijsten,
• er wel onderzoek werd gedaan naar effecten, maar onduidelijk was wat het beleid 

bijdroeg aan de afname van het aantal laaggeletterden.1337

De doelgroep van het beleid bestond vanaf 2012 zowel uit laaggeletterden als laaggecij-
ferden, maar in de periode tot 2015 waren er geen doelen in welke mate taal- en reken-
vaardigheden moesten verbeteren. Voor de periode 2016-2018 waren de streefdoelen alleen 
gericht op taalvaardigheid en niet op rekenvaardigheid. Onduidelijk was ook of het beleid 
zich ook richtte op een structurele afname van het aantal laaggecijferden. De ambities van 
het beleid waren bescheiden: slechts 5% van de doelgroep zou haar taalbeheersing moeten 
verbeteren in de periode 2016-2018, maar de doelgroep hoefde het vmbo-niveau niet te 
behalen. Het vmbo-niveau is nodig om volgens de definitie ‘geletterd’ te zijn. 

De Algemene Rekenkamer constateerde dat vooral taalcursussen werden gegeven en veel 
minder rekencursussen. Ook lukte het niet goed om de verschillende doelgroepen goed te 
bedienen.1338 De minister van OCW zei in juni 2015 tegen de Tweede Kamer dat extra geld 
ook niet kon zorgen voor een groter bereik van de cursussen: “Ook als ik meer geld zou 
hebben, kan ik niet zonder meer van die 45.000 100.000 mensen maken.”1339 

Maar de Algemene Rekenkamer constateerde in haar onderzoek dat er wachtlijsten 
voor taalcursussen waren vanwege het beperkte budget en een tekort aan vrijwilligers/
docenten. Ook waren er regio’s waar door het krappe budget slechts een paar maanden per 
jaar cursisten konden worden geworven. 

De minister van OCW ging niet na in hoeverre mensen na een cursus ‘geletterd’ waren. 
Daardoor wist ze niet in welke mate het aantal laaggeletterden mede door haar beleid 
toenam, afnam of stabiliseerde.1340 De mate waarin het beleid van de minister bijdroeg 
aan het ‘geletterd maken’ van laaggeletterden was dus ook voor de Tweede Kamer 

1337 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 3-4.
1338 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 4.
1339 Verslag van een Algemeen Overleg over laaggeletterdheid. Kamerstukken II 2014/15, 28760, nr. 

51. 
1340 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 4.
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onbekend.1341 De minister van OCW noemde het een ‘kwestie van lange adem’ om het 
probleem van laaggeletterdheid goed aan te pakken.1342

Vraag 4 Hebben de bewindspersonen de Tweede Kamer in begroting, jaarverslag of 
andere Kamerstukken voldoende geïnformeerd over deze resultaten en de daarmee 
gemoeide uitgaven? 
Omdat de minister van OCW zelf een onvolledig beeld van de kenmerken van cursisten 
had, was dat ook niet bekend bij de Tweede Kamer. Ze stuurde wel de onderzoeken naar 
de effecten van taalcursussen naar de Tweede Kamer, maar ze bood de Tweede Kamer 
geen informatie over de mate waarin de taalcursussen ertoe leidden dat de taalvaardigheid 
van de deelnemers uitkwam op of boven niveau ‘geletterd’ (vmbo-niveau). De mate waarin 
het beleid van de minister bijdroeg aan het geletterd maken van laaggeletterden was dus 
voor de Kamer onbekend. Het effect van rekencursussen was ook onbekend.1343

Een retorische aanbeveling van de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer deed vervolgens een aantal aanbevelingen aan de bewindsper-
sonen van OCW, SZW en VWS om zich ook te richten op reken- en digitale vaardigheden, 
daarvoor streefwaarden te bepalen en een passend budget. De bewindspersonen zouden 
zich ook een volledig beeld moeten vormen van de kenmerken van de cursisten: geslacht, 
leeftijd en herkomst. Op die manier zou het aanbod beter op de vraag kunnen worden 
afgestemd. Ook moest er systematisch zicht komen op het begin- en eindniveau van alle 
cursisten die een taal- of een rekencursus hebben gevolgd. Dan werd zichtbaar of het 
beleid bijdroeg aan de doelstelling om laaggeletterdheid te verminderen. 1344 

Opvallend is dat de Algemene Rekenkamer ook een retorische aanbeveling deed:
• Geef ook aan of de ambitie die het huidige kabinet heeft adequaat is in het licht van de 

omvang van het probleem.1345

1341 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid

1342 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 10. .
1343 Algemene Rekenkamer 2016a, p. 5.
1344 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 

Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid

1345 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
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Het is evident dat de bewindslieden te weinig te deden om het probleem op te lossen. Ze 
reageerden er dan ook niet op in hun reactie aan de Algemene Rekenkamer. Daarom deed 
de Algemene Rekenkamer in haar persbericht bij het onderzoek mogelijk nog een bijna 
wanhopige, extra poging:
• “In ons nawoord benadrukken wij nogmaals dat er een kloof bestaat tussen het 

probleem en de aanpak ervan. Wij vinden dat de bewindspersonen moeten aangeven 
of zij mogelijkheden zien om hun ambities beter te laten aansluiten op de omvang van 
de problematiek.”1346

Mogelijk wilde de Algemene Rekenkamer niet in politiek vaarwater komen, maar ze deed 
het wel en omdat ze cryptisch redeneerde, bleef ze met lege handen achter. Beter zou het 
zijn geweest als de Algemene Rekenkamer zou hebben aangeven waarom ze vond dat 
het doelmatiger en menselijker was als de bewindspersonen meer en effectiever zouden 
optreden tegen laaggeletterdheid.

Reactie minister van OCW, mede namens SZW en VWS
De minister van OCW schreef aan de Algemene Rekenkamer dat ze het niet verstandig 
vond om doelstellingen voor de aanpak van laaggeletterdheid te formuleren in termen 
van het aantal volwassenen dat het vmbo-niveau bereikt. Gegeven de diversiteit van de 
doelgroep vond ze het ook onverstandig om algemene doelstellingen voor de opbrengst 
van cursussen te formuleren. De minister wilde toewerken naar het meten van het niveau 
van cursisten en naar het in kaart brengen van de leeropbrengsten van cursussen.1347

Ook schreef de minister dat inzicht in het bereik van de cursussen noodzakelijk is om te 
waarborgen dat het cursusaanbod voldoende aansluit bij de behoeften van de verschil-
lende doelgroepen. De minister zegde toe om op termijn te laten evalueren in hoeverre 
gemeenten erin waren geslaagd om de diverse doelgroepen te bedienen.

rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid

1346 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid

1347 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
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De minister van OCW schreef verder dat zij in gesprek was met gemeenten, taalaan-
bieders en vrijwilligersorganisaties om de wachtlijsten voor cursussen aan te pakken 
en te voorkómen. De minister zegde toe er bij gemeenten op te zullen aandringen dat 
het beschikbare cursusaanbod beter gaat aansluiten op de gevarieerde problematiek 
van laaggeletterdheid. Ze vroeg meer aandacht voor rekenen en in het bijzonder voor 
de samenhang van taal, rekenen en digitale vaardigheden. De minister verwees naar 
verschillende initiatieven die ze al heeft genomen op dit vlak.1348

Opvolging aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer
In augustus 2017 peilde de Algemene Rekenkamer opnieuw of de bewindslieden iets 
deden met haar aanbevelingen. De Algemene Rekenkamer deed geen eigen onderzoek 
maar publiceerde de eigen opgave van de ministeries van OCW, SZW en VWS. De 
minister van OCW deed – mede namens haar collega’s van SZW en VWS – opnieuw geen 
concrete toezeggingen. De Algemene Rekenkamer constateerde dat er geen actie kwam 
van de bewindslieden op haar aanbeveling om zicht te krijgen op het begin- en eindniveau 
van alle cursisten die een taal- of een rekencursus hebben gevolgd. Er kwam dus ook geen 
inzicht in de mate waarin het beleid bijdroeg aan het verkleinen van laaggeletterdheid 
onder de Nederlandse bevolking.

1.3.4 Beoordeling Rekenkameronderzoek
Opvallend is dat de Algemene Rekenkamer haar normen aan het slot van het onderzoek 
niet systematisch bespreekt en beoordeelt om tot een slotsom te komen. In het onder-
staande schema wordt dat wel gedaan.

1348 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
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Normen Algemene Rekenkamer Bespreking realisatie beleidsnormen Oordeel
De beleidsdoelen van de minister moeten smart-c 
geformuleerd zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdgebonden en consistent. 

De beleidsdoelen zijn niet smart-c geformu-
leerd.

Negatief

De betrokken bewindspersonen moeten zicht 
hebben op de financiële middelen die met het 
beleid gemoeid zijn. 

De bewindslieden weten wel hoeveel 
ze uitgeven, maar niet hoeveel lagere 
overheden uitgeven. Het belangrijkste is 
dat de ministers geen zicht hebben op de 
financiële middelen die gemoeid zouden zijn 
met het beleid als dat een succesvol beleid 
zou moeten zijn, oftewel: hoeveel geld is er 
nodig om de problematiek succesvol aan te 
pakken. 

Negatief

De betrokken bewindspersonen moeten inzicht 
hebben in de beleidsresultaten. Ze moeten zicht 
hebben op de mate waarin de doelgroep wordt 
bereikt, op de prestaties en op de effecten van het 
beleid. 

De ministers hadden onvoldoende zicht op 
de beleidsresultaten.

Negatief

De Tweede Kamer moet voldoende geïnformeerd 
zijn over het beleid, dat wil zeggen dat de verstrekte 
informatie relevant moet zijn en een getrouwe 
weergave van de feiten moet bevatten (juist, 
overeenkomend met de bron, niet gekleurd, volle-
dig en tijdig, begrijpelijk, vergelijkbaar (voor zover 
relevant, bijvoorbeeld in de tijd), betrouwbaar en 
valide).

De Tweede Kamer was onvoldoende geïnfor-
meerd, omdat de aantallen laaggeletterden 
niet klopten en de beleidsdoelen onhelder 
waren en de resultaten opeen te laag niveau 
van geletterdheid waren ingeschaald en 
vervolgens ook niet bekend waren. 

Negatief

Eindoordeel Geen enkele norm is gehaald Negatief

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat het beleid nauwelijks bijdraagt aan de 
oplossing van het probleem van de laaggeletterdheid. Ze stelt wel een retorische vraag of 
zo’n beperkte inspanning wel in verhouding staat tot de omvang van het probleem dat 
bovendien bijna tweemaal zo groot is als de minister zelf aangaf. 

De Algemene Rekenkamer toetst of het beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig is. Maar deze 
termen gebruikt de Algemene Rekenkamer niet in haar conclusies van dit onderzoek. 
Duidelijk wordt wel dat de ministers zo min mogelijk geld willen uitgeven. De ministers 
lijken dus zuinig te zijn, maar het kan ook wijzen op een beleid dat op z’n best penny wise 
and pound foolish is. Maar of het beleid ook zinnig en zorgvuldig is? Dat blijkt nergens. 
De Algemene Rekenkamer komt op basis van haar enquête en interviews met gemeenten, 
regiocoördinatoren van de Stichting Lezen en Schrijven, private taalaanbieders en ROC’s 
tot onder meer het beeld dat het bereik zeer beperkt is, dat het behaalde niveau laag is en 
dat er wachtlijsten zijn. Het beleid is dus ook niet zinnig en niet zorgvuldig. 

Op grond van deze gebreken in het beleid voldoet het beleid niet aan de vier normen van 
de Algemene Rekenkamer. De rechtmatigheid van uitgaven kan betwist worden op grond 
van de vaagheid van de beleidsdoelen omdat op deze wijze twijfelachtig is of de uitgaven 
voldoende bijdragen aan het bestrijden van het probleem.
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Verder is bijzonder dat ze niet onderzoekt hoe het preventieve beleid van de overheid 
eruit ziet, zeker omdat de indruk ontstaat uit het onderzoek dat het laaggeletterdenbeleid 
dweilen met de kraan open is.

Ook neemt de Algemene Rekenkamer sociale grondrechten niet mee in haar normen en 
overwegingen over dit onderwerp. Dat zou de Algemene Rekenkamer een sterkere positie 
kunnen geven bij haar beoordeling van het beleid.

Analyse op beginselen goed bestuur

Toelichting per beginsel.
• Transparantie. De overheid heeft geen doelen bepaald. Er wordt wel geld uitgegeven, 

maar niet duidelijk is waaraan en waarom. De Algemene Rekenkamer komt met 
nieuwe feiten over het aantal laaggeletterden in Nederland. Dat maakt het beperkte 
overheidsbeleid schrijnender. Dit weegt de Algemene Rekenkamer slechts in beperkte 
mate mee in haar oordeel over deze casus. De Algemene Rekenkamer benoemt de 
kloof en stelt dat de aanpak niet in verhouding staat tot het probleem, maar ze keurt 
het beleid niet expliciet af. Die afkeuring zou ze kunnen baseren op bijvoorbeeld een 
gebrek aan transparantie, zorgvuldigheid en effectiviteit. Ook zou ze die afkeuring 
kunnen baseren op het niet eerbiedigen van mensenrechten. 

• Participatie is slechts in zeer beperkte mate aan de orde omdat de doelgroep geen 
stem lijkt te hebben in de aanpak. Er is geen sprake van wederkerigheid. Dat komt 
ook omdat de minister van OCW mede namens de ministers van SZW en VWS 
reageert alsof er geen probleem is: de minister denkt namelijk dat meer budget het 
aantal deelnemers niet kan laten toenemen. Dat is een curieuze uitspraak als slechts 
een fractie (de minister weet niet hoeveel) van de doelgroep van 2,5 miljoen laaggelet-
terden wordt bereikt. Vooral als er wachtlijsten lijken te bestaan.

• Grondrechten. Bijvoorbeeld artikel 20 van de Grondwet over bestaanszekerheid, 
welvaart en sociale zekerheid kan hierin een rol spelen. Het lijkt te worden 
geschonden door het beleid. Volgens het eerste lid zijn de bestaanszekerheid van de 
bevolking en spreiding van welvaart voorwerp van zorg der overheid. De zorg voor 
laaggeletterden en laaggecijferden kan hieronder worden gevat. Zeker als bedacht 
wordt dat het tweede lid van dit artikel zegt dat de wet regels stelt over de aanspraken 
op sociale zekerheid. Onderwijs kan in dit verband ook worden gezien als middel 
om de sociale zekerheid van deze mensen te verbeteren. Tot slot zou het derde lid 
nog een aanknopingspunt kunnen bieden: Nederlanders hier te lande, die niet in 
het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van 
overheidswege. Daarbij wordt natuurlijk gedacht aan bijstandsuitkeringen, maar 
daarbij kan ook een opleiding horen om daar juist weer uit te komen.
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 Een andere mogelijkheid biedt het eerste lid van artikel 14 van het EU-Handvest van 
de grondrechten over recht op onderwijs.

• Behoorlijkheid. Dit beginsel komt niet expliciet aan de orde in deze casus. Omdat 
er gebrek is aan transparantie en participatie, en omdat grondrechten niet worden 
meegewogen in deze casus kan er al bijna geen sprake meer zijn van behoorlijkheid.

• Effectiviteit is wel aan de orde in deze kwestie, maar de ministers willen zich er 
nauwelijks mee bezighouden. De minister schreef mede namens haar collega’s van 
SZW en VWS dat ze het niet verstandig vond om doelstellingen voor de aanpak van 
laaggeletterdheid te formuleren in termen van het aantal volwassenen dat het 
vmbo-niveau bereikt. “Gegeven de diversiteit van de doelgroep vond ze het ook 
onverstandig om algemene doelstellingen voor de opbrengst van cursussen te 
formuleren. De minister wil toe werken naar het meten van het niveau van cursisten 
en naar het in kaart brengen van de leeropbrengsten van cursussen.” 1349 Effectiviteit 
en efficiëntie lijken dus vrijwel afwezig te zijn in deze casus.

• Verantwoording is er wel in beperkte mate, maar die gaat niet over het belang van 
democratisch rechtsstatelijke beginselen van goed bestuur. Ook legt de Algemene 
Rekenkamer geen verantwoording af over het feit dat ze niet de preventieve kant van 
het beleid onderzoekt.

1.3.5 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van goed 
bestuur

Als meer mensen taalvaardig zijn, neemt de economische groei toe en verminderen 
de kosten voor sociale zekerheid. Meedoen in de democratische rechtsstaat wordt dan 
gemakkelijker voor burgers die nu nog op grotere afstand staan. Als die afstand kleiner 
wordt, neemt de kans op solidariteit met die democratische rechtsstaat toe omdat die 
rechtsstaat er zichtbaar, leesbaar en voelbaar ook voor hem of haar is. De ex-laaggelet-
terden genieten bovendien langer van die democratisch rechtsstaat omdat ze langer leven 
door een betere gezondheid.

Om de context van de problematiek van laaggeletterdheid te schetsen zou de Algemene 
Rekenkamer gebruik moeten maken van de onderzoeken Mijn onbegrijpelijke overheid 
van de Nationale ombudsman en het rapport Weten is nog geen doen van de WRR. Ook 
zou ze het rapport van de SER kunnen gebruiken dat deels voortbouwt op het eerder 
onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Dat rapport heet Samenwerken aan taal: advies 

1349 De tekst in deze alinea is gebaseerd op het persbericht bij het onderzoek Algemene 
Rekenkamer naar Aanpak van laaggeletterdheid, https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid Rekenkamer, (2016, 20 april). 
Aanpak van laaggeletterdheid [Persbericht], van https://www.rekenkamer.nl/publicaties/
rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
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over laaggeletterdheid. In het rapport staat een reeks randvoorwaarden om te komen tot 
beter beleid.1350 

De invalshoek van de Algemene Rekenkamer zou ze moeten baseren op de grondrechten. 
Artikel 20 van de Grondwet1351 en het eerste lid van artikel 14 van het EU-Handvest van 
de grondrechten1352 spelen dan een belangrijke rol. Artikel 20 van de Grondwet gaat over 
bestaanszekerheid, welvaart en sociale zekerheid. Laaggeletterdheid heeft op die aspecten 
van het leven een negatieve invloed. In 2010 riep het Comité van de Regio’s van de 
Europese Unie op om laaggeletterdheid een halt toe te roepen.1353 Het Comité formuleerde 
daartoe “ideeën voor een ambitieuze Europese strategie om maatschappelijke uitsluiting 
te voorkomen en kansen tot zelfontplooiing te bieden”. Het Comité verwees daarbij naar 
artikel 14 van het EU-Handvest van de grondrechten1354, waarin staat dat iedereen recht 
heeft op onderwijs, alsmede op beroepsopleiding en bijscholing. “Aangezien het een 
absoluut vereiste voor iedere vorm van onderwijs is dat mensen kunnen lezen en schrijven, 
dient de Europese Unie het optreden van de lidstaten aan te vullen en te coördineren om 
de strijd tegen laaggeletterdheid op te voeren en op die manier het recht op onderwijs te 
respecteren.”1355

Naast de grondrechten zou de Algemene Rekenkamer voor een beoordeling van het 
beleid voor laaggeletterdheid ook gebruik kunnen maken van de duurzame ontwikke-
lingsdoelen van de Verenigde Naties: geen armoede, goede gezondheid en welzijn, goed 
onderwijs, geslachtsgelijkheid, geschikt werk en economische groei, vermindering van 

1350 SER 2019, p. 68-72. 
1351 Artikel 20 Grondwet luidt als volgt:  

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der 
overheid.

 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te 

regelen recht op bijstand van overheidswege. 
1352 Artikel 14 Recht op onderwijs luidt als volgt. 

1. Eenieder heeft recht op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.  
2. Dit recht houdt de mogelijkheid in om het verplichte onderwijs kosteloos te volgen.  
3. De vrijheid om instellingen voor onderwijs op te richten met inachtneming van de 
democratische beginselen en het recht van de ouders om zich voor hun kinderen te 
verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuigingen, worden geëerbiedigd volgens de 
nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.

1353 2010/C 175/07
1354 Het EU-Handvest van de Grondrechten kreeg door het Verdrag van Lissabon een juridisch 

bindende werking.
1355 2010/C 175/07, overweging 9.
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ongelijkheid.1356 De vraag van de Algemene Rekenkamer zou dan moeten zijn: hoe staat 
het met de geletterdheid van de bevolking in Nederland, wat doet de regering aan het 
voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid, wat zijn de juridische rechten en verplich-
tingen van burgers en overheden op dit terrein, wat is de effectiviteit en efficiëntie van dat 
beleid en hoe verantwoordt de regering zich over dit beleid?

De Algemene Rekenkamer zou voor de opzet van haar onderzoek ook gebruik kunnen 
maken van de randvoorwaarden voor beter beleid die de SER in 2019 opstelde. De raad 
pleitte onder meer voor:
• hulp aan laaggeletterden om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling binnen een 

meer dekkend voorzieningenniveau om de laaggeletterden bij te staan,
• extra budget om de beleidsvoorstellen voor een effectieve, meerjarige aanpak van 

laaggeletterdheid te realiseren,
• een forse publiekscampagne om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en om de 

voorgestelde serviceverlening rond laaggeletterdheid te promoten, 
• betere en meer toegankelijke communicatie vanuit (overheids)instanties en bedrijven, 
• een jaarlijks gemeentelijk educatieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid, dat 

landelijk wordt getoetst,
• extra onderzoek naar de precieze omvang van de huidige groep laaggeletterde 

mensen, de ontwikkelingen in het huidige onderwijs en de te verwachten groei van 
het aantal laaggeletterde mensen als gevolg van vergrijzing en migratie,

• voor kwalitatief onderzoek naar de succes- en faalfactoren van het in het verleden 
gevoerde beleid en naar succesvolle beleidservaringen en praktijken in andere landen.

In het licht van de randvoorwaarden van de SER zou de Algemene Rekenkamer ook 
vragen kunnen stellen als hoe het kan dat jongeren kennelijk als laaggeletterde van school 
komen. Wat zijn de oorzaken van laaggeletterdheid bij jongeren en hoe kunnen die 
worden bestreden? Maar ook vragen als: is de taal te ingewikkeld? Welke vereenvoudi-
gingen in de taal zouden kunnen leiden tot meer geletterdheid? Kan het rekenonderwijs 
beter? Zijn er ook andere oorzaken? En hoe kunnen die worden bestreden?

Ook is er nog de vraag van de bevoegdheden. De Algemene Rekenkamer kan geen 
onderzoek doen bij decentrale overheden, ook niet bij veel particuliere instellingen en 
bij burgers om vast te stellen hoe het beleid voor hen uitpakt. Het zou goed zijn als de 
Algemene Rekenkamer die bevoegdheden zou krijgen. Alleen als ze zo het geld kan 
volgen, kan ze een goed onderbouwd oordeel vellen over de vraag of het publieke geld 
goed wordt besteed.

1356 Het onderzoek naar de aanpak laaggeletterdheid voerde de Algemene Rekenkamer in 2016 uit 
voordat de Rijksoverheid de duurzame ontwikkelingsdoelen omarmde.
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Wat betekent dit voor het rechtmatigheidsoordeel dat de Algemene Rekenkamer in een 
onderzoek als het onderhavige zou kunnen vellen? Ze weegt naast de geldende regels 
de zes beginselen van goed bestuur mee. Als op één van de zes beginselen sprake is van 
onvoldoende naleving, dan kan dat leiden tot een oordeel dat het beleid op grond van dat 
beginsel onrechtmatig is. 
• Transparantie moet ervoor zorgen dat meer mensen daadwerkelijk kunnen zien dat ze 

kunnen meedoen.
• Participatie betekent dat meer mensen daadwerkelijk meedoen en resultaten boeken.
• Doordat mensen op een transparante wijze kunnen meedoen, neemt de kans op 

behoorlijk bestuur toe. Het blijft daarbij van belang de grootste mate van behoor-
lijkheid na te streven. 

• Grondrechten krijgen betekenis omdat het beleid op een passende wijze gestalte krijgt. 
• Effectiviteit ontstaat doordat veel meer mensen op een volwaardige manier kunnen 

meedoen aan de democratische rechtsstaat. Daarbij kan de organisatie van het 
onderwijs voor laaggeletterden waarschijnlijk sterk verbeteren, omdat het in feite 
onderdeel wordt van het reguliere onderwijs. Een tweede vraag is of de aanpak van 
de laaggeletterdheid nóg effectiever kan? Die kans neemt toe omdat het beleid in 
transparantie vorm krijgt.

• Verantwoording. Als het beleid transparanter wordt, wordt de verantwoording ook 
minder bureaucratisch.

Als het oordeel van de Algemene Rekenkamer op één of meer van deze beginselen negatief 
is, kan dat leiden tot een negatief oordeel over de rechtmatigheid van het beleid.

Leidt deze wijze van beoordelen tot meer bureaucratie met meer regels, meer formulieren 
en meer administratieve vastleggingen? Nee. Waarom niet? Omdat de kern van de vraag is 
of meer mensen geletterd worden en of het beleid daaraan bijdraagt. Er is dus onderzoek 
nodig naar vier vragen in samenhang met de overheidsuitgaven:
• Zijn de burgers voldoende geletterd?
• Is het onderwijs voor de onvoldoende geletterden bereikbaar?
• Slagen ze voor hun examen, dat op vmbo-niveau is?
• Kunnen de nieuwe geletterden na hun examen beter meedoen in de samenleving?

Tot slot. De Algemene Rekenkamer velt – als ze haar onderzoek opbouwt vanuit de 
beginselen van goed bestuur (inclusief de grondrechten) geen politiek oordeel maar een 
democratisch rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen. De impact daarvan is 
vele malen groter dan het huidige oordeel. 
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1.4 Onderzoeken naar persoonsgebonden budget

1.4.1 Inleiding
Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de rechtmatigheid van de uitkering 
van de persoonsgebonden budgetten (pgb) en de uitvoering van het trekkingsrecht voor 
deze budgetten richtte zich op een keten van organisaties.

De Algemene Rekenkamer mag op grond van de artikelen 7.12 Cw 2016 rechtmatigheids-
onderzoek) en op grond van 7.16 Cw 2016 doelmatigheidsonderzoek doen bij 
• de ministeries van VWS, SZW en BZK,
• het Fonds Langdurige zorg en 
• het Gemeentefonds.

De ministeries van VWS en SZW zijn verantwoordelijk voor de volgende zelfstandige 
organisaties waarbij de Algemene Rekenkamer onderzoek mag doen op grond van artikel 
7.24 Cw 2016 Onderzoek naar publieke middelen buiten het Rijk:
• het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg), 
• het CAK (sinds enkele jaren is het CAK een afkorting zonder betekenis), 
• de 36 zorgkantoren,1357 

• de SVB (Sociale Verzekeringsbank), 
• de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit),
• het ZiN (Zorginstituut Nederland).

De Algemene Rekenkamer mag geen onderzoek doen bij een groot aantal organisaties dat 
betrokken is bij de uitvoering van de pgb’s:
• 352 gemeenten,1358

• private zorgaanbieders Wlz,
• zorgverzekeraars,

1357 ‘Zorgkantoor’, zorgkaartnederland.nl.
1358 Brief Algemene Rekenkamer van 6-2-2014 Wet maatschappelijke ondersteuning; overleg op 

grond van artikel 96 Comptabiliteitswet 2001 (brief art. 34/96 Cw). In deze brief signaleerde 
de Algemene Rekenkamer een ‘dreigend controlegat’ bij de taak en bevoegdheden van lokale 
rekenkamers. “In onze brief van 15 mei 2013 aan de Minister van BZK hebben wij reeds 
gewezen op de beperkte bevoegdheden van de lokale rekenkamers en rekenkamercommissies 
om onderzoek te doen bij samenwerkingsverbanden en deelnemingen. Hieraan willen wij de 
vraag toevoegen in hoeverre gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies bevoegd 
zijn om onderzoek ter plaatse te doen bij gecontracteerde zorgaanbieders.” In het wetsvoorstel 
Versterking decentrale rekenkamers wordt dit probleem opgelost. Deze wet is nog in 
behandeling. Zie ook paragraaf 2.7.2. Controlegat tussen Rijk en lagere overheden deels gedicht. 
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• pgb-budgethouders. Het zou kunnen zijn dat de Algemene Rekenkamer wel 
onderzoek kan doen bij pgb-budgethouders die zorgverleners in dienst hebben op 
grond van de wet Langdurige zorg. De redenering zou dan als volgt kunnen zijn. 
Omdat er in de financiering van het Fonds Langdurige zorg ook een rijksbijdrage van 
meer dan 15% zit, zou de Rekenkamer in dit geval kunnen stellen dat ze ook bij een 
pgb-houder die een zorgverlener in dienst heeft en daarom een bedrijf is, ter plaatse 
onderzoek moeten kunnen doen.1359, 1360

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer richtte zich op het trekkingsrecht pgb.1361 
Dit houdt het volgende in. Iemand die langdurige zorg, ondersteuning, begeleiding of 
jeugdhulp nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een pgb (persoonsgebonden 
budget). Met de toekenning van een pgb, wordt de zorgbehoevende ‘budgethouder’. Sinds 
2015 kreeg de budgethouder het budget niet op zijn rekening gestort, maar verrichtte de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betalingen aan de zorgverlener vanuit het budget van 
de budgethouder. Zo omschrijft de Algemene Rekenkamer in een notendop het trekkings-
recht.1362 De invoering van het trekkingsrecht was bedoeld om fraude tegen te gaan en de 
administratieve lasten voor pgb-houders te verminderen. Tegelijk met de invoering van 
het trekkingsrecht werden de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning gedecen-
traliseerd naar gemeenten.1363 Ongeveer 123.000 budgethouders maken gebruik van een 
pgb. Zij betalen hiermee in totaal 280.000 zorgverleners uit. De pgb-betalingen bedroegen 
in 2016 ongeveer € 2,3 miljard.1364

De Algemene Rekenkamer schreef dat de staatssecretaris van VWS als wetgever1365 verant-
woordelijk is voor het inrichten en de werking van het systeem van het trekkingsrecht 
pgb.1366 Dat systeem is vastgelegd in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de 

1359 Op grond van artikel 7.24. Onderzoek naar publieke middelen buiten het Rijk kan de Algemene 
Rekenkamer namelijk (onverminderd het elders bij wet bepaalde) een onderzoek verrichten ten 
aanzien van natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen die direct, indirect of 
voorwaardelijk een subsidie of een bijdrage in natura met kenmerken van een subsidie, lening of 
garantie ten laste van de rijksbegroting hebben ontvangen.

1360 Er kunnen hardvochtige effecten optreden voor pgb-houders omdat onvoldoende is geregeld over 
het eventuele werkgeverschap van een pgb-houder. Zie bijlage II, paragraaf 1.4.2. Context.

1361 Tekst ontleend aan Algemene Rekenkamer 2017d, p. 20-22.
1362 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 20.
1363 Voor een toelichting op hoe de invoering van het trekkingsrecht pgb vanaf 1-1-2015 verlopen is, 

verwijst de Algemene Rekenkamer naar haar verantwoordingsonderzoeken van het Ministerie 
van VWS 2014 en 2015 en haar brief Aanpak problemen trekkingsrecht pgb van oktober 2015.

1364 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 21.
1365 Deze tekst van de AR is onzuiver. De staatssecretaris van VWS is uitvoerende macht; 

staatssecretaris plus de Staten-Generaal zijn de wetgevende macht.
1366 Tekst ontleend aan Algemene Rekenkamer 2017d, p. 20-22.
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Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).1367 Gemeenten (voor Jeugdwet en 
WMO) en zorgkantoren (voor Wlz) verstrekken pgb’s aan cliënten, die de SVB uitbetaalt 
aan zorgverleners. De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat onder de verant-
woordelijkheid van het Ministerie van SZW valt.

In de onderstaande figuur van de Algemene Rekenkamer staan de aantallen pgb’s en de 
bedragen die ermee zijn gemoeid.1368

Figuur 29 De aantallen pgb’s en de bedragen die ermee zijn gemoeid. 

1367 Eind 2016 wordt het pgb ook in de Zorverzekeringswet verankerd. Dit gegeven is niet 
meegenomen in de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer die hier worden behandeld. 
Vanuit de Zvw is de zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de toekenning van een pgb voor 
persoonlijke verzorging (met een medische component), verpleging voor mensen die behoefte 
hebben aan langdurige zorg thuis (langer dan één jaar) en/of intensieve kindzorg. De specifieke 
medisch specialistische zorg kan bijvoorbeeld zijn het toedienen van zuurstof of palliatieve 
terminale zorg (PTZ). De indicatie wordt gesteld door een minimaal hbo-opgeleide en BIG-
geregistreerde (kinder-)wijkverpleegkundige. In tegenstelling tot de andere domeinen bevat de 
Zvw-pgb (op dit moment) geen trekkingsrecht. Bron: Eeckhout, Jongebreur, Meijer & Westhoff 
2021, p. 27. 

1368 De figuur is overgenomen van Algemene Rekenkamer 2018b, p. 37.
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Drie wetten spelen een belangrijke rol voor de toekenning van het persoonsgebonden 
budget: 
1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
2. De Jeugdwet
3. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet langdurige zorg. Uit de onderstaande figuur blijkt dat de langdurige zorg, zoals 
gehandicaptenzorg en verpleegzorg, grotendeels betaald wordt uit de verplichte 
Wlz-premie. Een klein deel is afkomstig van eigen bijdragen van Wlz-gebruikers. Een 
ander klein deel is via een rijksbijdrage afkomstig van de begroting van het Ministerie 
van VWS. De middelen komen via het Fonds langdurige zorg (Flz) terecht bij de zorgaan-
bieders. 

In de figuur worden twee belangrijke spelers niet genoemd: de Belastingdienst en het CAK 
(voorheen Centraal Administratiekantoor). De Belastingdienst int de Wlz-premie als 
percentage over het inkomen in de eerste en tweede belastingschijf. Het CAK is belast met 
de vaststelling en inning van de eigen bijdragen.

De onderstaande figuur komt uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene 
Rekenkamer.1369 

1369 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 46.
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Figuur 30a Geldstromen Wet langdurige zorg.

Bij de geldstromen in het kader van de Wlz hoort het onderstaande schema voor de 
verantwoording1370. Hieruit blijkt dat de Algemene Rekenkamer als onafhankelijke 
controleur (zie regel 8) slechts een zeer beperkt oordeel velt over de uitvoering van de Wet 
langdurige zorg.  

1370 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 56.
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Figuur 30b Verantwoording zorguitgaven Wet langdurige zorg.

Wmo en Jeugdwet.1371 In haar verantwoordingsonderzoek 2016 schreef de Algemene 
Rekenkamer dat gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van ondersteuning en begeleiding uit de Wmo 2015 en jeugdhulp uit de Jeugdwet 
(zie de onderstaande figuur 9). Deze wetten regelen een groot deel van de zorg voor 
en ondersteuning van jeugdigen, ouderen en mensen met beperkingen. Gemeenten 
ontvangen hiervoor van het Rijk sinds 2015 via het Gemeentefonds een integratie-uit-

1371 De tekst in deze paragraaf is grotendeels ontleend aan het rapport van de Algemene Rekenkamer 
2017d.
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kering sociaal domein.1372 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) en de minister van Financiën – i.c. de staatssecretaris van Financiën – zijn verant-
woordelijk voor het Gemeentefonds op grond van artikel 3 Financiële verhoudingswet. 
Het parlement heeft budgetrecht bij de behandeling van de begroting van het Gemeente-
fonds.1373

Figuur 31 Geldstromen Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

De Algemene Rekenkamer velt als externe onafhankelijke controleur in haar verantwoor-
dingsonderzoek een oordeel over het door de minister gevoerde financieel en materieel 
beheer en de bijgehouden administraties en de financiële informatie in het jaarverslag van 
het Gemeentefonds. Dit betekent dat de Algemene Rekenkamer controleert of de juiste 
bedragen door het Rijk naar gemeenten worden overgemaakt. Het rechtmatigheidsoordeel 
van de Algemene Rekenkamer strekt zich niet uit tot de uitgaven door de gemeenten.1374

1372 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 47-48.
1373 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 48.
1374 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 61.
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De onderstaande figuur komt uit het hiervoor genoemde verantwoordingsonderzoek van 
de Algemene Rekenkamer.

Figuur 32 Verantwoording begrotingsgefinancierde uitgaven Wmo en Jeugdwet.

1.4.2 Context
De casus van de persoonsgebonden budgetten is interessant omdat de menselijke maat 
het uitgangspunt van de budgetten is: de budgethouders kunnen zelf zorgen voor hun 
eigen maatwerk. Dat maatwerk moet door de veranderende fysieke en of geestelijke 
omstandigheden van de budgethouder soms met spoed worden aangepast. Er is dus ook 
veel f lexibiliteit en snelheid nodig bij het vaststellen van de zorgvraag en bij de betaling 
van de zorgverleners. Zorgverleners kunnen ingehuurde mensen zijn van zorgorgani-
saties, maar ook mensen die de budgethouder zelf in dienst neemt zoals familieleden of 
andere zorgverleners. De organisatie om de persoonsgebonden budgetten mogelijk te 
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maken loopt dwars door alle bestuurslagen heen en kent heel sterke private deelnemers, 
zoals de zorgverzekeraars. De regelingen van de zogenoemde zorgzwaartepakketten zijn 
ingewikkeld en vergen studie om ervan gebruik te kunnen maken.

De pagina ‘Uw zorgverlener is ziek’ op de website van de SVB laat iets van die complexiteit 
zien (https://www.svb.nl/nl/pgb/een-budget-van-de-zorgverzekeraar/uw-zorgverle-
ner-is-ziek). De pagina laat drie opties zien.
1. Als de zorg wordt ingehuurd van een grote organisatie is er weinig aan de hand: dan 

zorgt die organisatie voor een vervanger. 
2. Is de verzorger een familielid en wordt die persoon ziek, dan vervalt direct de betaling 

voor die persoon en moet de budgethouder zelf gaan zoeken naar vervanging. 
3. Heeft de budgethouder zelf iemand in dienst genomen, dan neemt de SVB de betaling 

over, maar dan moet de budgethouder zelf op zoek gaan naar vervanging. 

Als een budgethouder plotseling geen hulp meer heeft door ziekte van zijn zorgverlener 
is soms spoed geboden om voor vervanging te zorgen. In dergelijke situaties kan de 
vervanging belangrijker zijn dan de juiste administratieve verwerking, of om het in 
termen van de Dordtse brandweer te zeggen: eerst redden, dan blussen. Dat vergt veel van 
een budgethouder én van een organisatie. Zeker als die keten van organisaties ook nog 
eens zeer complex is gemaakt. 

In de casus van de persoonsgebonden budgetten vindt de Algemene Rekenkamer dat zich 
rechtmatigheidsproblemen kunnen voordoen bij dat de betalingen van budgethouders 
aan zorgverleners door de SVB als de SVB niet alle controles daarop heeft uitgevoerd. De 
Algemene Rekenkamer geeft daarbij geen opvatting over de afweging van het uitvoeren 
van controles tegenover bijvoorbeeld behoorlijkheid en tijdigheid van betalen om brugers 
te beschermen. Deze onrechtmatigheid leidde tot grote problemen bij het vaststellen 
van de jaarrekeningen van bijna de helft van alle gemeentes in Nederland omdat die 
gemeentes door de onrechtmatige betalingen die de SVB namens de gemeentes uitvoert, 
geen goedkeurende verklaring van hun accountant kregen.

De Nationale ombudsman deed in 2015 en 2018 onderzoek naar de pgb-kwestie. De 
Nationale ombudsman concludeerde in 2015 dat het behoorlijk is als de overheid de 
betalingen van budgethouders aan zorgverleners tijdig overmaakt ook al zijn niet alle 
controles uitgevoerd. Volgens de ombudsman moet de overheid zorgen voor werkende 
systemen: niet-werkende overheidssystemen mogen de burger niet in hun bestaan 
bedreigen. De ombudsman vindt niet tijdig betalen dus onrechtmatig. 

De opvattingen van de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer, twee 
belangrijke vertegenwoordigers van de vierde macht, staan hierin ver van elkaar, terwijl 
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ze gebruik maken van hetzelfde bestuursrechtelijke gedachtengoed. Dat maakt het lastiger 
voor bestuurders om het goede te doen.

In haar zoektocht naar verbeteringen nuanceert de minister van VWS het onrechtmatig-
heidsrisico: het feit dat er geen controles zijn uitgevoerd, betekent niet dat de zorg niet 
geleverd is of dat er fraude is gepleegd. Twee jaar later gaat de Rekenkamer daarin mee, 
terwijl ze tegelijkertijd blijft hameren op de wenselijkheid van het uitvoeren van alle 
controles. De Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn het er wel over 
eens dat het proces onzorgvuldig loopt. 

Het gaat om een zeer complexe casus, zozeer zelfs dat de Algemene Rekenkamer op 10 
december 2019 besloot om voorlopig niet in te gaan op het verzoek van de Tweede Kamer 
om onderzoek te doen naar het nieuwe systeem voor persoonsgebonden budgetten (PGB 
2.0-systeem).1375 Het onderzoek werd uitgesteld omdat eerst duidelijk moest zijn wanneer 
de nieuwe beheersorganisatie van start ging. “Daarna zal de Algemene Rekenkamer zich 
opnieuw buigen over het verzoek van de Tweede Kamer om onderzoek te doen hoe de 
verantwoording over dit vernieuwde systeem voor een bepaald type zorg functioneert.”

Deze casus laat zien dat het nieuwe systeem om betalingen te doen aan circa 125.000 
mensen die een pgb hebben, die daarmee circa 280.000 zorgverleners uitbetalen, zeer 
complex is. Alleen al de uitvoering van dit systeem kostte in 2017 165 miljoen euro per 
jaar en dan waren de kosten van de 388 gemeenten daarin nog niet eens meegeteld.

Op 7 juli 2022 stuurde het kabinet het rapport Hardvochtige effecten van overheids-
handelen voor burgers binnen de sociale zekerheid naar de Tweede Kamer. De 
onderzoekers concluderen daarin dat er sprake kan zijn van hardvochtige effecten van de 
regelingen voor de zorgverleners en de budgethouders.

“Zo is er binnen de pgb-regelingen in sommige situaties sprake van werkge-
verschap van de pgb-houder met alle rechten en plichten van dien. Echter 
is de specifieke, en ten opzichte van reguliere werkgevers en werknemers, 
uitzonderlijke situatie van pgb-houder en pgb-zorgverlener niet voorzien in 
het arbeidsrecht waardoor er hardvochtige effecten kunnen ontstaan voor de 
budgethouder of zorgverlener. Ook kunnen er onder bepaalde omstandigheden 
hardvochtige effecten ontstaan door de samenloop van verschillende sociale 
zekerheidsregelingen met elkaar of door gebrekkige (keten)samenwerking.”1376

1375 ‘Gehandicapten en chronisch zieken: besluit over onderzoek naar pgb systeem uitgesteld’, 
rekenkamer.nl.

1376 Oomkens e.a. 2022, p. 101.
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Verder noemen de onderzoekers twee knelpunten waardoor hardvochtige effecten kunnen 
optreden. 

“Ten eerste, knelpunten die een (deel van de) verklaring vormen voor de eerder 
beschreven knelpunten. Een voorbeeld hiervan is de nadruk op rechtmatigheid 
in de sturingsrelatie tussen uitvoeringsorganisaties en gemeenten enerzijds en 
het departement en de Kamer anderzijds. Hierdoor voelen sommige professionals 
de ruimte niet om discretionaire bevoegdheden te benutten. Ten tweede gaat 
het om knelpunten die maken dat de kans op het optreden van een hardvochtig 
effect wordt vergroot. Zo is een onheuse bejegening an sich geen reden voor 
het optreden van een hardvochtig effect, maar kan het in combinatie met een 
onevenredig hoge terugvordering, wel maken dat een burger alle vertrouwen in 
de overheid kwijtraakt en toekomstperspectief verliest.”1377

De pgb-casus laat ook iets zien van hoe complex de zorg is georganiseerd en hoe weinig de 
Staten-Generaal erover heeft te zeggen.

1.4.3 Samenvatting onderzoeken Nationale ombudsman en 
Rekenkameronderzoeken

Augustus 2015: eerste rapport Nationale ombudsman
Niet alleen de Algemene Rekenkamer deed onderzoek in de pgb-kwestie. Ook de 
Nationale ombudsman bracht belangrijke rapporten uit. Op 25 augustus 2015 verscheen 
het rapport ‘PGB-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid’ van de Nationale 
ombudsman (rapportnummer 2015/123). Zijn conclusie had ook die van de Algemene 
Rekenkamer kunnen zijn. Hij schreef het volgende in paragraaf 6.3 Belang van de burger 
voorop.

“De Nationale ombudsman pleit er voor dat bij toekomstige transities het belang 
van de burger een prominente plaats heeft – en houdt – tijdens de voorbereiding 
en invoering ervan. Dit geldt ook voor de huidige stelselwijziging trekkingsrecht. 
De ombudsman geeft de staatssecretaris dan ook in overweging het burgerper-
spectief goed voor ogen te houden in de keuzes ter verbetering en vereenvou-
diging van het systeem (‘het verbeterplan’). De Nationale ombudsman vindt dat 
de burger – vanuit de behoorlijkheid bezien – in redelijkheid het volgende van de 
overheid mag verwachten bij (omvangrijke) stelselwijzigingen:

1377 Oomkens e.a. 2022, p. 111.
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• een grondige voorbereiding en goede samenwerking ketenpartners;
• adequate informatieverstrekking;
• een gebruiksvriendelijk systeem;
• de garantie dat betalingen of andere rechten van burgers worden gecontinueerd;
• een actieve probleemoplossing.”1378

In paragraaf 6.4 Tot slot merkte de Nationale ombudsman op dat hij het als zijn taak zag 
om waar mogelijk bij te dragen aan het lerende vermogen van de overheid. 

“Reflectie is van groot belang voor een goede verstandhouding tussen overheid en 
burger. Met dit onderzoek heeft de Nationale ombudsman de overheid een spiegel 
willen voorhouden; beleidsvorming en uitvoering kunnen niet over de hoofden van 
burgers plaatsvinden. Gerechtvaardigde belangen van burgers – en niet de belangen 
van overheidsinstanties of ambtelijke belangen – behoren centraal te staan.”1379

Oktober 2015: brief Algemene Rekenkamer over trekkingsrecht pgb
Twee maanden na dit rapport van de Nationale ombudsman bracht de Algemene 
Rekenkamer op 29 oktober 2015 een brief uit over de aanpak van de problemen met 
het trekkingsrecht pgb. Omdat er al rapporten waren verschenen van KPMG en de 
Nationale ombudsman deed de Algemene Rekenkamer op dat moment geen specifiek 
onderzoek naar de SVB.1380 “Budgethouders en zorgverleners zijn nu vooral gebaat bij een 
voortvarende maar doordachte oplossing van de problemen in de keten als geheel.”1381 De 
Algemene Rekenkamer stelde dat er zowel op de korte als op de lange termijn, nog veel 
moest gebeuren om ervoor te zorgen dat zorgverleners structureel op tijd betaald zouden 
krijgen, zodat budgethouders de zorg kregen die ze nodig hadden.1382 De Rekenkamer 
vond ook dat de ambities in balans moesten zijn met

“de beschikbare tijd, mensen en middelen (geld en facilitaire zaken, zoals ICT). 
In verschillende van onze onderzoeken hebben wij geconstateerd dat bestuurders 
en beleidsmakers te ambitieuze doelstellingen formuleren of nalaten de voor de 
uitvoering van deze doelen benodigde tijd, mensen en/of middelen beschikbaar 
te stellen. Het gevolg daarvan is dat doelen niet worden gerealiseerd, dat op 
de werkvloer medewerkers worden overvraagd en dat voorzieningen niet het 
verwachte niveau hebben.”1383 

1378 Nationale ombudsman 2015, p. 44, paragraaf 6.3. 
1379 Nationale ombudsman 2015, p. 44, paragraaf 6.4. 
1380 Kamerstukken II 2015/16, 25657, nr. 220, p. 1.
1381 Kamerstukken II 2015/16, 25657, nr. 220, p. 1.
1382 Kamerstukken II 2015/16, 25657, nr. 220, p. 2.
1383 Kamerstukken II 2015/16, 25657, nr. 220, p. 2.
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De Algemene Rekenkamer sprak hier in feite over contra-effectief beleid. Maar hieraan 
verbond zij geen conclusies. Ze stelde wel dat de staatssecretaris gedurende het hele traject 
transparant moest blijven over welke verbeteringen haalbaar waren en op welke termijn. 

“Het vraagt naast effectief optreden van het kabinet ook om realiteitszin van 
de zijde van het parlement. Het bewaken van de balans tussen ambities, tijd, 
mensen en middelen is des te meer van belang, omdat er al signalen zijn dat de 
ketenpartners overbelast zijn.”

Ook gaf de Algemene Rekenkamer aan dat de problemen mede te wijten waren aan het feit 
dat diverse partijen te laat betrokken waren bij de veranderingen. 

“Gemeenten hebben verhoudingsgewijs meer problemen dan de zorgkantoren 
bij het uitvoeren van het trekkingsrecht pgb: de problemen spelen vooral bij 
de budgetten voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet en in mindere mate bij de 
budgetten voor de Wlz. De beschikbare tijd speelt hierbij een rol. Zorgkantoren 
hebben een langere voorbereidingstijd gehad dan gemeenten, omdat zij al bij de 
uitvoering van de voormalige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) te 
maken hadden met de uitvoering van pgb’s (toen nog zonder trekkingsrecht).” 

Ook signaleerde de Rekenkamer problemen met het bouwen van ICT-systemen bij de 
zorgkantoren en de SVB. Verder zijn er gezamenlijke problemen in de keten. 

“Deze raken niet alleen gemeenten, zorgkantoren en SVB, maar ook de 
Ministeries van VWS, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).”

De Rekenkamer vond de sturing, inrichting en uitvoering van het stelsel van 
trekkingsrecht pgb complex. 

“In de sturing van de keten is de afbakening van taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden het belangrijkste vraagstuk. Bij de inrichting van de keten gaat 
het om de spelregels voor de samenwerking tussen twee autonome bestuurslagen. 
In de uitvoering binnen de keten is de standaardisering van de gegevensuit-
wisseling tussen partijen een relevant vraagstuk. Het is in het belang van de 
budgethouders en zorgverleners dat de sturing, inrichting en uitvoering van de 
keten op orde is; zij hebben er immers last van als het stelsel niet goed functi-
oneert.”
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Met positieve bewoordingen gaf de Algemene Rekenkamer aan dat het systeem faalde op 
een groot aantal punten: een gebrek aan transparantie, gebrek aan participatie, gebrek 
aan verantwoording, gebrek aan efficiëntie en een gebrek aan mensenrechten, omdat 
de betalingen niet op tijd worden gedaan. Over het geheel genomen is er een gebrek aan 
zorgvuldigheid. Eigenlijk faalde de keten op alle beginselen van goed bestuur. Maar de 
Rekenkamer trok deze conclusie niet. 

Mei 2016: Verantwoordingsonderzoek 2015 VWS
In mei 2016 meldde de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek 2015 
over VWS dat de keten voor het trekkingsrecht pgb begin 2016 nog niet functioneerde 
zoals deze beoogd was. De betalingen aan zorgverleners verliepen weliswaar sinds juni 
2015 grotendeels binnen de afgesproken termijnen, maar dat was alleen mogelijk doordat 
de ketenpartijen een aantal noodverbanden toepasten. “Zo worden veel controles op de 
betalingen niet uitgevoerd.”1384 

Omdat het pgb-trekkingsrecht centraal door de SVB werd uitgevoerd, leidde dit in 2015 in 
eerste instantie tot verkeerde dan wel te late betalingen en vervolgens tot rechtmatigheids-
problemen, bijvoorbeeld doordat veel controles op de betalingen niet waren uitgevoerd. 

“Dit komt doordat de pgb-betalingen niet goed gecontroleerd en verantwoord 
kunnen worden door de SVB. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordingen van 
gemeenten en zorgkantoren, van wie de budgetten afkomstig zijn. Het is van 
belang dat alle partijen in hun verantwoording over 2015 transparant maken 
waar het mis is gegaan.”1385 

De Rekenkamer vond het belangrijk dat de pgb-uitgaven rechtmatig waren, omdat dit 
zekerheid geeft over de juiste besteding. Maar zekerheid over de rechtmatigheid (in feite 
wetmatigheid) geeft nog geen zekerheid over de juiste besteding. Ook hoeft de afwezigheid 
van controle niet te betekenen dat er wordt gefraudeerd. Dat voerde ook de minister van 
VWS aan in haar reactie, die in het rapport was opgenomen. Volgens haar betekende 
een uitbetaling die strikt genomen niet rechtmatig was, geenszins dat hier dan ook geen 
geleverde zorg tegenover stond. 

De minister van VWS: “De onrechtmatigheden zijn vooral formeel van aard. 
Een onrechtmatige uitgave staat inderdaad niet gelijk aan misbruik (wel betaald, 
geen zorg geleverd). Of de meeste onrechtmatigheden in 2015 vooral louter 

1384 Algemene Rekenkamer 2016c, p. 5.
1385 Algemene Rekenkamer 2016c, p. 6. 
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‘formeel van aard’ zullen zijn, zal echter nog moeten worden vastgesteld. Het is 
verstandig daarbij rekening te houden met onrechtmatigheden in de betalingen 
die verder strekken dan het niet voldoen aan formele vereisten. Een volledige en 
transparante verantwoording en controle zijn juist daarom van grote waarde, 
omdat de aard van de problematiek goed op waarde moet kunnen worden 
geschat.”1386

In feite hanteerde de minister hier een beginsel van goede trouw: fraude moet bewezen 
worden. Het niet uitvoeren van controles hoefde nog niet te leiden tot onrechtmatigheid 
van een uitgave. Er was alleen aan een formeel vereiste niet voldaan.

Mei 2017: Verantwoordingsonderzoek 2016 VWS
Het lukte de SVB om in 2016 de pgb-betalingen binnen de afgesproken termijnen te doen, 
omdat de SVB op verzoek van de staatssecretaris van VWS tot 1 november 2016 niet alle 
verplichte controles op de betalingen uitvoerde. Vanaf 1 november voerde de SVB alle 
benodigde controles uit en werden de zorgverleners ook grotendeels1387 op tijd betaald. 
Als gevolg van het niet uitvoeren van controles voorafgaand aan de betalingen was 
in 2016 veertig procent van de pgb-betalingen onrechtmatig. De auditdienst van de 
SVB gaf daarom over 2016 – net als over 2015 – afkeurende verklaringen af over deze 
pgb-betalingen. Deze afkeurende verklaringen hadden - net als in 2015 – direct gevolgen 
voor de controle van de gemeentelijke jaarrekeningen en van de zorgkantoren. Het 
aantal goedkeurende accountantsverklaringen over 2015 van gemeenten nam daardoor 
‘significant’ af.1388  
Omdat controles tot 1 november 2016 ontbraken, functioneerde de fraudebestrijding in 
de uitvoeringsketen volgens de Algemene Rekenkamer niet zoals beoogd. Maar toen de 
controles op 1 november 2016 waren begonnen, was er volgens de Algemene Rekenkamer 
nog steeds sprake van een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik, omdat de 
controles veelal handmatig werden uitgevoerd. De reden was dat er tekortkomingen waren 
in de ICT-systemen van de SVB. Maar er waren ook nog andere ICT-problemen, waardoor 
de risico’s op misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in 2016 volgens de Algemene 
Rekenkamer nog steeds aanwezig waren.1389

1386 Algemene Rekenkamer 2016c, p. 42.
1387 Niet op tijd betalen is dus in dit geval onrechtmatig volgens de ombudsman.
1388 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 22.
1389 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 22. 
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Mei 2018: tweede rapport Nationale ombudsman
Op maandag 14 mei 2018 bracht de Nationale ombudsman een tweede rapport uit 
(rapportnummer 2018/030) met de titel ‘Zorgen voor burgers’ waarin hij opnieuw pleitte 
vanuit ‘de één overheidsgedachte’1390 om als overheid meer te doen voor de burger. Hij 
bracht zijn rapport twee dagen uit voor de verantwoordingsdag van de Tweede Kamer 
waarop de Algemene Rekenkamer haar rapporten bij de financiële rekeningen van de 
departementen uitbrengt.

De Nationale ombudsman vond het niet behoorlijk als burgers van het kastje naar de 
muur werden gestuurd door de overheid. Systeemfouten moesten volgens hem snel worden 
opgelost, omdat dit volgens de ombudsman niet het probleem van de burger mocht zijn.1391

Hij schreef op zijn de website het volgende over het rapport ‘Zorgen voor burgers’: 

“De ombudsman vindt het belangrijk dat zo snel en concreet mogelijk actie 
wordt ondernomen om knelpunten op te lossen. Daarom draagt hij de volgende 
oplossingen aan:
• werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door,
• zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct 

duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is,
• zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwik-

keling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer 
ervan. (…)

De Nationale ombudsman ziet keer op keer dat de overheid systemen ontwerpt 
die niet goed aansluiten op de dagelijkse realiteit van burgers. Dat is nu ook 
weer het geval. Het huidige zorgsysteem is ontworpen vanuit de verwachting 
dat instanties hierdoor meer vraaggericht, verantwoordelijker en efficiënter 
werken. Maar drie jaar na de transitie in het zorgdomein, ziet de ombudsman 
dat van deze ambitie nog te weinig terecht is gekomen. Instanties voeren ieder 
vanuit hun perspectief eigen regelingen uit en werken binnen hun eigen kaders. 
Doordat een overzicht van de gehele situatie van de burger ontbreekt, missen de 
betrokken instanties het gevoel van urgentie om de problemen integraal aan te 
pakken en op te lossen.”1392

1390 Nationale ombudsman 2018, p. 40. 
1391 Nationale ombudsman 2018, p. 41.
1392 Nationale ombudsman 2018.
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Mei 2018: Verantwoordingsonderzoek VWS 2017
In mei 2018 schreef de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag over 
2017 van het ministerie van VWS dat de invoering van de pgb-trekkingsrechten in 2015 
onzorgvuldig was geweest en gemeenten geen goedkeurende accountantsverklaringen 
kregen.1393 

“Door een onzorgvuldige invoering van het pgb-trekkingsrecht ontstonden in 
2015 problemen, waardoor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgverleners niet 
of veel te laat betaalde en gemeenten geen goedkeurende accountantsverklaring 
bij hun jaarrekening kregen. Sindsdien werken alle betrokken partijen aan het 
verbeteren van de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht.” 

Er waren nog steeds verbeteringen noodzakelijk: verdere verbetering van de rechtma-
tigheid, structurele vermindering van de uitvoeringskosten en het verhelderen van ieders 
taken en verantwoordelijkheden.1394 De rechtmatigheidspercentages van de pgb-uitgaven 
lieten wel een stijgende lijn zien, stelde de Algemene Rekenkamer. Tussen de 8% en 17% 
van de betalingen was nog onrechtmatig. Maar de Rekenkamer schreef ook dat deze 
onrechtmatigheid niet meteen betekende dat er voor dit geld geen zorg is geleverd. 

“Het gaat om betalingen die niet aan alle administratieve vereisten voldoen, 
waardoor bijvoorbeeld onzekerheid bestaat of de betaling van een zorgverlener 
wel tegen het juiste tarief heeft plaatsgevonden.” 

De Rekenkamer bracht nu dezelfde nuance aan als de minister twee jaar eerder al deed. 
De onrechtmatigheid is geen misdaad, maar kan in sommige gevallen na de uitvoering 
van de controles wel leiden tot een eventuele vaststelling van onjuistheden en fraude. Met 
andere woorden: het feit dat een f litser langs een weg niet aanstaat wil nog niet zeggen dat 
er door iedereen te hard wordt gereden.

Volgens de auditdienst van de SVB waren de resterende onrechtmatigheidsfouten voor 
een deel het gevolg van de terugval- en noodscenario’s die in 2015 in opdracht van het 
Ministerie van VWS waren toegepast om de betalingsachterstanden aan de zorgaan-
bieders in te halen. De Rekenkamer schreef daarover: 

“Deze maatregelen hebben de administratie van de SVB vervuild met niet-ge-
controleerde zorgovereenkomsten. Een ander deel van de onrechtmatigheids-

1393 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 36.
1394 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 36.
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fouten is het gevolg van het handmatig uitvoeren van werkzaamheden door de 
SVB. Deze werkwijze is gevoelig voor fouten.”1395 

Maar gevoeligheid voor fouten wil nog niet zeggen dat de fouten ook daadwerkelijk zijn 
gemaakt. Die nuance laat het onrechtmatigheidsbegrip van de Comptabiliteitswet niet 
zien. Daarmee doet het de werkelijkheid geweld aan. Het onrechtmatigheidsbegrip is een 
zwart-witbegrip dat de werkelijkheid geen recht doet, bleek uit de nuanceringen van zowel 
de minister als de Rekenkamer zelf. Interessant is dat de medewetgever, in dit geval een 
minister, als eerste wees op de beperkingen van het gehanteerde rechtmatigheidsbegrip. 

Pleidooi Rekenkamer voor betere uitvoering trekkingsrecht
Om meer inzicht te krijgen in het antwoord op de vraag wat er nodig is voor een 
toekomstbestendige uitvoering van het pgb-trekkingsrecht en vooral hoe de minister van 
VWS hieraan kan bijdragen, beval de Algemene Rekenkamer in mei 2018 de minister 
aan om de wettelijke bepalingen op basis waarvan het pgb-trekkingsrecht is ingericht, te 
evalueren.1396 Volgens de Rekenkamer was de uitvoering van het trekkingsrecht tot dan 
toe niet meegenomen in de uitgevoerde evaluaties van de drie wetten.

De Algemene Rekenkamer vroeg ook aandacht voor de hoge uitvoeringskosten van € 165 
miljoen per jaar op een totaal aan uitgaven in 2017 voor de pgb’s van bijna € 2,3 miljard. 

1397 Dit bedrag van € 165 miljoen aan uitvoeringskosten was exclusief de uitvoeringskosten 
van de gemeentes, omdat daar geen cijfers van beschikbaar waren.  
De uitvoering van drie wetten door de SVB1398 kostte ruim € 65 miljoen. Die hoge kosten 
werden veroorzaakt doordat nog veel werkzaamheden voor het trekkingsrecht-pgb 
handmatig werden uitgevoerd. Die hoge kosten moesten omlaag, vonden alle betrokken 
partijen.1399 Automatisering (het pgb 2.0-systeem) moest hier soelaas gaan bieden. 
Naast de pgb-uitvoeringskosten van de SVB werd aan de zorgkantoren voor 2017 vanuit 
het Fonds langdurige zorg € 74,6 miljoen beschikbaar gesteld voor pgb-gerelateerde 
werkzaamheden, zoals het voeren van ‘bewustekeuzegesprekken’ met nieuwe aanvragers 
en het af leggen van huisbezoeken. De totale uitvoeringskosten van het pgb voor de Wlz 
bedroegen in 2017 bijna € 100 miljoen (€ 23,7 miljoen + € 74,6 miljoen). De kosten die de 

1395 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 39-40.
1396 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 45. 
1397 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 40-41.
1398 De uitvoeringskosten van de SVB voor het uitvoeren van het pgb-trekkingsrecht voor de drie 

wetten bedroegen in 2017 € 65,2 miljoen. Hiervan is € 41,5 miljoen uit het Gemeentefonds 
genomen voor de uitvoering van het trekkingsrecht van de Wmo en de Jeugdwet. De 
uitvoeringskosten van het trekkingsrecht voor de Wlz (€ 23,7 miljoen) zijn betaald uit het Fonds 
langdurige zorg.

1399 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 41.
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gemeenten voor hun werkzaamheden maakten, werden op landelijk niveau niet inzich-
telijk gemaakt. 

De wetgever streeft een doelmatige en fraudebestendige uitvoering na van het pgb-trek-
kingsrecht door de SVB voor de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. De SVB richtte één 
systeem in voor de uitvoering van de drie wetten van het pgb-trekkingsrecht. Hierdoor 
ontstond volgens de Algemene Rekenkamer een ‘gedeeld opdrachtgeverschap’ van de 
388 gemeenten en 31 zorgkantoren tegenover de SVB. De VNG vertegenwoordigt de 
gemeentes en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de zorgkantoren. 

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en zorgkantoren. Iedere gemeente kan zelf 
de criteria en hoogte van een pgb bepalen1400, terwijl zorgkantoren moeten uitvoeren 
wat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als benodigde aard en omvang van de 
benodigde zorg vaststelt.1401 Daarbij bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 
maximumtarieven voor de zorg.1402 Verder lopen gemeentes een financieel risico, terwijl 
de zorgkantoren compensatie krijgen uit het Fonds langdurige zorg als de zorgkantoren 
teveel uitgeven.1403

De Algemene Rekenkamer publiceerde het volgende overzicht van de verschillen.1404

Kenmerken waarop gemeenten en zorgkantoren verschillen

Gemeenten Zorgkantoren
Twee wetten (Wmo en Jeugdwet) Eén wet (Wlz)
Grote beleidsvrijheid Beperkte beleidsvrijheid
Maatwerk in dienstverlening Eenduidige dienstverlening
388 gemeenten 31 zorgkantoren
Verantwoordelijk voor de recht- en doelmatige uitvoe-
ring van de Wmo en Jeugdwet. Gemeenten moeten 
hier zelf toezicht op houden

Verantwoordelijk voor de recht- en doelmatige 
uitvoering van de Wlz. NZa houdt hier namens de 
minister van VWS toezicht op

Democratische verantwoording van College van 
Burgermeester en Wethouders aan de gemeenteraad 
over taakuitvoering en uitgaven

Democratische verantwoording door minister van 
VWS aan het parlement over taakuitvoering en 
uitgaven

Financieel risico Geen financieel risico
Betalen pgb’s vanuit gemeentelijke begroting Betalen pgb’s met Wlz-premies, eigen betalingen 

van Wlz-gebruikers en middelen van de VWS-be-
groting

Uitvoeringskosten SVB betaald uit Gemeentefonds Uitvoeringskosten SVB betaald uit Fonds langdurige 
zorg

1400 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 42-43.
1401 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1402 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1403 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1404 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
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Volgens de Rekenkamer waren de bovengenoemde, belangrijke verschillen tussen 
beide partijen en de uiteenlopende belangen niet bevorderlijk gebleken voor een goede 
samenwerking.1405 In mei 2018 schreef ze het volgende:

“Het gevolg hiervan is een traag verlopende besluitvorming. Discussies spelen 
hoog op en lopen lang door. Vorig jaar stelden wij vast dat het de gemeenten en 
zorgkantoren op belangrijke punten niet lukte om tot besluiten te komen. De 
staatssecretaris van VWS heeft zich verschillende malen genoodzaakt gezien zelf 
besluiten te nemen.”1406

Nu is er op zichzelf niets mis mee als een staatssecretaris besluiten neemt op het 
moment dat er niets gebeurt omdat partijen er niet uitkomen omdat hun belangen te ver 
uiteenlopen. Dat kan zelfs gewenst zijn. Maar de vraag hierbij is of de weging van de mate 
van effectiviteit, mate van transparantie, mate van participatie en de mate verantwoording 
nog wel voldoende positief uitpakken om op de ingeslagen weg door te gaan.

De Algemene Rekenkamer pleit voor heldere taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle partijen. Haar algemene uitgangspunten voor een good 
governance1407 zijn: 
• het moet duidelijk zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft,
• partijen moeten passende bevoegdheden hebben om aan hun taken en verantwoorde-

lijkheid invulling te kunnen geven, 
• over publiek geld en publieke taakuitvoering moet verantwoording worden afgelegd 

aan een democratisch gekozen orgaan. 

1405 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1406 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1407 Algemene Rekenkamer2018b, p. 44.
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De Rekenkamer vertaalt deze uitgangspunten als volgt naar de opzet van het pgb-trek-
kingsrecht.1408 
1. De colleges van burgemeester en wethouders moeten zich aan de gemeenteraad 

verantwoorden over de rechtmatige en doelmatige besteding van de pgb’s voor de 
maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Het beheer en de betalingen van de 
pgb’s worden op grond van de Wmo en Jeugdwet namens de gemeenten uitgevoerd 
door de SVB. Hieruit volgt dat het college van burgemeester en wethouders toezicht 
moet houden op de taakuitvoering door de SVB. Dit betekent dat iedere gemeente 
hierover informatie zou moeten verzamelen, hierover een oordeel moet vormen en zo 
nodig moet kunnen bijsturen.1409

2. De minister van VWS moet verantwoording afleggen aan het parlement over de 
uitvoering van de Wlz. De Wlz is niet gedecentraliseerd en wordt betaald vanuit het 
Fonds langdurige zorg. Om verantwoording aan het parlement te kunnen afleggen, 
houdt de minister toezicht op de taakuitvoering door de zorgkantoren.1410 De 
zorgkantoren houden op hun beurt toezicht op de SVB, aangezien de SVB (op grond 
van de Wlz) voor hen de pgb’s voor langdurige zorg beheert. 

3. Tot slot heeft de minister van SZW, vanuit de ‘eigenaarsrol’, een verantwoordelijkheid 
voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van de SVB. 
Hij moet verantwoording afleggen aan het parlement over het algemene functioneren 
van de SVB.

Dit voorstel van de Algemene Rekenkamer is niet heel efficiënt en daarom mogelijk ook 
niet effectief. Want waarom zorgt de minister van SZW, de eigenaar van de SVB, niet 
voor een goed functionerende SVB voor de gemeentes én de zorgkantoren? De eigenaar 
van een winkel heeft er toch belang bij dat die winkel lekker verkoopt? Of anders gezegd: 
iedere minister kan wel verantwoordelijk worden gemaakt voor de (spoor- en vaar-)wegen, 
omdat ze er allemaal gebruik van maken. Maar dat is niet efficiënt en effectief. Het ligt 
dus meer voor de hand om de minister van SZW als enige verantwoordelijk te maken voor 
de SVB. Dat scheelt veel partijen aan de onderhandelingstafel en maakt de onderhan-
delingen directer. Het scheelt bovendien een ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, omdat de 
minister van VWS niet verantwoordelijk kan zijn voor de dienst van een ander ministerie. 

1408 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43-44.
1409 Het lijkt heel mooi als iedere gemeente informatie moet verzamelen over de uitvoering door de 

SVB – en zo nodig moet bijsturen -, maar feit is dat de VNG namens alle gemeentes optreedt als 
onderhandelaar. Van een eigen invulling door een gemeente – laat staan bijsturing - blijft dus 
weinig over als het om de facturering gaat.

1410 De Minister van VWS moet toezicht houden op de taakuitvoering door de zorgkantoren, 
die nauw verbonden zijn aan de zorgverzekeraars. Als uit onderzoek zou blijken dat die 
zorgverzekeraars een kartel vormen, dat de zorgkantoren aanstuurt dan komt al snel de vraag 
naar voren of deze organisatievorm houdbaar is.
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Als alleen de minister van SZW verantwoordelijk is voor de SVB, kan de VNG namens 
de gemeentes onderhandelen met één minister en - als het echt nodig is - ook met de SVB 
zelf. De kans dat deze onderhandelingen leiden tot maatwerk per gemeente is klein, omdat 
de materie daarvoor te complex is en het aantal deelnemende partijen te groot. Er is alleen 
maartwerk mogelijk, als de ICT dat aankan. De zorgkantoren (in feite de nauw aan de 
zorgkantoren verbonden zorgverzekeraars) kunnen als één minister verantwoordelijk is, 
ook direct met het ministerie van SZW onderhandelen over de dienstverlening door de 
SVB. 

De Algemene Rekenkamer schrijft dat de minister van VWS de taak op zich heeft 
genomen om de governance rond het pgb-trekkingsrecht te verhelderen. 

“Het is voor een stabiele uitvoering van het pgb-trekkingsrecht van belang dat de 
taakverdeling helder is en dat duidelijk is wie waarop aanspreekbaar is. Op dit 
moment heeft de minister van VWS de sturing van het project pgb 2.0-systeem 
volledig op zich genomen, maar het is de bedoeling van de minister dat de 
verantwoordelijkheid voor het pgb 2.0-systeem straks weer bij de partijen wordt 
neergelegd.”1411 

Het plan van aanpak voor de verheldering van de governance van de staatssecretaris van 
VWS, dat hij in 2017 opstelde, houdt het volgende in.1412 In overleg met alle betrokken 
partijen heeft het ministerie een stappenplan opgesteld dat in drie fasen wordt uitgevoerd. 
Volgens het plan zullen de gemeenten en zorgkantoren in de eindsituatie samen de 
verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van de SVB en het beheer van het pgb 
2.0-systeem.
- De eerste fase is ingegaan op 1 januari 2018 met het opheffen van de ketenregisseur. 

In deze fase nam de minister van VWS van de ketenregisseur de sturing over van 
het project pgb 2.0. De gemeenten en zorgkantoren moesten zelf weer invulling gaan 
geven aan de aansturing van de SVB, maar voorlopig alleen op onderdelen die niet 
raken aan het pgb 2.0-systeem. 

- De tweede fase begint op het moment dat het pgb 2.0-systeem door ZN wordt overge-
dragen aan de minister van VWS. Het ministerie zal voor deze fase een beheerder 
aanstellen.1413 

1411 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 45.
1412 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 41.
1413 De VNG meldde in juni 2022 dat het Ministerie van VWS begin 2021, in samenwerking met de 

SVB en VNG, een leer- en voorbereidingsomgeving voor gemeenten creëerde om goed te kunnen 
oefenen met en leren van de conversie, de aansluiting en de achterliggende processen. “In het 
derde kwartaal van 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de daadwerkelijke aansluiting van 
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- De derde fase is de eindsituatie. In deze fase zal de minister van VWS het beheer van 
het pgb-systeem overdragen aan de gemeenten en zorgkantoren. Het Ministerie van 
VWS verwachtte dat deze situatie in twee tot drie jaar bereikt zal worden.1414 

De Algemene Rekenkamer gaf aan dat de derde fase van het plan nog nauwelijks was 
uitgewerkt en nauwelijks concreet was. Dit betekende volgens de Rekenkamer dat er nog 
geen goed zicht was op de governance in de eindsituatie.1415 De Algemene Rekenkamer 
had dus grote twijfels bij het slagen van deze aanpak van de staatssecretaris van VWS.  
De Algemene Rekenkamer gaf de minister van VWS voor de verdere ontwikkeling van 
de governance slechts twee aandachtspunten mee.1416 Zij pleitte ervoor dat de minister 
samen met de toezichthouders een ‘passend informatie-arrangement’ zou ontwikkelen. 
Wat zo’n arrangement moest inhouden was niet uitgewerkt en dus vaag. Verder moest de 
minister ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken werden gemaakt met gemeenten en 
zorgkantoren over wie wat mag beslissen. Die afspraken moesten worden gemaakt voordat 
het pgb 2.0-systeem zou worden overgedragen aan de gemeentes en zorgkantoren.

Het laatste nieuws van de Algemene Rekenkamer over deze casus staat in een brief van 
10 december 2019 van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. De Tweede 
Kamer verzoekt de Algemene Rekenkamer om een onderzoek naar het PGB 2.0- systeem 
mee te nemen in het verantwoordingsonderzoek VWS van 2020 of 2021. De Algemene 
Rekenkamer deelde in haar brief haar besluit mee om “eerst de start van de structurele 
beheersorganisatie en het volledig functioneren van het PGB 2.0-systeem af te wachten, 
voordat we willen besluiten over de eventuele start van een onderzoek. Deze start zou 
overigens ook nog later dan in 2021 kunnen plaatsvinden.”1417

een eerste groep gemeenten op PGB2.0. Met resultaat. Sinds 14 juni 2022 kunnen budgethouders, 
vertegenwoordigers en zorgverleners van de gemeenten Drimmelen, Gorinchem, Nederweert, 
Opmeer en Veere het PGB Portaal gebruiken. De aansluiting van deze eerst groep gemeenten 
wordt met alle betrokken partijen zorgvuldig geëvalueerd. De lessen worden meegenomen bij de 
aansluiting van volgende groepen gemeenten in 2023.” Bron: VNG 2020. 

1414 Dat zou dus 2020 of 2021 hebben moeten zijn. Maar deze fase is nog niet bereikt. De 
ervaringen met het pgb 2.0-systeem zijn overigens positief. “Positief is dat budgethouders, 
vertegenwoordigers en zorgverleners het nieuwe pgb-systeem waarderen met een 7,9. Gebruikers 
vinden het nieuwe systeem overzichtelijk, het indienen van declaraties gaat makkelijk, uitbetaling 
aan zorgverleners gaat snel, net zoals het afsluiten en wijzigen van zorgovereenkomsten.” Bron: 
VNG 2020. 

1415 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 41.
1416 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 45.
1417 Kamerstukken II 2019/20, 25657, nr. 327. 
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1.4.4 Complicaties in de keten: uitgevoerde onderzoeken bij pgb-
ketenorganisaties

Omdat de pgb’s worden uitgevoerd in een complexe keten van organisaties, is nagegaan 
wat er op de website van de Algemene Rekenkamer is te vinden over de organisaties in 
de pgb-keten. Soms zijn er wel onderzoeken uitgevoerd bij pgb-ketenorganisaties, maar 
niet specifiek over de uitvoering van het pgb. Die onderzoeken laten soms iets zien over 
de manier waarop de Algemene Rekenkamer kijkt naar die organisaties in de keten. 
Soms zijn er geen onderzoeken door de Algemene Rekenkamer uitgevoerd, maar dan 
kunnen wel vragen worden gesteld over de positie en rol van bepaalde organisaties in 
de pgb-keten die bij toekomstig onderzoek het bestuderen waard zouden kunnen zijn. 
Soms zijn onderzoeken van anderen relevant omdat ze een licht laten schijnen op mensen 
in de keten die de Algemene Rekenkamer nog niet tot haar domein rekent, zoals de 
pgb-houders zelf. 

1.4.4.1 Zorgkantoren en Wlz-zorgaanbieder: geen onderzoek
De Algemene Rekenkamer heeft geen onderzoek gedaan naar het functioneren van de 36 
zorgkantoren en de Wlz-zorgaanbieders in de keten.

1.4.4.2 Vormen de aan zorgverzekeraars gelieerde regionale 
zorgkantoren feitelijk een kartel?

De zorgkantoren spelen wel een belangrijke rol in de uitvoering. De uitvoering van de 
Wlz is neergelegd bij regionale zorgkantoren, die de minister van VWS per regio aanwijst. 
Die zorgkantoren zijn nauw gelieerd aan de grootste zorgverzekeraar in die regio.1418 Op 
de website van het Ministerie van VWS wordt het zorgkantoor als volgt geduid in de 
woordenlijst.1419 

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan 
de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in 
de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere 
taken dan de zorgverzekeraar.

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een 
indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:

1418 Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staat het volgende over zorgkantoren. “Er zijn 
in Nederland verschillende zorgkantoren. Al deze zorgkantoren zijn gekoppeld aan een regio. 
Zorgkantoren werken zelfstandig en zijn gekoppeld aan de grootste zorgverzekeraar in die 
regio. Waar iemand woont, bepaalt welk zorgkantoor de zorg regelt.” ‘Zorgkantoren’, zn.nl 
(Geraadpleegd op 15-10-2022).

1419 ‘Regelhulp, Onderwerpen: Zorgkantoor’, regelhulp.nl (Geraadpleegd op 26 augustus 2022).
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• sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden,
• zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft,
• toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt,
• toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt,
• stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.

Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ). 

Uit de tekst hierboven blijkt dat het zorgkantoor (in feite dus de zorgverzekeraar in de 
regio die nauw aan het zorgkantoor gelieerd is) niet bepaalt wat de zorg moet zijn (dat 
doet het CIZ), maar wel bepaalt hoe die zorg geleverd wordt. De zorgverzekeraars werken 
hierin dus feitelijk met elkaar samen, omdat landelijk werkende zorgverzekeraars precies 
zien welke zorg de zorgkantoren leveren tegen welke prijs. Alle zorgkantoren bij elkaar 
hebben dus een compleet beeld van de vergoedingen die zorgaanbieders ontvangen. 

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de administratie van de zorg en het verstrekken 
van het pgb van alle inwoners van die regio (ongeacht bij welke Wlz-uitvoerder ze 
verzekerd zijn). De zorg vanuit de Wlz wordt op twee manier aangeboden: 
- in natura: zorgkantoren kopen zorg in bij de zorgaanbieders. Het CAK betaalt de 

zorgaanbieder in opdracht van het zorgkantoor; 
- persoonsgebonden budget (pgb): zorggebruikers kopen zelf zorg in bij de zorgaan-

bieders. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgaanbieder in opdracht van 
de zorggebruiker.

Wlz-uitvoerders voeren de Wet langdurige zorg uit voor hun verzekerden. 

Een interessante vraag voor onderzoek kan zijn of de zorgverzekeraars door deze positie 
in de zorgkantoren feitelijk een kartel zijn dat beschikt over onevenredige marktmacht op 
het terrein van de Wlz. Op de site van de ACM staat in februari 2019 de volgende definitie 
van een kartel1420:

Kartels kunnen verschillende vormen hebben. De deelnemers wisselen concurrentiege-
voelige informatie uit, bijvoorbeeld:
• voorgenomen prijzen en tarieven,
• verdeling van de markt en klanten,
• informatie over de omzet,

1420 ‘Kartelafspraken: wat is een kartel?’, acm.nl. 
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• marktaandeel,
• voorgenomen acties, kortingen of productvernieuwingen.

Bedrijven die zulke informatie uitwisselen, maken eerlijke concurrentie 
onmogelijk. Kartels maken producten en diensten onnodig duur en beperken de 
ondernemersvrijheid. Ze houden vernieuwingen tegen, beperken de keuzes van 
bedrijven en consumenten en verzwakken de concurrentiekracht van Nederland.

Feit is dat de regio’s zijn verdeeld tussen de sterkste verzekeraars ter plaatse en dat iedere 
verzekeraar door de centrale rol van een zorgkantoor in een regio ten minste een zeer 
sterk vermoeden kan hebben wat een andere verzekeraar betaalt voor de diensten van een 
gecontracteerde zorgverlener. Bovendien bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 
maximumtarieven voor de zorg.1421 Er is dus een hybride markt waarin een maximum-
tarief is bepaald door een toezichthouder, waarvan de zorgverzekeraars gebruik kunnen 
maken. Dat geeft de zorgverzekeraars zekerheid. Daartegenover staan de zorgaanbieders 
die van de ACM niet collectief mogen onderhandelen met de zorgverzekeraars over hun 
tarieven.1422 Zijn die verhoudingen wel in balans? Het onderstaande persbericht van 
de Rechtbank Den Haag van 1 oktober 2020 geeft meer inzicht: zorgkantoren wilden 
zorgverleners geen reële tarieven betalen.1423

Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig1424

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag 
geoordeeld dat het beleid dat vijf zorgkantoren hebben vormgegeven voor de 
inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder geval voor het jaar 2021. 
De rechter heeft de zorgkantoren verboden de inkoopprocedures voort te 
zetten, tenzij zij alsnog kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in 
alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. 
Zolang daarvan geen sprake is moeten de zorgkantoren minimaal het tarief 
hanteren dat in 2020 is toegepast.

1421 Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43.
1422 De tarieven van de fysiotherapeuten zijn als gevolg van een uitspraak van de NMa (het verbod op 

collectief onderhandelen met de zorgverzekeraars) daarvan al circa 13 jaar niet meer verhoogd 
en de fysiotherapeuten moet binnen dezelfde tarieven ook steeds meer doen. ‘Fysiotherapeuten 
ontevreden over contracten zorgverzekeraars’, fysioteamhoorn.nl.

1423 Rechtbank Den Haag 2020.
1424 Rechtbank Den Haag 1 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9527.
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 Aanbieders van langdurige zorg tegen zorgkantoren

68 aanbieders van verschillende soorten langdurige zorg, verspreid over heel 
Nederland, zijn in totaal vijf kort gedingen gestart tegen vijf zorgkantoren. Die 
zaken zijn door de rechtbank gezamenlijk behandeld. Deze zorgaanbieders zijn 
het niet eens met de wijze waarop de zorgkantoren het nieuwe inkoopbeleid voor 
de komende jaren hebben vormgegeven. Zij hebben met name bezwaar tegen 
de geboden tarieven. Die zijn volgens de zorgaanbieders niet reëel, niet kosten-
dekkend en hiermee wordt geen recht gedaan aan de verschillen tussen zorgaan-
bieders in de Wlz (wet langdurige zorg). De zorgkantoren wijzen daartegenover 
onder meer op de uitdagingen waar zij voor staan en op hun taakstelling. Zij 
menen dat zij geen reële tarieven hoeven te bieden, maar dat de geboden tarieven 
ruim voldoende zijn om goede zorg van te kunnen leveren en rechtmatig zijn.

 Zorgkantoren moeten reële tarieven bieden

De rechter is van oordeel dat de vijf zorgkantoren reële tarieven moeten bieden, 
omdat zij gebonden zijn aan de aanbestedingsbeginselen. De rechter stelt daarna 
vast wat dat betekent en overweegt dat het op de weg van de zorgkantoren ligt 
om te motiveren waarom daar in dit geval sprake van is.

 Zorgkantoren hebben niet onderbouwd dat zij daaraan voldoen

De zorgkantoren hebben volgens de rechter niet toegelicht waarom met het 
gehanteerde kortingspercentage op het door de Nederlandse Zorgautoriteit 
vastgestelde maximumtarief nog sprake is van reële tarieven. Zij hebben ook niet 
onderbouwd dat de zorg in alle gevallen doelmatiger kan worden georganiseerd 
en dit in alle gevallen kan worden bereikt door het hanteren van een kortings-
percentage van 6%. Daarbij is relevant dat er evident sprake is van wezenlijke 
verschillen tussen de zorgaanbieders, die werkzaam zijn in verschillende 
sectoren. De voorzieningenrechter volgt de zorgaanbieders in hun standpunt 
dat de vijf zorgkantoren per sector hadden moeten bekijken wat haalbaar is 
qua tarifering, in welk opzicht en in welke mate een grotere doelmatigheid kan 
worden bereikt en in hoeverre het vastgestelde maximum tarief zich ervoor 
leent om daarop een korting toe te passen. Daarbij overweegt de rechtbank dat 
tot een maatregel als deze echt niet anders kan worden gekomen dan op basis 
van deugdelijk onderzoek. Dit hebben de vijf zorgkantoren volgens de rechter 
nagelaten.
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De Algemene Rekenkamer is bevoegd om onderzoek te doen naar de wijze waarop de 
zorgkantoren hun wettelijke taak uitvoeren. Gezien de bovenstaande uitspraak lijkt daar 
aanleiding toe te zijn. Maar dat onderzoek - en onderzoek naar de vraag in welke mate ze 
samenwerken met en via de zorgverzekeraars - is nog niet gedaan. Onderzoek doen bij de 
zorgverzekeraars is de Algemene Rekenkamer expliciet bij wet verboden. Overigens zou 
ook de ACM hierin een kans voor onderzoek kunnen zien. De ACM heeft wel een pagina 
op haar website1425 met informatie over welke soorten zaken gemeenten, zorgkantoren 
en zorgaanbieders met elkaar kunnen bespreken. De ACM geeft op de site het voorbeeld 
dat gemeenten en zorgkantoren met zorgaanbieders praten om de capaciteit goed te laten 
aansluiten op wensen en omstandigheden. Zorgkantoren vragen volgens de ACM soms 
ook aan zorgaanbieders om plannen voor afbouw en ombouw van locaties met elkaar 
bespreken. Over de rol van de zorgverzekeraars staat niets op deze pagina, terwijl die 
zorgkantoren sterk gelieerd zijn aan de zorgverzekeraars door het hele land. Dat maakt de 
zorgverzekeraars gezamenlijk tot een machtige speler.

1.4.4.3 Controle op geldstromen in de langdurige zorg
Het volgende overzicht laat zien wanneer de verschillende partijen in de pgb-keten hun 
jaarverslag en jaarrekening moeten opleveren na het einde van het boekjaar. Omdat ze 
niet goed op elkaar aansluiten duurt het twee jaar voor er een compleet beeld ontstaat.

Organisatie Q1 Q2 Q3
SVB Voor 15 maart
NZa Voor 15 maart

Min VWS Uiterlijk 31 
maart

Min SZW Uiterlijk 31 
maart

ZiN Vóór 15 april
Jaarverslag Rijk naar Algemene Reken-
kamer Uiterlijk 21 april

Aanbieding financieel jaarverslag rijk, 
dat door AR is onderzocht Uiterlijk 1 juni

Zorginstellingen Voor 1 juni
CIZ Voor 1 juli
CAK Voor 1 juli
Zorgkantoren Voor 1 juli
Wlz- zorgaanbieders Voor 1 juli
Gemeenten Voor 15 juli

Zorgverzekeraars Voor 1 juli naar NZa, die direct 
doorstuurt naar CAK en ZiN

Pgb-budgethouders nvt nvt nvt

1425 ‘Samenwerking in de zorg: samenwerking tussen aanbieders van langdurige zorg’, acm.nl (laatst 
geraadpleegd op 15 oktober 2022).
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Doordat de meeste uitvoeringsorganisaties hun cijfers later dan het verantwoordelijke 
ministerie indienen, is het voor de controleur van de rijksfinanciën (de Algemene 
Rekenkamer en de Staten-Generaal) onmogelijk om een compleet beeld te vormen van 
de situatie bij de uitvoeringsorganisaties in de zorg. Daar komt nog bij dat het bij veel 
organisaties in de zorg gaat om de verantwoording van premiegelden, waar de Algemene 
Rekenkamer niet aan te pas komt, omdat deze premies buiten de begroting om lopen. De 
Staten-Generaal hebben hier slechts een indirecte rol.

De Algemene Rekenkamer schrijft hierover het volgende1426.

“Organisaties met een publieke taak kennen met andere woorden hun eigen 
voorschriften met hun eigen controlelaag. Die moet er steeds voor zorgen 
dat voor burgers helder is in hoeverre er zorgvuldig met belastinggeld 
wordt omgegaan. (…) Onrechtmatigheden waren er ook bij de betaling van 
het pgb-trekkingsrecht door de SVB. In 2016 ging het om € 2,3 miljard. 
Hiervan was ongeveer 40% onrechtmatig: een groot deel van 2016 zijn de 
gegevens op grond waarvan het geld werd uitgekeerd niet gecontroleerd. De 
auditdienst van de SVB heeft hierover een afkeurende verklaring gegeven.  
Hoewel het gespendeerde geld op rijksniveau geïnd is, werken de onrechtma-
tigheden in deze twee voorbeelden niet door in de rechtmatigheidspercentages 
van het Rijk, omdat het Rijk geen specifieke voorwaarden heeft gesteld voor de 
besteding van de gelden.”1427

De reden is de volgende, schrijft de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingson-
derzoek 2016 bij het Ministerie van VWS: 

“Het rechtmatigheidsoordeel van de Algemene Rekenkamer strekt zich dus 
uit tot de financiële informatie in het jaarverslag van het Ministerie van VWS 
(begrotingsgelden) en niet over de andere onderdelen van het jaarverslag zoals 
het Financieel Beeld Zorg. De premiegelden uit het BKZ (budgettair kader zorg) 
zijn daarmee geen onderdeel van het rechtmatigheidsoordeel van de Algemene 
Rekenkamer.”1428

De Auditdienst Rijk geeft dus wel een oordeel over het jaarverslag van het Ministerie van 
VWS (de uitgaven van de rijksrekening), maar niet over de bij het jaarverslag gevoegde 

1426 Algemene Rekenkamer 2017c, p. 25-26.
1427 Algemene Rekenkamer 2017c, p. 25-26.
1428 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 54.
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bijlagen, waaronder het Financieel Beeld Zorg. De Auditdienst Rijk beschouwt het 
Financieel Beeld Zorg als niet-financiële informatie (beleidsinformatie) en beoordeelt 
alleen de totstandkoming ervan, schrijft de Rekenkamer.1429

Hier gebeurt dus iets tegenstrijdigs. Hoewel de minister van VWS verantwoordelijk 
is voor de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgaven van het 
Ministerie van VWS en voor het beheer van de premie-gefinancierde uitgaven binnen het 
BKZ, ziet de Auditdienst Rijk het BKZ als niet-financiële beleidsinformatie, die niet op de 
inhoud wordt beoordeeld. Dat spoort met hoe het parlement naar deze verantwoording 
kijkt. Volgens de Algemene Rekenkamer velt het parlement geen oordeel achteraf over de 
besteding van premies.

“Het parlement ontvangt het Financieel jaarverslag Rijk, waaronder het departe-
mentale jaarverslag van het Ministerie van VWS. Zij1430 verleent decharge over 
het gevoerde financieel en materieel beheer van de begrotingsgelden (niet het 
BKZ of het toezicht op de zbo’s).”1431 

Daarnaast speelt ook dat de bestedingen in het kader van de Wlz pas een jaar later dan de 
via de rijksbegroting gevoteerde rijksbijdrage definitief kunnen worden. 

“Realisatiecijfers van de Wlz zoals opgenomen in het BKZ, worden na twee jaar 
definitief vastgesteld. Dit betekent dat cijfers over 2016 in het jaarverslag 2016 
van het ministerie nog niet definitief zijn, de cijfers over 2014 wel.”1432

Dit bevordert niet een goede en integrale beoordeling van het uitgevoerde beleid en een 
goede integrale overweging bij de bepaling van nieuw beleid.

1.4.4.4 Zorgverzekeraars: geen onderzoek
De Algemene Rekenkamer mag op grond van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet 
geen onderzoek doen “ten aanzien van de wijze waarop zorgverzekeraars de opbrengst 
van bij of krachtens deze wet ingestelde heffingen aanwenden”.

1429 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 53.
1430 Met ‘Zij’ wordt hier ‘het parlement’ bedoeld. ‘Zij’ had dus ‘Het’ moeten zijn.
1431 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 54.
1432 Algemene Rekenkamer 2017d, p. 59.
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1.4.4.5 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg): beperkt onderzoek
CIZ is een zbo onder het Ministerie van VWS in het kader van de Wet Langdurige zorg. 
Het is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wlz. Het CIZ is op grond van art. 7.1.2. Wlz. belast 
met het nemen van indicatiebesluiten en het oordeel over de noodzaak van opneming en 
verblijf of de voortzetting van het verblijf van een cliënt in een instelling voor psychoge-
riatrie of voor geestelijk gehandicapten. 

De Algemene Rekenkamer besteedde in juni 2018 aandacht aan het CIZ1433. Volgens 
de Algemene Rekenkamer beoordeelt het CIZ elke aanvraag even streng en vervult 
het daarmee haar poortwachtersrol goed. Als gemeenten zouden proberen mensen te 
vroeg door te sturen naar de Wlz, dan heeft dat geen zin, oftewel “afwentelgedrag” 
door gemeenten heeft geen zin. De Algemene Rekenkamer stelt ook het volgende: “Hoe 
professioneler de aanvrager is, hoe kleiner de kans dat de aanvraag wordt afgewezen”. Niet 
blijkt dat de Algemene Rekenkamer ook heeft gekeken naar de kwaliteit van de oordelen. 
Leidt het inschakelen van een professional mogelijk tot rechtsongelijkheid voor degenen 
die met mogelijk gebrekkiger kennis zelf een aanvraag doet? Ook schrijft de Algemene 
Rekenkamer dat “bijna 9 op de 10 psychiatrische patiënten worden afgewezen”. Maar 
of dat ook een terechte beslissing is, lijkt niet te worden afgewogen. Vanwege de vele 
afwijzingen lijkt er dus getalsmatig sprake te zijn van een poortwachtersfunctie van het 
CIZ. Maar de Algemene Rekenkamer lijkt niet te hebben onderzocht of het ook juiste 
beslissingen waren. Dat komt ook omdat de Algemene Rekenkamer het niet tot haar taak 
rekent om te onderzoeken hoe het beleid voor burgers uitpakt. 
Het lijkt er dus op dat het (afwijzings)beleid van het CIZ leidt tot minder cliënten in de 
langdurige zorg. Maar of het ook leidt tot juiste beslissingen en of tot minder kosten in 
de hele zorgketen en of tot minder maatschappelijke kosten is niet vastgesteld door de 
Algemene Rekenkamer.

1433 Bijlage methodologische verantwoording bij Algemene Rekenkamer 2018c. 
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1.4.4.6  CAK (voorheen Centraal Administratiekantoor): Rekenkamer is 
bezorgd over haar bevoegdheden

Het CAK is onder meer belast met de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen 
en het namens een Wlz-uitvoerder of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan 
zorgaanbieders.1434, 1435

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten staat in oktober 2010 dat de Algemene 
Rekenkamer bij het publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorgaan CAK controlerechten 
heeft op grond van artikel 91, eerste lid, aanhef en onder d, van de Comptabiliteitswet 
2001. “Derhalve kan zij bij het publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorgaan CAK zowel 
recht- als doelmatigheidsonderzoek verrichten, waarbij alle relevante aspecten kunnen 
worden betrokken.”1436 

De Algemene Rekenkamer besteedde in februari 2014 aandacht aan het CAK1437. Deze 
brief ging over controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en over de controle-, 
verantwoording- en toezichtstructuur. De Algemene Rekenkamer vond in 2014 dat haar 
positie onduidelijk was geworden als het CAK de taak zou krijgen om eigen bijdragen van 
cliënten vast te stellen en voor de gemeenten te innen. De SVB zou dan tegelijkertijd de 

1434 Onder de kop Afkorting als nieuwe naam staat op de website van het CAK dat het CAK tot 2013 
een besloten vennootschap was, die publieke taken uitvoerde in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op 1 januari 2013 maakt het CAK de overstap naar 
zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Vanaf dat moment wordt ook de term ‘Centraal Administatie 
Kantoor’ geschrapt. De letters CAK vormen vanaf dan dus een afkorting die op zichzelf 
staat. Als jongste nieuwe taak zijn vanaf 1 januari 2017 de zogeheten burgerregelingen van 
het Zorginstituut overgeheveld naar het CAK. De regelingen zorgverzekering en buitenland, 
wanbetalers, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen komen daarmee terecht bij 
het CAK. (‘Over ons: historie’, hetcak.nl) 

1435 Het aantal overheidsorganisaties dat een betekenisloze afkorting als naam krijgt neemt toe. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het CAK (hoofdstuk 6 Wlz.). De historie of de concrete taak is niet 
meer te herkennen in de naam. Dit laat iets zien van de interne gerichtheid van de wetgever. De 
wetgever had ook kunnen kiezen voor een willekeurig nummer al dan niet met een uitroep- of 
vraagteken. Overheidsorganisaties met een betekenisloze afkorting als naam helpen hun klanten 
niet om te begrijpen waarom ze iets met die afkorting (oftewel organisatie) moeten doen. Ook de 
RDW hanteert een afkorting als zijn naam. Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 artikel 4a 
lid 1 heet de RDW eigenlijk Dienst Wegverkeer, maar die wordt aangeduid als RDW. Zeker voor 
jongeren is die afkorting volstrekt betekenisloos. De kans dat jongeren of mensen die minder met 
de overheid hebben nog een relatie leggen met haar taak neemt zo letterlijk zienderogen af. Deze 
trend maakt de overheid zeker niet gemakkelijker te begrijpen voor burgers. 

1436 Kamerstukken II 2010/11, 32543 nr. 3, Memorie van toelichting bij Wijziging van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het 
zelfstandig bestuursorgaan CAK, dd 29-10-2010.

1437 Brief Algemene Rekenkamer van 6-2-2014 Wet maatschappelijke ondersteuning; overleg op 
grond van artikel 96 Comptabiliteitswet 2001 (brief art. 34/96 Cw).
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taak krijgen om namens de colleges van b&w het budgetbeheer en de betalingen ten laste 
van de persoonsgebonden budgetten uit te voeren. 

De Algemene Rekenkamer: “Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de 
gemeenten integraal verantwoordelijk worden voor de maatschappelijke 
ondersteuning. De keuze om desalniettemin instellingen op rijksniveau met 
een wettelijke taak in de uitvoering te belasten, vraagt nadere doordenking 
van de consequenties voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
verschillende partijen zowel in uitvoerende als in controlerende zin. Het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting gaan niet in op de aansturing, 
verantwoording en het toezicht op de wijze waarop deze organisaties hun 
Wmo-taken uitvoeren. Het CAK en de SVB zijn publiekrechtelijke zelfstandige 
bestuursorganen, waarop de Kaderwet zbo’s van toepassing is. De Kaderwet 
zbo’s regelt de informatievoorziening aan en de sturing en het toezicht door 
de minister. Nu in het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 wordt geregeld dat het 
CAK en de SVB ook taken zullen gaan uitvoeren voor en namens gemeenten, 
rijst de vraag hoe de sturing en het toezicht van de gemeenten op grond van de 
Wmo 2015 zich verhouden tot de sturing en het toezicht vanuit het Rijk op grond 
van de Kaderwet. Ook is vooralsnog onduidelijk of is voorzien in onafhan-
kelijke controle door de lokale rekenkamers of de Algemene Rekenkamer op de 
uitvoering van de Wmo 2015-taken door het CAK en de SVB.”1438

De Algemene Rekenkamer vroeg zich in 2014 af of ze onderzoek mocht doen bij het CAK 
en de SVB op grond van de Wmo 2015.

“Op basis van het wetsvoorstel kunnen wij niet vaststellen of de Algemene 
Rekenkamer wel een taak en bevoegdheid krijgt bij het CAK en de SVB ten 
aanzien van hun wettelijke Wmo-taken. Dit is afhankelijk van de wijze waarop zij 
voor de uitvoering van deze taken worden gefinancierd. Als het CAK en de SVB 
voor de uitvoering van de Wmo-taken (deels) worden gefinancierd uit de rijksbe-
groting of uit wettelijke premies of tarieven, heeft de Algemene Rekenkamer een 
onderzoekstaak en —bevoegdheden bij deze organisaties op grond van artikel 
91, eerste lid, aanhef en onder d van de Comptabiliteitswet 2001. De taken die 
het CAK en de SVB op basis van het wetsvoorstel Wmo 2015 gaan uitvoeren, 
liggen echter op gemeentelijk terrein en de SVB gaat zelfs namens de colleges 
administratie voeren. Indien het CAK en de SVB voor deze taken door de 

1438 Brief Algemene Rekenkamer van 6-2-2014 Wet maatschappelijke ondersteuning; overleg op 
grond van artikel 96 Comptabiliteitswet 2001 (brief art. 34/96 Cw).



558

Bijlage III

gemeenten worden gefinancierd, heeft de Algemene Rekenkamer hier geen taak 
en bevoegdheden. Maar welke instantie die taak dan wel kan uitoefenen is niet 
geregeld.”1439

Ondanks het feit dat de Algemene Rekenkamer op grond van de Comptabiliteitswet in 
2010 nog expliciet een taak had om “zowel recht- als doelmatigheidsonderzoek verrichten, 
waarbij alle relevante aspecten kunnen worden betrokken” twijfelt ze of ze dat na de 
overheveling van taken naar gemeenten nog wel kan doen. De Algemene Rekenkamer 
wil dus expliciet wettelijk geregeld zien dat ze bevoegd is. Maar het is de vraag of dit ook 
logisch is, want waarom zou ze geen onderzoek mogen doen naar de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de bestedingen van deze organisaties als ze die bevoegdheid al heeft?

Hier wreekt zich de beperkte taakopvatting van de Algemene Rekenkamer. Als ze 
organisaties met een wettelijk taak mag onderzoeken, waarom zou ze die dan niet mogen 
onderzoeken als die organisaties (ook) taken voor gemeenten uitvoeren, enkel en alleen 
omdat zij voor de uitoefening van hun wettelijke taken gefinancierd worden door de 
gemeenten? Het zou mogelijk moeten zijn.  
Gezien de discussie rond het pgb 2.0 systeem is dit probleem nog niet opgelost.1440 

De oplossing zou eenvoudig moeten zijn: de Algemene Rekenkamer moet het geld en de 
uitvoering van een wettelijke taak kunnen volgen tot aan degene die er voordeel van heeft 
of die het geld moet betalen. Als de Algemene Rekenkamer daarmee op het terrein zou 
komen van decentrale rekenkamers, dan overlegt ze wie op welke wijze de taak uitvoert.

1.4.4.7 SVB: geen nader onderzoek naar functioneren in de keten
Mogelijk op grond van de hierboven genoemde overwegingen heeft de Algemene 
Rekenkamer tot nu toe geen breed onderzoek gedaan naar het functioneren van de SVB in 
de keten van de zorg en specifiek de pgb’s. 
Maar in oktober 2015 leek ze er mogelijk toch anders over te denken. Ze schreef op 29 
oktober 2015 over de aanpak van de problemen met het trekkingsrecht pgb dat ze geen 
apart onderzoek gaat doen naar de SVB1441 omdat er op dat moment al rapporten waren 
verschenen van KPMG en de Nationale ombudsman. Het is dus waarschijnlijk op grond 
van efficiëntie dat de Algemene Rekenkamer geen nader onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de SVB.

1439 Brief Algemene Rekenkamer van 6-2-2014 Wet maatschappelijke ondersteuning; overleg op 
grond van artikel 96 Comptabiliteitswet 2001 (brief art. 34/96 CW).

1440 De algemene uitgangspunten voor good governance van de Algemene Rekenkamer. Ze legt deze 
uit in de opzet van het pgb-trekkingsrecht, zie Algemene Rekenkamer 2018b, p. 43-44., 

1441 Brief Algemene Rekenkamer, Aanpak problemen trekkingsrecht pgb, 29 oktober 2015, p. 1.
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1.4.4.8 NZa (Nederlandse Zorgautoriteit): geen onderzoek
Omdat iedereen in Nederland erop moet kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en 
betaalbare zorg beschikbaar is, maakt de NZa hiervoor regels en houdt ze toezicht op 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De Algemene Rekenkamer heeft geen onderzoek 
gedaan naar het functioneren van de NZA in de keten van de zorg en specifiek de pgb’s.

1.4.4.9  ZiN (Zorginstituut Nederland): onderzoek gericht op 
kostenbeheersing basispakket

De Algemene Rekenkamer heeft de rol van het ZiN (Zorginstituut Nederland) niet 
onderzocht in het kader van de toekenning van pgb’s. Wel heeft ze onderzoek gedaan naar 
de rol van het ZiN bij de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering.

Het ZiN bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van 
de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede 
zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder 
dan noodzakelijk. 

De Algemene Rekenkamer heeft het ZiN in 2015 onder de loep genomen in het onderzoek 
Basispakket zorgverzekering1442. Op 28 april 2015 concludeerde de Algemene Rekenkamer 
in het rapport1443 dat het pakketbeheer als instrument voor het beheersen of terugdringen 
van de zorguitgaven minder effectief bleek te zijn dan verwacht. Sinds de inwerking-
treding van de Zvw in 2006 was volgens de Algemene Rekenkamer met maatregelen 
waarbij behandelingen uit het basispakket werden gehaald (zogenoemde ‘uitstroommaat-
regelen’), een relatief beperkte besparing geboekt. “Meer dan eens blijven de besparingen 
van de afzonderlijke maatregelen achter bij de verwachtingen. De mogelijkheden voor 
verdere besparingen door nieuwe uitstroommaatregelen lijken beperkt.” 1444

De Algemene Rekenkamer merkte op dat de standpunten van het Zorginstituut Nederland 
over de samenstelling van het zorgpakket wat onderbelicht bleven in contrast met de 
aandacht die pakketmaatregelen vaak kregen. 

“Dat is wonderlijk, want ook deze uitspraken over behandelingen die wel of niet 
tot het basispakket gerekend mogen worden, kunnen bijdragen aan de beheersing 
van de zorguitgaven. Naleving van de standpunten stuit echter op verschillende 
belemmeringen. Daarnaast is de vraag of standpunten democratisch en 

1442 Algemene Rekenkamer 2015.
1443 Algemene Rekenkamer 2015.
1444 Algemene Rekenkamer 2015, p. 5.
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maatschappelijk voldoende gedragen worden. Zeker bij standpunten die 
inhouden dat behandelingen niet langer uit de basisverzekering vergoed 
mogen worden, kan onvoldoende legitimering de acceptatie en naleving door 
patiënten en zorgaanbieders belemmeren. Het is moeilijk om precies te zeggen 
welke bijdrage de standpunten tot dusverre hebben geleverd aan de beheersing 
van de zorguitgaven. Het is aannemelijk dat ze tot op heden slechts een beperkt 
drukkend effect hebben gehad op de zorguitgaven.”1445

De Algemene Rekenkamer liet hier zien dat de uitgavenbeheersing voor haar een grotere 
prioriteit lijkt te hebben dan de democratische en maatschappelijke legitimering. Ze 
schrijft namelijk dat “onvoldoende legitimering de acceptatie en naleving door patiënten 
en zorgaanbieders kan belemmeren”. Maar zonder ook formele steun voor een voorstel (de 
legitimering) kan beleid niet tot stand komen. Als de samenleving en de wetgever liever 
kiezen voor een duurdere maar ethisch betere oplossing dan nemen ze de hogere kosten 
voor lief. Dan vinden ze verdere uitgavenbeheersing op een bepaald punt niet gewenst. 
Hier wordt zichtbaar dat ook andere waarden van belang zijn om een gewogen oordeel te 
vellen over maatschappelijke ontwikkelingen. Een puur economische oriëntatie, zoals de 
Algemene Rekenkamer hier laat zien, schiet dan tekort.

De Algemene Rekenkamer beval in het onderzoek het Zorginstituut onder meer aan1446 
om de doorwerking van zijn standpunten in de zorgpraktijk te versterken en om niet te 
aarzelen zijn wettelijke bevoegdheden in te zetten als veldpartijen hun rol niet oppakken.

De minister van VWS onderschreef op hoofdlijnen de conclusie van de Algemene 
Rekenkamer dat pakketbeheer als instrument voor het beheersen van de zorguitgaven tot 
dusverre minder effectief is gebleken.1447 Maar de minister gaf ook aan dat voor haar niet 
alleen kostenbeheersing telde. Ze schreef de Algemene Rekenkamer dat haar pakketbeheer 
stringent was.1448 Maar ze koos om het financiële effect van pakketmaatregelen in het 
jaarverslag kwalitatief te beschrijven omdat een exacte realisatie niet altijd te bepalen 
is.1449 Voor de standpunten van het Zorginstituut gaf zij - evenals het Zorginstituut zelf - 
aan dat die niet primair tot doel hebben de zorguitgaven te beheersen. Volgens de minister 
zijn de financiële effecten van standpunten moeilijk te ramen.1450 

1445 Algemene Rekenkamer 2015, p. 5.
1446 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
1447 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
1448 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
1449 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
1450 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
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De minister en het Zorginstituut gingen volgens de Algemene Rekenkamer niet specifiek 
in op de haalbaarheid van de financiële taakstelling van het programma Zinnige Zorg.1451 
De Algemene Rekenkamer gaf in haar rapport ook de reactie van het Zorginstituut 
Nederland verkort weer.1452 Twee “belangrijke conclusies” van het ZiN kwamen daardoor 
niet goed uit de verf. De Algemene Rekenkamer schreef dat het Zorginstituut het pakket-
beheer niet als primaire doelstelling van uitgavenbeheersing zag. 

De Algemene Rekenkamer: “Het Zorginstituut borgt hiermee namelijk niet 
alleen de betaalbaarheid van de zorg onder het basispakket, maar ook de 
kwaliteit en de toegankelijkheid. Volgens het Zorginstituut was het beter geweest 
als ons onderzoek meer aandacht had gegeven aan de inspanningen van de 
veldpartijen om daadwerkelijk te komen tot gepast gebruik van zorg.”1453

Het ZiN schreef het in zijn brief iets anders op dan de Algemene Rekenkamer. Hij komt 
tot “twee belangrijke conclusies” in zijn brief aan de Algemene Rekenkamer1454: 

“1. Dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zich heeft gericht op het 
pakketbeheer als instrument voor uitgavenbeheersing, terwijl het Zorgin-
stituut dat niet als primaire doelstelling van het pakketbeheer ziet. 

2. Pakketbeheer in engere zin (het opstellen van pakketadviezen en het 
opstellen van duidingen) is een taak van het Zorginstituut. De implementatie 
daarvan, het daadwerkelijke komen tot gepast gebruik, is primair de taak en 
verantwoordelijkheid van de partijen in de zorg.”1455

Het ZiN gaf in zijn reactie aan de Algemene Rekenkamer ook de context waarin het 
Zorginstituut als pakketbeheerder opereert. 

Het ZiN: “In al zijn activiteiten laat het Zorginstituut zich leiden door 
de drie publieke randvoorwaarden voor de zorg, in hun onderlinge 
samenhang: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat betekent 
volgens het Zorginstituut dat de doelstelling van pakketbeheer niet 
allen het beheersen van de uitgaven is, maar ook het beschikbaar stellen 
kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg tegen een redelijke prijs.  
Voor dit basispakket vinden wij dat wij burgers kunnen vragen om solidair te 

1451 Algemene Rekenkamer 2015, p. 8.
1452 Algemene Rekenkamer 2015, p. 49.
1453 Algemene Rekenkamer 2015, p. 49.
1454 Algemene Rekenkamer 2015, p. 50-51.
1455 Algemene Rekenkamer 2015, p. 50-51.
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zijn. Ook wanneer er geen sprake zou zijn van beperkte middelen, rekent het 
Zorginstituut het tot zijn verantwoordelijkheid kritisch te blijven beoordelen of 
inzet van een collectieve verzekering gerechtvaardigd is. En natuurlijk vinden 
wij dat de zorg niet meer mag kosten dan nodig.”1456

Uit de conclusie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat kostenbeheersing voor haar 
zwaarder weegt dan “het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogwaardige en toegan-
kelijke zorg tegen een redelijke prijs”. Hier laat de Algemene Rekenkamer een beperkte 
rechtsstatelijke opvatting over goed bestuur zien. Het ZiN vindt bijvoorbeeld dat het 
“burgers kan vragen om solidair te zijn”. Het ZiN weegt dus meer rechtsstatelijke waarden 
mee in haar afwegingen.  
Als de Algemene Rekenkamer dat ook zou doen op basis van de beginselen van goed 
bestuur zou dat ongetwijfeld leiden tot een ander oordeel in deze casus. 

1.4.4.10 Pgb-budgethouders: geen onderzoek door Algemene 
Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft geen onderzoek gedaan naar recht- en doelmatige 
besteding van de pgb-gelden door budgethouders. 

De minister van VWS1457 heeft wel onderzoek laten doen naar de betekenis en waarde van 
het persoonsgebonden budget.1458 Hij was ervan overtuigd dat onder meer dit rapport een 
belangrijke rol zou gaan spelen bij toekomstige keuzes ten aanzien van het pgb. In het 
rapport staan onder meer de volgende aanbevelingen.1459

• Het pgb moet behouden blijven en toegankelijk zijn als gelijkwaardig alternatief 
voor mensen die daar bewust voor kiezen en zelf de regie kunnen voeren of die laten 
voeren door een direct betrokkene. 

• De uitvoerders van het pgb moeten meer vertrouwen krijgen in de budgethouders. Er 
is nu nog te vaak sprake van wantrouwen. Dit vraagt onder andere om meer kennis bij 
de verstrekkers, toegangsmedewerkers en toezichthouders van de problematiek van 
budgethouders.

• Beleid en uitvoering leiden vanuit wantrouwen te vaak tot beperkingen voor de 
budgethouder, terwijl vanuit vertrouwen in de beweegredenen van de aanvrager beter 
passende keuzes gemaakt kunnen worden voor zorg en ondersteuning met een pgb of 
juist voor zorg in natura. 

1456 Algemene Rekenkamer 2015, p. 50-51.
1457 Brief Minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 14 september 2021 over 

aanbieding onderzoeksrapporten pgb en onderzoeksvoorstel bestaanszekerheid, kenmerk: 
3244631-1014308-PPGB. 

1458 Significant Public 2021.
1459 Significant Public 2021, p. 61-64.
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• De kernwaarden van het pgb moeten worden verankerd in een uniform en bindend 
toegangs- en uitvoeringskader dat door verstrekkers wordt gehanteerd. Daarin moet 
aandacht zijn voor goede informatievoorziening door verstrekkers, het bewuste-
keuze-gesprek (waarom wil je een pgb?), pgb-vaardigheden, de kwaliteiten van de 
vertegenwoordiging van de budgethouder en de te hanteren minimumtarieven.

• Ook bij zorg in natura zou maatwerk meer mogelijk moeten zijn, waardoor meer eigen 
regie mogelijk blijft/wordt. 

• Kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen in beschermde woonvormen, moeten extra 
worden beschermd tegen zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus die uit zijn op 
oneigenlijk gebruik. 

• Informele zorg is uniek in het pgb en moet worden behouden. Informele zorg kan 
verleend worden door een informele zorgverlener op basis van een arbeidsover-
eenkomst of door een familielid. Dit laatste kan leiden tot onwenselijke en kwetsbare 
situaties, zoals inkomensafhankelijkheid van het familielid dat de zorg verleent. 

1.4.5 Beoordeling casus in de huidige context
In de eerste plaats valt op dat de pgb-keten als geheel nog niet is onderzocht. Vanwege 
de complexiteit zou dat ook een groot onderzoek zijn, maar dat is onvermijdelijk als de 
wetgever de regeling over zoveel organisaties verspreidt, waarbij zelfs een controleur als 
de Algemene Rekenkamer bij sommige deelnemende partijen geen toegang heeft. Ook het 
toezicht is dus versnipperd en incompleet. 

In de casus van het persoonsgebonden budget spreekt de Algemene Rekenkamer sinds 
2015 steeds uit dat zich rechtmatigheidsrisico’s kunnen voordoen bij betalingen van 
budgethouders aan zorgverleners door de SVB als de SVB niet alle controles daarop heeft 
uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer geeft daarbij geen opvatting over de afweging 
van het uitvoeren van controles tegenover bijvoorbeeld behoorlijkheid en tijdigheid van 
betalen om burgers te beschermen.

De Nationale ombudsman doet twee onderzoeken naar de pgb-kwestie, in 2015 en 2018. 
De Nationale ombudsman concludeert in 2015 dat het behoorlijk is dat de overheid de 
betalingen van budgethouders aan zorgverleners tijdig doet ook al zijn niet alle controles 
uitgevoerd. Volgens de Nationale ombudsman moet de overheid zorgen voor werkende 
systemen: niet-werkende overheidssystemen mogen de burger niet in hun bestaan 
bedreigen. De Nationale ombudsman vindt niet tijdig betalen dus onrechtmatig. 

De opvattingen van de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer, twee 
belangrijke vertegenwoordigers van de vierde macht, staan hierin ver van elkaar, terwijl 
ze gebruik maken van hetzelfde bestuursrechtelijke gedachtengoed. Dat maakt het lastiger 
voor bestuurders (en burgers) om het goede te doen.
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In haar zoektocht naar verbeteringen nuanceert de minister van VWS het onrechtmatig-
heidsrisico: het feit dat er geen controles zijn uitgevoerd, betekent niet dat de zorg niet 
geleverd is of dat er fraude is gepleegd. Twee jaar later gaat de Rekenkamer daarin mee, 
terwijl ze tegelijkertijd blijft hameren op de wenselijkheid van het uitvoeren van alle 
controles. De Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn het er wel over 
eens dat het proces onzorgvuldig loopt. 

Als het gaat om verbeteringen in het proces, dan beweegt de Algemene Rekenkamer 
ver mee met de ministers die zoeken naar oplossingen: zelfs als gedeelde verantwoorde-
lijkheden van verschillende ministers voor één organisatie nog nauwelijks geloofwaardig 
zijn, verwijst de Algemene Rekenkamer zo’n constructie niet naar de prullenmand, maar 
houdt ze – op zichzelf terechte - vraagtekens of zo’n oplossing wel gaat werken.

De Algemene Rekenkamer mist bevoegdheden om het geld voor de pgb’s daadwerkelijk te 
volgen. Als we alle organisaties op een rij zetten die bij de uitvoering betrokken zijn dan 
zou de Algemene Rekenkamer veel meer duidelijkheid kunnen creëren, maar overzicht 
over de gehele keten is onmogelijk, ook omdat de tijdigheid van verantwoordingen van de 
diverse organisaties die bij de pgb’s betrokken zijn, niet logisch op elkaar zijn afgestemd.

Verder blijkt uit onderzoek onder de budgethouders (die de Algemene Rekenkamer niet 
zelf mag doen) dat er sprake is van wantrouwen door de verstrekkers van de pgb’s. 

De vraag bij dit onderzoek is opnieuw: wat is nu eigenlijk het toetsingskader van de 
Algemene Rekenkamer? De Algemene Rekenkamer toetst of het beleid zinnig, zuinig en 
zorgvuldig is. Zorgvuldig is het beleid zeker niet, stelt ook de Algemene Rekenkamer. Bij 
de zinnigheid van het beleid kunnen grote vraagtekens worden gezet, omdat de keten niet 
goed op elkaar aansluit en de macht van de verschillende partijen ongelijk is verdeeld. 
De uitvoering van het beleid roept ook vraagtekens op, bijvoorbeeld of de marktwerking 
wel een gelukkige keuze is voor de burger die afhankelijk is van de zorg. De Algemene 
Rekenkamer beantwoordt die vraag niet.  
De Algemene Rekenkamer kiest voor het beantwoorden van de vraag of het beleid wel 
voldoende zuinig is, terwijl in ieder geval één onderzochte partij (ZiN) zelf aangeeft dat 
ook kwaliteit belangrijk is. 

Het beeld dat oprijst uit deze casus, is dat van een gefragmenteerd onderzoek van een 
complex probleem waarin veel geld omgaat en waarin de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer haar ernstig beperken om het juiste te doen. De burger staat nergens expliciet 
centraal in de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, ook omdat de burger meestal 
niet om zijn mening wordt gevraagd. Tot slot valt op dat de Algemene Rekenkamer in 



565

Analyse vijf Rekenkameronderzoeken

B2

haar onderzoek nergens verwijst naar beginselen van goed bestuur. Als de Algemene 
Rekenkamer die zou meewegen, zou dat haar een sterkere positie kunnen geven bij haar 
beoordeling van het beleid.

1.4.6 Analyse pgb-casus aan de hand van beginselen goed 
bestuur

Als de Algemene Rekenkamer gebruik zou maken van de beginselen van goed bestuur 
voor haar oordeel zou het volgende eruit kunnen komen.

Transparantie
• Het kabinet is niet transparant omdat premiegelden niet meelopen in de jaarlijkse 

verantwoording van de rijksbegroting. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid in de keten 
van de pgb-betalingen. 
In de tweede plaats is het kabinet niet transparant omdat er een zeer complexe keten 
van organisaties is opgetuigd, waarin zoveel tegenstrijdige belangen spelen (tussen 
overheidsorganisaties onderling, tussen overheidsorganisaties en marktpartijen en 
tussen marktpartijen) dat het de vraag is of al deze organisaties in hun onderlinge 
verwevenheid nog wel bijdragen aan het werkelijke doel van een betaalbare zorg voor 
iedereen. 
Ook het feit dat de Nationale ombudsman het uitbetalen van subsidies aan pgb-bud-
gethouders zonder controles noodzakelijk vindt en de Algemene Rekenkamer dat 
aanvankelijk onrechtmatig noemt, draagt niet bij aan de transparantie van het 
bestuur. 

• De transparantie van de regelgeving is beperkt, omdat die regels zo complex zijn dat 
de meeste burgers professionele hulp nodig hebben om hun pgb te regelen.

• Doordat er onvoldoende zicht is op wat de pgb-budgethouder met zijn subsidie doet, 
kan bovendien een sfeer van wantrouwen en vermeende fraude ontstaan die niet 
bevorderlijk is voor het vertrouwen in de uitvoering van dit beleid en de mensen die 
deze subsidie noodzakelijkerwijs nodig hebben. Ook het feit dat pgb-budgethouders 
familieleden in dienst kunnen nemen, kan gezien worden als een perverse prikkel in 
het systeem. Een transparanter systeem kan hier mogelijk soelaas bieden.

• Omdat er zoveel onduidelijk is, is er weinig zekerheid over een doeltreffende en 
doelmatige uitvoering van het beleid.

Participatie
• In 2021 heeft het ministerie van VWS onderzoek laten doen onder budgethouders. 

Daardoor is er nu meer bekend over hoe de budgethouders de regelingen ervaren en of 
de regelingen aan hun wensen voldoen. Op die basis kan het beleid worden verbeterd.



566

Bijlage III

Behoorlijkheid
• De Nationale ombudsman vroeg om uitbetaling op grond van behoorlijkheid, terwijl 

de Algemene Rekenkamer aanvankelijk vasthield aan blijven controleren, ondanks het 
leed dat dat veroorzaakte bij de budgethouders. 
Zowel Nationale ombudsman als de Algemene Rekenkamer vinden de invoering van 
de pgb’s onzorgvuldig.

Mensenrechten
• Mensenrechten komen niet expliciet aan de orde in deze casus.

Effectiviteit en efficiëntie
• Door de complexiteit van de keten is het zeer de vraag of de afgesproken doelen wel 

worden gehaald.
• Effectiviteit is in beperkte mate aan de orde in de pgb-keten, omdat de beleidsmatige 

prioriteit in de keten vaak uitgaat naar de vraag of het proces aan de formele vereisten 
voldoet. Daardoor kwamen ook de betalingen aan de zorgverleners in het geding. 
De rechtmatigheidseisen werden op dat moment tijdelijk terzijde geschoven omdat 
niet-betalen tot maatschappelijke problemen zou leiden. Dat zou groter onrecht zijn 
dan het feit dat er niet gecontroleerd was. Uiteindelijk blijkt iedereen het erover eens 
te zijn dat de rechtmatigheidseis van de Algemene Rekenkamer in deze context van 
beperktere waarde is dan het uitbetalen van geld voor levensonderhoud.

• De uitvoeringskosten voor de pgb’s zijn hoog. Dit bevordert de twijfel over de effecti-
viteit van het beleid. Als dat wordt gekoppeld aan het gebrek aan zorgvuldigheid van 
de besluitvorming, het gebrek aan participatie en het gebrek aan transparantie, dan 
moet ook de mate van effectiviteit als te laag worden beoordeeld.

• De budgethouders zijn niet tevreden over de bejegening, maar velen zijn wel tevreden 
over het resultaat dat ze zelf de regie kunnen houden over hun leven.

• Zorgverzekeraars hebben als particuliere partijen een belangrijke rol in de 
zorgkantoren. De vraag is of dit op termijn bijdraagt aan de effectiviteit van de 
uitvoering. Zorgverzekeraars beschikken mede door hun rol in de zorgkantoren 
mogelijk over marktmacht waartegenover de zorgaanbieders mogelijk weinig 
tegenwicht kunnen bieden. Dit kan de effectiviteit van de zorg schaden.

Verantwoording 
• De verantwoording over de uitvoering van dit pgb-beleid schiet op allerlei manieren 

tekort. De verantwoording van premiegelden staat buiten die van de rijksbegroting en 
doet daarom niet mee in de formele cyclus van het budgetrecht. Het gaat om veel geld. 
Hier raakt het gebrek aan verantwoording aan het gebrek aan transparantie. Dit is 
niet in het belang van de democratische rechtsstaat.
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• De verantwoordingen van de verschillende organisaties in de keten worden in 
onlogische volgorde na elkaar opgeleverd waardoor het zicht op een totaal boekjaar 
noodzakelijkerwijs incompleet is en daardoor feitelijk ontbreekt. 

• Er bestaan diverse gezamenlijke ministeriële verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 
voor de SVB) die de aansprakelijkheid van een individuele minister niet eenvoudiger 
maken. 

• Omdat de Algemene Rekenkamer onderscheid maakt tussen verschillende soorten 
ministeriële verantwoordelijk, is de aansprakelijkheid van een minister in de ogen 
van de Rekenkamer mogelijk beperkter waardoor ze eventueel onderzoek in de 
keten beperkter van omvang is dan wenselijk zou zijn. Het is niet aan de Algemene 
Rekenkamer om de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid te bepalen, 
maar aan de Staten-Generaal.

De eindconclusie is dat zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van het beleid 
belangrijke bestuursrechtelijke beginselen zijn geschonden, waardoor er sprake is van 
onrechtmatigheid door een schending van de beginselen van transparantie, participatie, 
behoorlijkheid en effectiviteit en efficiëntie.

1.4.7 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Als de Algemene Rekenkamer de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verstrekken 
van persoonsgebonden budgetten zou onderzoeken vanuit de beginselen van behoorlijk 
bestuur dan zou de vraag van de Algemene Rekenkamer moeten zijn: kunnen burgers die 
recht hebben op langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en hulp op basis van de 
jeugdwet op een effectieve en efficiënte wijze de zorg krijgen die bij hen past?

Omdat de organisatie van deze zorg er op dit moment niet effectief en efficiënt uitziet, 
zou eerst – als een gedachtenexperiment in dit onderzoek – naar de organisatie moeten 
worden gekeken. Voor een soepele verstrekking van pgb’s zijn maatwerk en f lexibiliteit in 
het aanbod van zorg nodig. Die zorg moet overal in Nederland op een eenvoudige wijze 
beschikbaar zijn. Iedereen moet een gelijk beroep op die zorg kunnen doen en op een 
gelijke wijze kunnen kiezen uit verschillende combinaties van zorg die bij hem of haar 
passen. Daarbij mag een zorgvrager zelf formele of informele zorgverleners naar voren 
schuiven. Dat zorgt voor korte lijnen.

Een zorgdeskundige moet beslissen over de vraag welke zorg passend is. Het prettigste is 
dat als die zorgdeskundige integraal kan oordelen over de complete zorgvraag. Als dat 
onmogelijk is, dan moet die zorgdeskundige andere specifieke deskundigen erbij halen. 
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Als de zorgvrager het niet eens is met de toewijzing en of de feitelijke geleverde zorg dan 
moet die persoon in bezwaar en beroep kunnen gaan.

De administratie van de zorg verloopt via een aanbod met verschillende, heldere zorgpak-
ketten waaruit gekozen kan worden. Dat aanbod is zowel digitaal als analoog beschikbaar. 
Een zorgvrager kan altijd de hulp krijgen van een deskundige om het juiste zorgpakket 
aan te vragen. 

Een (door de overheid georganiseerd) zorgkantoor-nieuwe-stijl beslist over de aanvragen. 
Dit zorgkantoor brengt de vraag naar langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning 
en jeugdzorg en het aanbod bij elkaar. Daarbij houdt het zorgkantoor-nieuwe-stijl zoveel 
mogelijk rekening met de wensen van de patiënt/budgethouder.

Wie betaalt die zorg? Het eenvoudigste zou het zijn als zorgverzekeraars en gemeenten 
binnen standaardvoorwaarden zorgen voor de financiering van de zorgkantoren-nieu-
we-stijl. Het zorgkantoor zorgt voor het maatwerk.

Het zorgkantoor-nieuwe-stijl is een makelaars- en uitzendbureau voor zorg. Het declareert 
de zorg op grond van een jaarlijks budget bij de gemeentes als het om jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning gaat en bij de zorgverzekeraars als het om langdurige 
zorg gaat. 
De zorgkantoren maken afspraken met de gemeenten en met de zorgverzekeraars over 
de standaardpakketten die ze aanbieden. De standaardpakketten maken maatwerk voor 
individuele zorgvragers mogelijk.  
De zorgkantoren maken afspraken met de zorgverzekeraars en zorgverleners over de 
vergoedingen van de verzekeraars en de tarieven die zorgverleners in rekening mogen 
brengen. ‘Eigen’ mensen (zoals familieleden) van de budgethouder worden in dienst 
genomen door het ‘pgb-uitzendbureau’, dat onderdeel is van het zorgkantoor. Het pgb-uit-
zendbureau neemt ook de andere zorgverleners in dienst. Dat scheelt veel administratie en 
extra controles.

De zorgverzekeraars hebben zich verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverze-
keraars werken samen om de rol van de zorgverzekeraars goed te kunnen vervullen. Ook 
andere zorgaanbieders zouden zich net als de zorgverzekeraars moeten kunnen verenigen, 
om samen sterker te staan in hun onderhandelingspositie.
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Bij dit gedachtenexperiment op basis van de beginselen van goed bestuur is de volgende 
vraag: wie controleert wat? 
1. De Algemene Rekenkamer zou al het geld dat via pgb’s wordt besteed, moeten kunnen 

onderzoeken. Onderscheid tussen begrotingsgeld, premiegeld en overheids- of 
marktpartijen zou niet langer gemaakt moeten worden.

2. De Algemene Rekenkamer zou het geld tot en met de begunstigde (budgethouder) 
moeten kunnen volgen. De Algemene Rekenkamer zou dus ook moeten beoordelen of 
de aanvragen doelmatig zijn en leiden tot een doeltreffende uitvoering van de zorg. De 
controle van de Algemene Rekenkamer kan ook vanuit de aanvrager worden bekeken. 

De volgende vraag in het experiment is: hoeveel controle is nodig om een goed oordeel 
over de geleverde zorg te vellen? 
3. De Algemene Rekenkamer beoordeelt de hele uitvoeringsketen en laat zich zo 

mogelijk bijstaan door decentrale rekenkamers. 
4. De centrale vraag voor de Algemene Rekenkamer is of de uitgaven voor pgb’s voldoen 

aan de wetten en de beginselen van goed bestuur. Dat beoordelingskader bepaalt de 
bestuursrechtelijke rechtmatigheid. Dat kader sluit bovendien aan op het beoorde-
lingskader van de Nationale ombudsman.

5. De ACM houdt toezicht op de marktmacht (en eventuele kartelvorming) van de 
zorgverzekeraars. Zorgverleners zouden zich moeten kunnen verenigen in ten minste 
evenveel samenwerkingsverbanden als er zorgverzekeraars zijn en deze samenwer-
kingsverbanden onderhandelen ieder voor zichzelf met de zorgverzekeraars. 

6. Als pgb-houders familieleden willen inhuren, beoordeelt het zorgkantoor of de 
familieleden aan minimale vereisten voldoen om de zorg te kunnen verlenen.

7. Onderzoek is nodig welke partijen nodig zijn in de keten. Mogelijk kunnen partijen 
verdwijnen en of deels andere rollen krijgen, te denken valt aan de zorgkantoren, CIZ, 
CAK, SVB, ZiN en de NZa.

8. De gedeeltelijk privatisering van de zorg moet in het licht van de beginselen van goed 
bestuur tegen het licht worden gehouden.

9. De betekenis van pgb’s wordt mogelijk kleiner, omdat het systeem wordt gericht op 
zorg op maat, op passendheid voor de budgethouder, op minimale vakkundigheids-
vereisten en op de continuïteit van de zorg aan de patiënten/cliënten. 

10. Lagere overheden moeten overwegen of ze eigen organisaties met deskundigen 
moeten optuigen, omdat ze de inhoudelijke beoordeling binnen afspraken delegeren 
aan de zorgkantoren. De zorgverzekeraars en de lagere overheden sturen op grote 
lijnen. Toezicht is gemakkelijker omdat er minder schakels in de keten zijn.

Uitgangspunt in het gedachtenexperiment op basis van de beginselen van goed bestuur is 
dat de wereld achter het zorgaanbod zo helder mogelijk moet worden georganiseerd. Dat 
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wil zeggen: eenvoudige regels, geen dubbelingen, korte lijnen tussen mensen en organi-
saties, snelle en grondige beoordelingen van geschillen tussen zorgvragers en zorgaan-
bieders. Redenerend vanuit de beginselen van goed bestuur ontstaat het volgende beeld.
• Transparantie. Als de keten transparanter werkt, kunnen alle partijen daadwer-

kelijk zien wat er gebeurt en daarop ook invloed uitoefenen. Door de bestaande 
marktwerking neemt de transparantie af.

• Participatie. De effectiviteit neemt toe als minder partijen nodig zijn voor de 
organisatie van de keten. Kan de bestaande uitgebreide keten met minder partijen 
toe en gaat dat effectiever functioneren, bijvoorbeeld als minder (markt)partijen 
betrokken worden? Voordeel van minder betrokken (markt)partijen is dat de transpa-
rantie kan toenemen en de administratie kan afnemen. 

• Behoorlijkheid. Als de transparantie en participatie in orde zijn, neemt de kans op 
behoorlijkheid sterk toe. Overigens is het van belang de grootste mate van behoor-
lijkheid te blijven nastreven.

• Grondrechten. De overheid moet maatregelen treffen ter bevordering van de volksge-
zondheid (art. 22 lid 1 Grondwet) en op grond van artikel 26 van het EU-Handvest 
van de grondrechten erkent en eerbiedigt de Europese Unie het recht van personen 
met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschap-
pelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerk-
stelligen. Dit uitgangspunt zou de Algemene Rekenkamer kunnen gebruiken om de 
geconstateerde feiten te wegen en haar oordelen op te baseren. 

• Effectiviteit en efficiëntie. Zorgt het beleid ervoor dat de zorgvragers niet alleen op 
transparante, participatieve en behoorlijke wijze en op mensenrechten gebaseerde, 
maar ook op effectieve wijze de passende zorg krijgen? Als dat zo is, dan is er sprake 
van effectiviteit op een wezenlijk gebied van de democratische rechtsstaat. De tweede 
vraag is of de aanpak van de pgb-keten efficiënter kan. Ook die vraag moet gesteld 
worden. Beide aspecten zouden een positieve beoordeling moeten kunnen krijgen.

• Verantwoording. Als uit de verantwoording blijkt dat transparantie, participatie, 
behoorlijkheid, mensenrechten en effectiviteit en efficiëntie op een hoog niveau staan, 
dan velt de Algemene Rekenkamer geen politiek oordeel maar een democratisch 
rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen. De impact daarvan is vele malen 
groter dan het huidige oordeel. 

Het toepassen van de beginselen van goed bestuur kan zo – in dit gedachtenexperiment 
– leiden tot een ander oordeel over de casus van de pgb-trekkingsrechten. Op grond van 
efficiencyoverwegingen zou de slinger zelfs kunnen uitslaan naar meer publieke invloed 
op het stelsel van de pgb-trekkingsrechten, omdat de behoorlijkheid, de participatie, de 
transparantie, de effectiviteit, de verantwoording en de mensenrechten beter gewaarborgd 
kunnen worden.
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1.5 Onderzoek Europees aanbesteden

1.5.1 Inleiding
Overheden en andere publieke instellingen kopen goederen, diensten en werken in: 
van wc-papier tot bruggen en gebouwen. Daarbij moeten ze de Aanbestedingswet 2012 
toepassen. In die wet staan drempelbedragen, waarboven Europese aanbestedingspro-
cedures moeten worden toegepast.1460 Het doel van deze regels is het bevorderen van de 
concurrentie op de interne Europese markt, zodat overheden voor hun aankopen in de 
hele EU gunstige prijs/kwaliteitverhoudingen kunnen bedingen.1461 De achterliggende 
gedachte daarbij is dat publieke middelen zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed en 
dat vriendjespolitiek en belangenverstrengeling moeten worden voorkomen.1462 

De Nederlandse overheid is een belangrijke partij op de Nederlandse markt van 
goederen, werken en diensten. Ze besteedt jaarlijks voor ruim 86,6 miljard euro aan. 
De Rijksoverheid neemt daarvan een deel voor haar rekening: zij koopt jaarlijks voor 
ongeveer 16,6 miljard euro in aan goederen, werken en diensten. Het onderstaande 
overzicht komt uit Monitor aanbestedingen in Nederland 2017-2019, Onderzoek naar 
de waarde van het aantal aanbestedingen en de mkb-deelname daarbinnen.1463 De 
zogenoemde speciale-sectorbedrijven zijn bedrijven voor de exploitatie van netten voor 
gas, water en elektriciteit (artikelen 3.1 tot en met 3.6 Aanbestedingswet 2012). 

Totaal in miljarden euro’s 2017 2018 2019
Overheid 79,3 86,2 86,6
Centrale overheid 25,6 26,5 28,3
• Rijksoverheid 14,5 15,2 16,6
• Overige centrale overheid 11,1 11,3 11,7
Lokale overheid 42,6 45,3 45,9
• Gemeenten 24,8 27,1 27,7
• Gemeenschappelijke regelingen 2,6 2,6 2,5
• Provincies 2,5 2,5 2,4
• Waterschappen 1,7 1,8 1,9
• Overige lokale overheden 10,9 11,3 11,5
• Sociale zekerheidsfondsen 0,9 1,0 1,1
Speciale-sectorbedrijven 7,7 10,8 8,5
Academische ziekenhuizen 2,5 2,6 2,8

1460 Drempelbedragen Europees Aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
1461 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 6, p. 3.
1462 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 6, p. 3.
1463 Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 22, bijlage Monitor aanbestedingen in Nederland 2017-2019, 

p. 23.
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De EU wil dat alle ondernemers onder gelijke voorwaarden moeten kunnen meedingen 
naar overheidsopdrachten. Bij het aanbieden van overheidsopdrachten in de markt moet 
de overheid zoeken naar concurrerende aanbieders, waardoor vraag en aanbod beter op 
elkaar worden afgestemd en de overheid de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt.1464 De 
EU hanteert daarbij vier principes:1465

• non-discriminatie: er mag geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt worden;
• gelijke behandeling: er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn bij een 

aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet 
objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie 
krijgen;

• transparantie: vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn 
wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd;

• proportionaliteit: technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, 
selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard 
en omvang van de opdracht.

Er zijn in de kern twee standaardprocedures: een openbare en een niet openbare. Beide 
procedures zijn strak en bieden weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure. Ze 
zijn objectief, transparant en niet-discriminerend, en ze leggen veel concurrentiedruk op 
de inschrijvers. Bij de openbare procedure is die concurrentie het grootst omdat iedere 
ondernemer zich voor een opdracht kan inschrijven. Bij de niet-openbare procedure 
vindt de selectie in twee ronden plaats: in de eerste ronde de selectie van bijvoorbeeld 
vijf gegadigden die daarna allemaal kunnen meedingen naar de opdracht. Voor beide 
procedures geldt dat ze (redelijk) lang duren met voorgeschreven minimumtermijnen. 
De openbare procedure zorgt mogelijk voor heel veel inschrijvers en dat zorgt voor 
aanbestedende dienst en voor inschrijvers voor hoge kosten. Bij de niet-openbare 
procedure zijn die kosten over het geheel lager omdat er minder gegadigden zijn.1466

Naast de twee standaardprocedures zijn er zogenoemde niet-standaardprocedures1467 voor 
de volgende specifieke gevallen:
• sociale en andere specifieke diensten;
• mededingingsprocedure met onderhandeling;

1464 ‘Waarom aanbesteden de manier is om vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen’, 
pianoo.nl (geraadpleegd op 17 februari 2022).

1465 ‘Wat zijn de beginselen van Europees aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 februari 

2022).
1466 ‘Aanbestedingsprocedures: de Europese standaardprocedures’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 

februari 2022).
1467 ‘Aanbestedingsprocedures’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
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• onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging;
• versnelde procedure;
• concurrentiegerichte dialoog;
• prijsvraag;
• concessieovereenkomst;
• elektronische veiling;
• innovatiepartnerschap;
• dynamisch aankoopsysteem.

Een aanbestedende dienst moet de keuze voor een niet-standaardprocedure motiveren. 

Per procedure is bepaald hoe de opdracht moet worden aangekondigd, welke geschikt-
heidscriteria1468 er mogen worden gehanteerd (de kwalitatieve eisen waaraan een partij 
moet voldoen om te mogen meedingen), welke gunningscriteria van toepassing zijn (de 
inhoudelijke eisen waaraan de inschrijving moet voldoen) en welke uitsluitingsgronden er 
gelden (omstandigheden waarin een ondernemer dient te worden uitgesloten van verdere 
deelname aan de procedure).1469

De Algemene Rekenkamer richtte haar onderzoek in 2012 op de voorstellen die waren 
gedaan om in 2012 veranderingen door te voeren in de Europese aanbestedings-
regels. Ze voerde in 2014, 2015 en 2017 vervolgonderzoeken uit naar de vraag of haar 
aanbevelingen waren opgevolgd. Het inkopen leidde tot relatief veel opmerkingen over 
onvolkomenheden in haar jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoeken.1470 Gemiddeld waren 
er 11 onvolkomenheden bij de inkoop in de jaren 2013-2016. In 2014 waren er nog 14 
onvolkomenheden.1471 Dat aantal daalde naar 5 in het jaar 2017. De problemen met 
inkopen namen door de jaren heen dus af.1472 In totaal waren er in 2017 nog 35 problemen 
die de Algemene Rekenkamer als (ernstige) onvolkomenheden in haar rechtmatigheids-
onderzoek aanmerkte.1473 De meeste onvolkomenheden (15) waren er in dat jaar bij ICT en 
informatiebeveiliging. 

1468 Voor de beoordeling wordt meestal onderscheid gemaakt in kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en 
prijscriteria. Daarbij wordt ook vaak de wegingsfactor aan meegegeven. Bijvoorbeeld prijs is 50%, 
kwaliteit 25% en prestatie 25%.

1469 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 6.
1470 Van een onvolkomenheid is sprake als de bedrijfsvoering onvoldoende waarborgen bevat voor 

een beheerst bedrijfsvoeringsproces. De Algemene Rekenkamer geeft daarbij ook aan welke 
risico’s voor rechtmatigheid en doelmatigheid aan de gesignaleerde (ernstige) onvolkomenheden 
verbonden zijn. Vervolgens doen wij aanbevelingen voor mogelijkheden om de bedrijfsvoering te 
verbeteren.

1471 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 71.
1472 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 40. 
1473 Algemene Rekenkamer 2018a, p. 38.
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In 2022 constateerde de Algemene Rekenkamer in haar rechtmatigheidsonderzoek dat de 
ernstige onvolkomenheden (EOVK) en onvolkomenheden (OVK) in de afgelopen jaren 
juist weer toenamen en in 2021 een lichte daling lieten zien.1474

Figuur 33 Het aantal (ernstige) onvolkomenheden in de afgelopen jaren. Figuur overgenomen 
van de Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer maakte voor haar onderzoek in 2012 gebruik van openbare 
bronnen voor de verzameling van feitenmateriaal. Daarnaast voerde ze gesprekken met 
(inkoop)medewerkers bij ministeries, de VNG en de gemeente Den Haag, MKB-Ne-
derland, VNO-NCW en de Europese Commissie. 1475 Bij het Ministerie van EL&I zag 
ze het digitale dossier in over het wetsvoorstel Nederlandse aanbestedingswet en de 
Raadsonderhandelingen over het commissievoorstel voor nieuwe Europese aanbeste-
dingsrichtlijnen. Bij andere nationale rekenkamers in de EU ging ze na welke onderzoeken 
zij hadden verricht of nog gingen doen op het terrein van Europees aanbesteden. In de 
meeste gevallen bleek het te gaan om onderzoeken naar de rechtmatigheid van publieke 
uitgaven, waarbij de naleving van de (Europese) aanbestedingsregels centraal stond. 

1474 Algemene Rekenkamer 2022, p. 38.
1475 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 39.
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1.5.2 Context

1.5.2.1  Inleiding
Een projectmanager van een grote gemeente bracht enkele jaren geleden verwonderd de 
tijd in herinnering dat gemeentelijke energiebedrijven, waterleidingbedrijven en vervoer-
bedrijven nog niet verzelfstandigd waren. Hij zei: “Als we vroeger een straat moesten 
opengooien om een leiding te vervangen, dan belden we de andere gemeentelijke bedrijven 
of ze ook nog iets moesten opknappen op die plek. Dan pakten we het gezamenlijk en 
snel aan. Nu begint zoiets met eerst negen maanden met elkaar onderhandelen over 
aansprakelijkheden. Dat is nu nodig, maar het is wel zonde van de tijd en het geld.” 
Tjeenk Willink wees in het Jaarverslag 2003 van de Raad van State ook op het feit dat 
marktwerking in het verleden kon bestaan uit het spreiden van overheidsopdrachten over 
lokale ondernemingen.

Tjeenk Willink in 2003: “Het is nog niet zo lang geleden dat notarissen in 
een gemeente bij toerbeurt door hun gemeente werden ingeschakeld. Het is 
inmiddels verboden. Het strijdt met de marktwerking. (…) Overheid en markt 
kunnen de sociale organisatie echter niet vervangen.”1476

De overheid is niet alleen inkoper op de markt, maar ze maakt ook de regels voor de 
markten, ze houdt deels toezicht op markten en ze verklaart bijvoorbeeld collectieve 
arbeidsovereenkomsten verbindend met minimale salarisschalen voor bepaald werk. Dat 
schept verplichtingen bij het verlenen van opdrachten of het inkopen van goederen en 
diensten. Van de overheid mag dus een voorbeeldrol worden verwacht als het om inkopen 
gaat, want als ze haar voorbeeldige rol als marktpartij niet waarmaakt, verliest de markt 
– en dus de kiezer – het vertrouwen in de overheid. Maar die rol vervult het openbaar 
bestuur niet altijd op een fraaie wijze.

Haar belang is dus verstrengeld. Als haar inkoopkracht leidt tot zodanige contracten 
dat het bedrijfsleven er te weinig aan kan verdienen waardoor het failliet gaat, dan heeft 
die overheid op korte termijn wel enig voordeel, maar op langere termijn grotere schade 
in de vorm van maatschappelijke armoede omdat bedrijven kapot gaan en werknemers 
uitkeringstrekkers worden. Ook kan het zijn dat bedrijfstakken verdwijnen uit Nederland. 
In dat licht is de vraag of het streven naar moordende concurrentie tussen ondernemers 
om overheidsopdrachten te verwerven wel effectief en efficiënt is.1477 Kortetermijnvoordeel 

1476 Raad van State 2004, p. 23. 
1477 Uiteindelijk moeten de kosten van al die investeringen in het meedoen aan aanbestedingen direct 

of indirect worden betaald. Alle inzet op verloren aanbestedingen wordt verhaald op gegunde 
opdrachten of de sector lijdt verliezen. De kans neemt daardoor toe dat er slechts enkele grote 
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voor de overheid kan duurzame ontwrichting voor ondernemingen of zelfs hun faillis-
sement veroorzaken. Faillissementen zorgen voor meer uitkeringsgerechtigden en dus 
extra kosten voor overheden. De overheid heeft er dus belang bij dat ze door de verlening 
van opdrachten de lokale, regionale, nationale en of Europese economie versterkt. Het 
gaat dus om het vinden van een balans.

1.5.2.2  Faillissementen in de thuiszorg
Dat de overheid er niet altijd in slaagt om eigen regels fair toe te passen, bleek al uit 
het voorbeeld van de zorgkantoren die geen reële tarieven wilden betalen aan zorgver-
leners.1478 Ook in de thuiszorg weigerden gemeenten reële tarieven te betalen.1479 Uit een 
onderzoek onder 250 gemeenten van NRC bleek dat vrijwel geen enkele gemeente het 
basistarief van 25 euro bruto per uur betaalde voor de thuiszorg. De meeste gemeenten 
betaalden slechts tussen de 23 en 24 euro. Maar volgens een bestuurlijke maatregel van 
toenmalig staatssecretaris Van Rijn, die in juni 2017 in werking trad, moesten de 
gemeenten een reële kostprijs gaan betalen. In die reële kostprijs waren het cao-loon van 
de thuishulp, de werkgeverslasten voor sociale premies, een vergoeding voor de noodza-
kelijke overhead en een winstmarge opgenomen. Van Rijn wilde zo een einde maken 
aan een race naar de bodem in de thuiszorg. Die race was begonnen na de invoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007.1480 ‘Cowboys’ uit onder andere 
de schoonmaakbranche gingen thuiszorgdiensten ver onder de kostprijs aanbieden aan 
gemeenten. Na de decentralisatie van de Wmo in 2015 naar gemeenten nam de druk op de 
tarieven toe, omdat er ook fors werd bezuinigd. Dat leidde niet alleen tot lagere tarieven 
die gemeenten wilden betalen, maar ook tot minder toegekende uren voor thuishulp. 
Thuiszorgmedewerkers werden ontslagen en keerden terug als zzp’ers tegen een lager 
tarief, maar ze moesten tegelijkertijd meer doen in minder tijd. De werkdruk nam toe. 
“Tientallen thuiszorgbedrijven konden de race naar de bodem niet volhouden, ze gingen 
failliet of stopten zelf met hun activiteiten. Van kleine lokale spelers met 40 medewerkers 
tot grote landelijke bedrijven als TSN met meer dan 10.000 medewerkers.”1481

1.5.2.3  Bouwbedrijven gingen bijna kapot aan te grote contracten 
met de overheid

In de bouwsector gingen bedrijven bijna ten onder aan te grote contracten waarin de 
bouwers zelfs moesten zorgen voor het tijdig verkrijgen van overheidsvergunningen. 

commerciële partijen in de markt overblijven, die de prijzen kunnen opdrijven en de kwaliteit 
kunnen drukken.

1478 Zie bijlage II, paragraaf 1.4.4.2.
1479 Bremmers 2018. 
1480 Lent & Hermus 2018. 
1481 Lent & Hermus 2018.
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Daartoe waren ze natuurlijk niet in staat, maar ze kregen wel boetes van diezelfde 
overheid. Deze tragikomische ontwikkeling ontstond uit de parlementaire enquête 
bouwnijverheid. Die enquête liet begin deze eeuw zien dat de overheid voor honderden 
miljoenen euro’s was opgelicht door gesjoemel door aannemers omdat ze opdrachten 
onderling verdeelden vanwege de zekerheid dat de laagste inschrijver de opdracht zou 
krijgen. 1482 Volgens de enquêtecommissie was het goed om vast te houden aan de laagste 
prijs als gunningscriterium bij de meeste standaardopdrachten, omdat dat transparant 
en toereikend was.1483 Maar bij ingewikkelde opdrachten, met meer afbreukrisico’s, kon 
het laagsteprijscriterium misleidend zijn, vond de commissie. De opdrachtgever van de 
overheid had dan meer belang bij een goed onderbouwde offerte waarin bijvoorbeeld 
ook risico’s stonden die de opdrachtgever zelf over het hoofd had gezien.1484 Het leidde 
tot vechtcontracten. Een consortium van Ballast Nedam, Strukton en Strabag leed 
bijvoorbeeld 318 miljoen euro verlies op de verbreding van de A15 en de bouw van de 
nieuwe Botlekbrug. Ballast Nedam en Strukton kwamen daardoor in 2015 in ernstige 
financiële problemen. Na een arbitragezaak kwamen de bouwers met Rijkswaterstaat 
overeen dat Rijkswaterstaat een deel van deze verliezen voor eigen rekening zou nemen.1485 
Het leidde in 2016 ook tot een nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat en ProRail met 
de bouwsector. In de overwegingen voor de Marktvisie staat dat de opdrachtgever en 
opdrachtnemer weer met elkaar moesten gaan samenwerken. Volgens de Marktvisie 
waren er de afgelopen jaren verstoringen in de publiek-private balans ontstaan, die leidden 
tot “veel lage inschrijvingen en veel gedoe rond de infrastructurele werken” en “projec-
toverschrijdingen, verliezen en verkeerde allocatie van risico’s en aansprakelijkheid”. 

1486 Overheid en bouwsector wilden weer goed gaan samenwerken aan “een gezonde 
verhouding in de hele keten van Rijkswaterstaat, mede-opdrachtgevers, marktpartijen en 
hun leveranciers”.1487

Toch kon de Marktvisie niet voorkomen dat er nog steeds grote problemen kunnen 
ontstaan bij grote bouwprojecten. Het Zuidasdok is zo’n voorbeeld. Voor miljarden zou 
de infrastructuur rond de A10 ten zuiden van Amsterdam worden aangepakt. Maar het 
project was risicovoller en complexer dan gedacht. Bovendien liepen de kosten op. Het 
project ligt nu stil en de minister heroverweegt het project sinds 2019. 

1482 Kamerstukken II 2002/03, 28244, nr. 6, p. 261.
1483 Kamerstukken II 2002/03, 28244, nr. 6, p. 277.
1484 Dit is de wereld op zijn kop. Het is vergelijkbaar met de aanbeveling aan de burger die weinig 

verstand heeft van verbouwen (ingewikkeld) om zijn nieuwe keuken maar te laten plaatsen door 
de aannemer die de best onderbouwde offerte stuurt.

1485 Clahsen 2016. 
1486 Rijkswaterstaat e.a. 2016, p. 3. 
1487 Rijkswaterstaat e.a. 2016, p. 3.
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Bij de bouw, maar ook bij andere grote projecten gaat het vaak om unica’s, oftewel het in 
de praktijk realiseren van een prototype dat tevens het uiteindelijk gebruikte voorwerp 
moet worden. Van de Botlekbrug is er op de hele wereld geen tweede. Het Zuidasdok 
kan ook maar eenmaal worden gebouwd in die specifieke slappe grond. De vraag is of 
het aanbesteden van dergelijke enorme projecten aan een (combinatie van) aannemer(s), 
waarbij soms ook het hele proces van ontwerpen, bouwen, financiering, onderhoud en 
beheer/bedrijfsvoering voor lange tijd wordt gegund, wel een verstandige keuze is. NRC 
schreef op 21 februari 2022 dat het Rijk miljarden heeft te vergeven voor infrastructuur, 
maar dat grote bouwbedrijven er hun neus voor ophalen, omdat er de afgelopen jaren 
teveel is misgegaan, waarvoor de bouwers de risico’s droegen. NRC haalt emeritus 
hoogleraar De Zeeuw aan die bepleit dat de bouw en de overheid moeten terugkeren 
naar de situatie van vóór de alles-in-een-contracten. De Zeeuw: “Rijkswaterstaat moet 
weer meer operationele kennis in huis halen, vindt hij, en zich actiever bemoeien met 
de uitvoering van de projecten. Met mate, dat wel, want anders “sla je alle creativiteit uit 
de bouwsector”. Ook moet je uitkijken voor stukken hogere coördinatiekosten, “omdat 
ambtenaren al die stappen in het proces en deelprojecten aan elkaar moeten knopen”.1488

1.5.2.4 Als de Staat niet oplet, kost dat al snel honderden miljoenen 
euro’s 

Als de Staat niet oplet, kan ze voor honderden miljoenen het schip ingaan. Het Financieele 
Dagblad bracht op vrijdag 10 mei 2013 het nieuws dat ING en de Duitse Commerzbank 
fors verdienden aan de tol in de Wijkertunnel. De krant schatte dat de Staat tot 2026 722 
miljoen euro zou gaan betalen aan de banken, terwijl aan de bouw slechts 185 miljoen 
euro werd uitgegeven. De Algemene Rekenkamer waarschuwde in 1993 al voor de hoge 
kosten. Het was dus bekend dat er grote risico’s waren. Maar de contracten waren niet 
openbaar. Het FD moest een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur om de 
gegevens te krijgen. Veel media namen het nieuws van Het Financieele Dagblad over, 
mede omdat ING kort daarvoor met miljarden was gered door de Staat. Het feit dat 
de bank jaarlijks ook tientallen miljoenen verdiende aan fictieve tolbetaling voor de 
tunnel versterkte de aandacht van de media. De minister van Infrastructuur en Milieu 
antwoordde op 25 september 2013 het volgende op Kamervragen van D66: “Achteraf 
gezien kan gezegd worden dat de prijs voor deze eerste PPS1489 en de gekozen vorm van 
schaduwtol hoog is.”1490 Volgens de minister werden in 2013 betere uitgangspunten 
gehanteerd voor de afweging van risico’s en rendementen.

1488 Klumpenaar 2022.
1489 PPS: publiek private samenwerking.
1490 Aanhangsel Handelingen II 2013-2014, nr. 68. 
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1.5.2.5 Grote aanbestedingen niet altijd effectief: chauffeurs worden 
er ziek van

Een andere kwestie is of een grote aanbesteding altijd wel de beste vorm is, zeker als het 
gaat om nieuwe producten of unieke producten. De Staat moet regelmatig (bijna) nieuwe, 
niet of nauwelijks eerder gerealiseerde goederen, werken of diensten kopen in een ‘markt’, 
die dat innovatieve product nog niet of nauwelijks geproduceerd kan hebben. De Staat 
moet zich dan ook de vraag stellen in hoeverre ze de eigen potentiële producenten een 
redelijke ruimte wil geven om zelf het product te maken.

Dit speelde bij de aanschaf van 415 Chinese elektrische bussen, die goedkoper waren dan 
bussen die in Europa zouden worden geproduceerd. Is zo’n aanschaf in China pennywise 
pound foolish? Willem van der Leegte, eigenaar van VDL schreef rond kerst 2019 in het 
Financieele Dagblad: 

“Het ontwikkelen van elektrische bussen is innovatie van de bovenste plank. 
Door significante investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft VDL zich 
verder gespecialiseerd van busproducent naar systeemintegrator inclusief 
de levering van laadinfrastructuur, elektriciteit, onderhoud, connectiviteit 
en trainingen. Als specialist in de energietransitie juichen wij de welkome 
vooruitzichten van het volledig verduurzamen van het openbaar vervoer van 
harte toe. Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. 
Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige 
Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de 
gunningen van de genoemde concessies. Het bestellen van Chinese bussen zal 
leiden tot structurele consequenties voor de werkgelegenheid in Nederland. 
Onze divisie Bussen telt 2.600 medewerkers in Nederland en België en verkoop-
ondersteunende activiteiten in 20 Europese landen. De 415 nieuwe Chinese 
bussen die in ons land gaan rijden, vertegenwoordigen ongeveer 800 manjaren 
werk, exclusief uitbesteed werk en onderzoek en ontwikkeling bij toeleveranciers 
en kennisinstellingen.”1491 

Op Kamervragen antwoordde de staatssecretaris van EZK op 23 april 2020 dat de bussen 
waren gekocht door vervoeronderneming Keolis. Keolis had een aanbestedingstraject voor 
een “provinciegrensoverschrijdende openbaar vervoersconcessie IJsselVecht” gewonnen. 
De inkoop van de bussen was dus een private transactie.1492 De staatssecretaris vond 
het mislopen van de order door de VDL Groep “teleurstellend”. Ze had met provincie 

1491 ‘Kamervragen over bestelling elektrische bussen uit China’, maakindustrie.nl.
1492 Kamerstukken II 2019-20, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2582, p. 3.
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Overijssel (de penvoerder bij de concessieverlening) het aanbestedingstraject bekeken 
en “op basis van de beschikbare informatie” geen reden gezien om te veronderstellen 
dat er sprake was geweest van een ongelijk speelveld en of oneerlijke concurrentie. “Het 
gunningsbesluit is ook niet aangevochten.”1493 Tegelijkertijd constateerde ze dat “de 
mogelijkheden op dit moment beperkt zijn om onderzoek te doen naar bedrijven die 
mogelijk discriminatoire financiële steun ontvangen, en op te treden tegen bedrijven 
indien dat het geval blijkt”.1494 Zo’n onderzoek had duidelijkheid kunnen verschaffen 
over de vraag of BYD steun van de Chinese overheid had ontvangen voor de productie 
van deze bussen. De staatssecretaris wilde een nieuwe, Europese bevoegdheden creëren 
om achteraf onderzoek te doen naar de vraag of er wel sprake is geweest van een gelijk 
speelveld bij een aanbesteding. Als achteraf zou blijken dat ondernemingen staatssteun 
hadden gekregen, dan zou de Europese Commissie maatregelen moeten kunnen nemen 
tegen zo’n onderneming.1495 De staatssecretaris gaf toe dat die maatregelen geen effect 
zouden hebben op de eerdere aanbesteding, maar ze zouden wel “het gelijke speelveld 
kunnen herstellen en daardoor indirect invloed kunnen hebben op de uitkomst van 
aanbestedingen.”1496  
Zo’n pleidooi voor meer transparantie bij aanbestedingen is interessant, maar dit voorstel 
zorgt voor meer bureaucratie en vermindert het probleem bij de aanbesteding zelf niet.

De eerste bussen, die begin 2021 werden geleverd, hadden veel problemen. Dagblad De 
Stentor schreef erover: 

“De stoelen staan scheef voor het stuur, de accu’s werken niet, waardoor bussen 
stil kunnen vallen, de bedieningspedalen staan niet recht onder de chauffeur, 
de verwarming werkt niet, de bussen tochten door slecht sluitende deuren en de 
elektronica en software hebben communicatieproblemen.” 1497 

De onderhoudsmonteurs hadden veel problemen bij hun werk omdat de bussen technisch 
van elkaar verschilden, waardoor ze lang moesten zoeken naar de oorzaken van 
problemen. Het aanpakken van de problemen door concessiehouder Keolis duurde zo lang 
dat de provincies Overijssel en Gelderland hem op 18 januari 2022 in gebreke stelden.1498 

1493 Kamerstukken II 2019-20, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2582, p.3.
1494 Kamerstukken II 2019-20, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2582, p. 3.
1495 Kamerstukken II 2019/20, 21501- 30, nr. 470.
1496 Kamerstukken II 2019-20, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2582, p. 8.
1497 Boelens 2022. 
1498 Brief van de Commissaris van de Koning van Overijssel van 18 januari 2022 aan de Provinciale 

Staten van Overijssel over “Voornemen tot boete aan Keolis i.v.m. problemen BYD-bussen”, 
kenmerk 2022/0007439.
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Ze eisten dat de bussen eind maart 2022 aan alle eisen zouden voldoen. Als dat niet het 
geval zou zijn, eisten ze een boete van bijna 1,3 miljoen euro. De bussen zorgden voor een 
hoog ziekteverzuim onder de chauffeurs, ook dreigde de opvolgende concessiehouder van 
Keolis per december 2022 geconfronteerd te worden met een problematische vloot bussen 
en het openbaar vervoer in de provincies liep ernstige – zelfs landelijke - imagoschade 
op door de problemen met de bussen. Een van de chauffeurs vertelde zijn verhaal aan De 
Stentor.

De chauffeur: “Van de 250 chauffeurs die in Apeldoorn en omstreken voor 
Keolis werken, hebben ongeveer 150 chauffeurs vergelijkbare klachten. (…) Je 
moet je voorstellen dat het stuur teveel naar rechts staat. Ook de pedalen staan 
niet recht onder je lijf. Dat is een volstrekt onnatuurlijke houding. Maar het 
ergste was nog wel de stuurinrichting. De keuringsarts heeft een paar uurtjes 
met me meegereden en die sloeg ook steil achterover. Liet ik het stuur los, dan 
reed de bus de berm in.” De chauffeur moest daardoor steeds bijsturen. “Anders 
gebeuren er ongelukken. Maar voor mij betekende het ook zware lichamelijke 
klachten door die onnatuurlijke houding.” De chauffeur zat in januari 2022 al 
bijna een jaar ziek thuis met veel pijn.1499

Aanbestedingen hebben enorme gevolgen als er iets misgaat. Defensie bestelde honderden 
vrachtwagens, maar ze bleken in 2021 in combinatie met een standaardcontainer enkele 
centimeters te hoog voor de openbare weg.1500 De oplossing werd voorlopig gevonden 
in het rijden met zachtere banden. Een ander voorbeeld uit 2021 is de ontbinding van 
het leverings- en onderhoudscontract voor 515 lichte voertuigen voor de luchtmobiele 
brigade. De leverancier (Mercedes Benz Nederland) kon bij nader inzien niet voldoen aan 
de beschermingseisen voor het chassis van de auto. De opdracht werd verleend in 2018 en 
de minister van Defensie verwachtte eind 2021 dat na een nieuwe aanbesteding de nieuwe 
voertuigen niet voor 2027 worden geleverd.1501

1.5.2.6 Ook zzp’ers hebben last van aanbestedingen
Niet alleen grotere bedrijven, maar ook zzp’ers hebben moeite met aanbestedingen. ZZP 
Nederland geeft op zijn site tips voor zzp’ers omdat “de gemiddelde zzp’er” inschrijven 
op een aanbesteding “moeilijk, arbeidsintensief, kostbaar en hemeltergend ingewikkeld” 
vinden.1502 De slotsom is dat de zzp’er er wel komt als hij of zij “gewoon scherp leest, 

1499 Boelens 2022. 
1500 Kamerstukken II 2020/21, 26396, nr. 116. 
1501 Kamerstukken II 2021/22, 26396, nr. 117. 
1502 ‘5 tips voor inschrijven op aanbestedingen voor zzpers met drempelvrees’, zzp-nederland.nl 

(geraadpleegd op 21-2-2022).
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goede vragen stelt, strak plant en stug doorgaat”. Volgens de site van ABN AMRO 
liggen de kansen van zzp’ers vooral bij onderhandse aanbestedingen en bij dynamische 
aankoopsystemen (DAS).1503 Maar ook bij een DAS is het tijdrovend en ingewikkeld om 
een inschrijving compleet en goed te doen, met alle onzekerheid over de vraag of de zzp’er 
wel aan de eisen zal voldoen. Uit onderzoek van ZiPconomy bleek dat slechts 1 op de 8 
interim-opdrachten op dit soort marktplaatsen direct gegund wordt aan een zelfstandige. 
De rest komt bij bemiddelingsbureaus terecht.1504 Volgens ZiPconomy is de mogelijke 
verklaring voor het lage percentage zelfstandigen dat rechtstreeks een opdracht krijgt 
mogelijk enerzijds het grote aantal verschillende marktplaatsen en anderzijds “de niet 
altijd even klantvriendelijke manier van inschrijven”.1505 Volgens ZiPconomy wordt een 
deel van de niet rechtstreeks aan de zelfstandige gegunde opdrachten uiteindelijk via een 
bemiddelingsbureau toch door een zelfstandige uitgevoerd. “Zulke bemiddelingsbureaus 
zijn niet zelden wat beter ingericht om alle aanvragen in de gaten te houden en erop in te 
schrijven. Wordt de gunning gewonnen, dan besteden ze het werk echter ook vaak weer 
uit.”1506 Daaraan zit een vergoeding voor het bemiddelingsbureau vast, die de uurprijs 
van de zelfstandige drukt ten opzichte van de oorspronkelijk aangeboden opdracht. 
Voormalig KVK-directeur landelijke dienstverlening Peter Bargon schreef in hetzelfde 
ZiPconomy dat de marktplaatsapplicaties de kandidaten die aan de gestelde criteria 
voldoen automatisch ranken in de volgorde van het laagste tarief.1507 Dat betekent dat 
het laagste tarief bij gelijke geschiktheid de grootste kans op de opdracht heeft. Dat leidt 
uiteindelijk tot een race naar de bodem. Daarover maakte ook de FNV zich grote zorgen. 
Dat bleek ook uit de visie voor een toekomstbestendige omroep die de FNV uitbracht op 6 
maart 2019.1508 

“Wil de mediasector innovatief en competitief blijven dan zal meer geïnvesteerd 
moeten worden in duurzame inzetbaarheid en scholing van werkenden 
(werknemers en zzp-ers). (…) Via zogenaamde tenders (aanbesteding van werk) 
is er een race naar beneden ontstaan bij bijvoorbeeld de facilitaire bedrijven als 

1503 ‘Ondernemerstip: als zzp’er werken voor de overheid’, abnamro.nl (geraadpleegd op 21 
februari2022).

1504 ‘Op marktplaatsen van de overheid gaat 1 op de 8 opdrachten naar een zelfstandige’, zipeconomy.
nl (geraadpleegd op 21 februari2022). Artikel isgepubliceerd op 4 juli 2017. ZiPconomy 
analyseerde iets meer dan 1.100 opdrachten die in 2017 via een das werden gegund.

1505 . ‘Op marktplaatsen van de overheid gaat 1 op de 8 opdrachten naar een zelfstandige’, 
zipeconomy.nl (geraadpleegd op 21 februari 2022).

1506 ‘Op marktplaatsen van de overheid gaat 1 op de 8 opdrachten naar een zelfstandige’, zipeconomy.
nl (geraadpleegd op 21 februari 2022).

1507 ‘Inhuur-Marktplaats overheid en de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Vijf kritische 
noten van (potentiële) Marktplaatsgebruikers’, zipconomy.nl (geraadpleegd op 21 februari 2022).

1508 FNV-brief aan de Minister van OCW, 6 maart 2019, Toekomst van de publieke omroep, 
financiering en kwaliteit, kenmerk 019-037/ZB/CW/lvdj.
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NEP, United en Red Bee. De vele mensen die achter de schermen werken, zoals 
cameramensen, geluidstechnici en editors, hebben daardoor te maken met een 
onverantwoordelijk hoge werkdruk en sterke achteruitgang in arbeidsvoor-
waarden. Wij willen dat de overheid, de NPO en de omroepen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenbeleid. 
De overheid zou er op moeten toezien en daar ook de (financiële) randvoor-
waarden voor moeten scheppen, zodat bij openbare aanbestedingen met publiek 
geld, kwaliteit het belangrijkste criterium is en dat daarbij normale sociaal 
economische normen en standaarden in acht genomen (kunnen) worden.” 1509

De dynamische aankoopsystemen zijn vanwege de bureaucratie en de onzekerheid in het 
gunningsproces voor zzp’ers niet aantrekkelijk waardoor de aanbestedingspraktijk van 
de overheid mogelijk niet de beste, maar wel de relatief goedkoopste kandidaten naar 
boven brengt. Is dat in het belang van de overheid en de samenleving? Terecht doet FNV 
ook een beroep op de overheid en omroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor 
ethischer opdrachtgeverschap. Is er een manier om er toch voor te zorgen dat de overheid 
op minder bureaucratische wijze aan de juiste opdrachtnemers komt, terwijl tegelij-
kertijd aan alle beginselen voor aanbesteding wordt voldaan? Er moet toch een oplossing 
mogelijk zijn die transparant, non-discriminatoir, gelijkwaardig en proportioneel is. Daar 
wordt aan het slot van dit hoofdstuk op teruggekomen.

1.5.2.7 Inkopen door overheden zijn niet altijd transparant en 
doelmatig: Sywert en de presentatoren 

Zoals hiervoor al aan de orde kwam is er geen toezichthouder voor aanbestedingen.1510 De 
rechtmatigheid wordt wel onderzocht, maar de doelmatigheid niet.1511 Het is een publiek 
belang dat de Algemene Rekenkamer daarnaar onderzoek zou kunnen doen. Nu mag ze 
alleen onderzoek doen naar inkopen voor een publieke taak als een minister voor zichzelf 
onderzoeksbevoegdheden heeft bedongen in het contract. Redenerend vanuit het publieke 
belang zou de Algemene Rekenkamer in alle gevallen onderzoek moeten kunnen doen om 
zo de kans kleiner te maken dat de belastingbetaler onnodig teveel betaalt voor werken en 
diensten. 

De kwestie van de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden waaraan een driemanschap 
zo’n 30 miljoen euro verdiende tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in 2020, spreekt 
tot ieders verbeelding. Er is langdurig onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de 

1509 Bijlage bij FNV-brief aan de Minister van OCW, 6 maart 2019, Toekomst van de publieke 
omroep, financiering en kwaliteit, kenmerk 019-037/ZB/CW/lvdj.

1510 Zie hiervoor 2.5.4. 
1511 ‘Beoordelingskader inkoopbeheer’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
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vraag hoe dit zit.1512 Maar er zijn meer situaties die vanuit het publieke belang onderzocht 
zouden kunnen worden. De NOS koopt rechten voor sportevenementen en concurreert 
daarbij met commerciële omroepbedrijven. Het publieke belang is dat bepaalde sporten 
worden uitgezonden, maar dat betekent niet dat een met publiek geld gefinancierde 
organisatie dat ook zou moeten doen. De contracten van de publieke omroep met 
sportorganisaties zijn geheim.1513 Waarom? Soms eisen contractpartijen dat, maar vanuit 
het publieke belang is dat een vreemde eis. Als er een redelijke prijs wordt betaald voor 
een programma is er niets mis met openbaarheid. Dat speelt ook bij de contracten die 
omroepen afsluiten met buitenproducenten. De Algemene Rekenkamer deed er in 2019 
onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat de transparantie over programmakosten en 
de doelmatigheid bij de publieke omroep moesten worden vergroot.1514

De Algemene Rekenkamer: “NPO kijkt niet stelselmatig kritisch naar 
de kosten van programma’s die langdurig succesvol zijn, zoals Radar, 
Nieuwsuur, Boer zoekt vrouw, Studio Sport of Kassa. NPO heeft geen sterke 
positie om lagere kosten bij de omroepen te bedingen. Zo informeerde 
NPO bij de omroepen wel waarom de talkshows Jinek en Pauw meer geld 
vroegen, maar bleek niet in staat de kosten naar beneden bij te stellen. 
De omroepen geven 35% van hun programmakosten uit aan externe 
producenten: in 2018 € 193 miljoen. Bij succesvolle programma’s zitten de 
omroepen bij uitbesteding in een zwakke onderhandelingspositie ten opzichte 
van deze buitenproducenten. Stijgende uitgaven voor (het televisieprogramma) 
Wie is de mol? illustreren dit. Uitbesteding kan voordelen hebben, maar brengt 
ook aanzienlijke doelmatigheidsrisico’s met zich mee. Per uitzend-uur zijn kosten 
van uitbestede programma’s gemiddeld veel hoger dan bij eigen producties van 
omroepen, zonder dat duidelijk is of dergelijke programma’s beter presteren. 
Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat bijvoorbeeld bij de 
tv-programma’s College Tour en Floortje naar het Einde van de Wereld de kosten 
substantieel zijn gestegen toen de productie overging naar een buitenproducent. 
In het tweede geval naar een bedrijf van de presentatrice zelf. Uitbestedingscon-
structies verslechteren bovendien het zicht op het honorarium van presentatoren, 
ook dit vergroot het risico op ondoelmatigheid.”1515

1512 Kamerstukken II 2020/21, 32805, nr. 120.
1513 Schaap & Hooning 2014. 
1514 Algemene Rekenkamer 2019d, p. 60. 
1515 Algemene Rekenkamer 2019d. 
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Bij de omroepen speelt de situatie dat naast de NPO private omroepen werken, die soms 
delen van betalingen voor programma’s op zich nemen. Daardoor lijkt het lastiger om 
controles uit te voeren naar de besteding van het publieke geld. Een casus uit het Rekenka-
meronderzoek Hilversum in beeld laat dit duidelijk zien.

De Algemene Rekenkamer: “In 2018 stapte Twan Huys over naar RTL4 en zat het 
mede door hem bedachte discussieprogramma College Tour zonder presentator. 
Maar er kwam een oplossing: Matthijs van Nieuwkerk werd de nieuwe 
presentator en College Tour verhuisde van NPO2 naar NPO1. Ons viel op dat 
de financiële bijdrage van NPO aan het programma per aflevering in 2019 steeg 
met 42,7%. Daarvoor zijn volgens NTR een aantal verklaringen: Van Nieuwkerk 
wilde de presentatie wel doen maar dan moest het programma voortaan worden 
geproduceerd door Medialane, waarmee hij bekend was. Verder ontving Twan 
Huys na zijn vertrek een formatfee en kreeg het programma een nieuw decor en 
vormgeving om het geschikt te maken voor het meer ‘showy’ NPO1. Niet iedereen 
was het hier onmiddellijk mee eens, zo blijkt uit een mailwisseling tussen functi-
onarissen van NTR en NPO: de NTR-functionaris schrijft: “We zitten aan ze 
vast, waardoor het (vind ik onnodig) duurder wordt, maar het is niet anders”. 
De NPO-functionaris vindt een stijging op zichzelf acceptabel, maar in dit geval 
te hoog: “Er is altijd maar die gekke neiging bij producenten om bedragen op 
NPO1 zomaar extreem te verhogen.” Ons viel op dat in een eerste begroting van 
Medialane op 21 februari het salaris van de presentator vermeld stond, maar een 
week later niet meer. Betrokken partijen zeggen dat het bij nader inzien beter leek 
de honorering (die NTR in de onderhandelingen met 13% naar beneden wist bij 
te stellen) rechtstreeks te laten lopen via coproducent BNNVARA die het bedrag 
betaalt uit een eigen bijdrage. De presentator was in 2018 minder gaan verdienen 
doordat hij minder afleveringen van De Wereld Draait Door presenteerde. Nu 
steeg zijn honorering, waarvoor NPO toestemming verleende.”1516

Hiervoor1517 kwam al aan de orde dat de algemene beginselen van goed en behoorlijk 
bestuur van toepassing zouden moeten zijn op omroeporganisaties.1518 Vanuit die 
gedachte zouden de omroeporganisaties ook in het publieke belang onder de controle van 
de Algemene Rekenkamer gebracht moeten kunnen worden omdat ze een substantiële 
rol vervullen in de besteding van publiek geld. Het voordeel van het mogen beschikken 
over publieke geld houdt dan tevens het nadeel in van extra controles vanuit de overheid. 

1516 Algemene Rekenkamer 2019d, p. 46.
1517 Zie paragraaf 2.3.3. Publiek belang vereist controle op private sector die publiek geld ontvangt.
1518 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 738.
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Dan kan bijvoorbeeld makkelijker onderzocht worden hoe het zit met de betaling van 
programma’s van buitenproducenten in Hilversum. De Algemene Rekenkamer zag in 2019 
dat “de wens van een presentator leidend kan zijn bij de keuze voor uitbesteding aan een 
buitenproducent. Daarbij is niet altijd duidelijk hoe doelmatig een dergelijke keuze is.”1519 

1.5.2.8 Toezicht op aanbestedingen
In haar rechtmatigheidsonderzoek beoordeelt de Algemene Rekenkamer of overheden 
aan alle formele vereisten van de aanbestedingswet voldoen.1520 Naar de doelmatigheid 
van de opdrachtverlening en naar de kwaliteit van de uitvoering van die opdracht mag ze 
niet kijken, behalve als een minister dat uitdrukkelijk voor zichzelf heeft bedongen bij de 
uitvoering van publieke taken waarvan de betaling ten laste van de rijksbegroting komt. 
Het zicht op de inkoop door de overheid is dus beperkt.1521 

De overheid heeft contractvrijheid, maar ze is bij de aanbieding van werken en diensten 
gebonden aan deze op Europese regels gebaseerde Aanbestedingswet 2012. De aanbeste-
dingsregels hebben een sterk publiekrechtelijk karakter, maar de wetgever heeft de rechts-
bescherming bij de burgerlijke rechter gelegd. Het EU-recht speelt in de ontwikkeling 
van het aanbestedingsrecht een belangrijke rol omdat vier bestuursrechtelijke beginselen 
bepalend zijn voor de rechtspraak: het non-discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel, 
het transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Het is dus in Nederland aan 
de burgerlijke rechter om deze beginselen verder in te vullen, mede aan de hand van 
uitspraken Europese Hof van Justitie. 
Buiten de Aanbestedingswet 2012 heeft het Nederlandse recht geen wettelijke regeling 
voor de inhoud, uitvoering en openbaarheid van overheidscontracten. Binnen de EU zijn 
modeloverheidscontracten ontwikkeld om meer eenheid en uniformiteit te brengen in 
de contractvormen die overheden in Europa hanteren.1522 Daarin zitten ook voorstellen 
voor algemene voorwaarden die overheden kunnen hanteren als ze contracten sluiten 
met private partijen. Het aanbestedingsrecht gaat tot nu toe vooral over het aangaan van 
de overeenkomst, maar de Europese voorstellen voor modelcontracten gaan ook over de 
inhoud en uitvoering van overeenkomsten met de overheid.1523 Op die contracten zouden 
ook beginselen van bijvoorbeeld goed bestuur van toepassing kunnen worden verklaard. 
Dat zou de transparantie van de overheid vergroten. En als de uitvoering van de contacten 
zou kunnen leiden tot openbaarheid van de overeenkomst, dan wordt de realisatie van de 

1519 Algemene Rekenkamer 2019d, p. 46. 
1520 ‘Beoordelingskader inkoopbeheer’, rekenkamer.nl (geraadpleegd op 20 februari 2022).
1521 Zie ook paragraaf 2.5.4. Onderzoek bij derden die een publieke taak uitvoeren.
1522 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 753.
1523 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 754.
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vier beginselen van de EU (non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportiona-
liteit) ook gewaarborgd door controle achteraf. 

1.5.3 Samenvatting Rekenkameronderzoek Europees 
aanbesteden

De Algemene Rekenkamer schreef in haar rapport in 2012 dat de aanbestedingsregels in 
de praktijk door veel overheden en publieke instellingen als complex en tijdrovend werden 
ervaren.1524 Mede daardoor werden de regels gebrekkig nageleefd in Nederland en andere 
EU-lidstaten. Dat was ook de reden waarom die regels in Nederland en de Europese Unie 
werden herzien. De Algemene Rekenkamer ging in haar onderzoek in 2012 na wat de 
gevolgen kunnen zijn van: 
- een eventuele aanpassing van de drempelwaarden van Europese aanbestedingen; 
- het (Europese én Nederlandse) voorstel om (grotere) overheidsopdrachten verplicht 

te laten opdelen in ‘percelen’ om ze toegankelijker te maken voor ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf (MKB); 

- het Europese voorstel om het toezicht op de werking en naleving van de aanbeste-
dingsregels steviger in te vullen.

Als de drempelwaarden zouden worden verhoogd, zou het aantal grensoverschrijdende 
aanbestedingen volgens de Algemene Rekenkamer wel eens f link kunnen afnemen. Dit 
laatste was lang niet altijd in het belang van Nederlandse ondernemingen, die volgens de 
Algemene Rekenkamer relatief succesvol waren in het verkrijgen van overheidsopdrachten 
in andere EU-landen.1525 Daarom was het voor de Algemene Rekenkamer de vraag of een 
drempelverhoging zou werken.

Volgens de Algemene Rekenkamer was een van de problemen voor het mkb en voor 
zzp’ers dat schaalvergroting bij de overheid leidde tot een steeds grotere omvang van 
de gevraagde diensten, leveringen en of werken, waardoor de kleinere ondernemers 
feitelijk werden uitgesloten van een reële kans op meedingen naar opdrachten.1526 
Volgens de Algemene Rekenkamer stond het opdelen in percelen “op gespannen voet met 
de kabinetsambitie om de bedrijfsvoering van het Rijk, en dus ook de inkoopfunctie, te 
centraliseren”.1527 Daarmee wilde het kabinet kosten besparen “door juist grote opdrachten 
via één aanbestedingsprocedure in de markt te zetten”.1528 Deze tegengestelde doelstel-

1524 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 3.
1525 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 3.
1526 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 23.
1527 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 4.
1528 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 4.
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lingen (schaalverkleining én -vergroting) leidden volgens de Algemene Rekenkamer tot 
knelpunten in de uitvoering. De Algemene Rekenkamer verwachtte echter niet dat het 
opdelen van overheidsopdrachten zou leiden tot meer opdrachten voor het mkb, omdat 
ze het lieten “afweten” op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of 
omdat de aangeboden percelen nog steeds te groot waren voor het mkb.1529

De Algemene Rekenkamer refereerde in haar rapport aan een onderzoek van de Europese 
Commissie waaruit bleek dat er ondanks de Europese regels weinig grensoverschrijdende 
aanbestedingen in de EU waren.1530 De Europese Commissie stelde vast dat in de periode 
2006-2009 van alle gunningen slechts 1,6% (3,5% van de contractwaarde) grensover-
schrijdend was. Het ging dan om buitenlandse partijen die geen vestiging hadden in 
het land waar de opdracht werd verleend.1531 Nederlandse bedrijven waren overigens 
vrij succesvol in het buitenland. “Van alle contracten die Nederlandse bedrijven in de 
periode 2007–2009 verwierven, kwam maar liefst 9,4% uit een ander EU-land.”1532 Ook 
bleek uit het onderzoek van de Europese Commissie dat nabijheid van de opdrachtnemer 
belangrijk is. “Bij bijna 40% van de gunningen bevindt de leverancier zich binnen een 
afstand van maximaal 50 kilometer tot de opdrachtgever. Hoe kleiner het land en de 
omvang van de nationale markt, des te korter de afstand.” Verder waren problemen met de 
taal en onbekendheid met de (complexe) formele vereisten de voornaamste redenen voor 
ondernemingen om niet in te schrijven bij aanbestedingen in andere Europese landen.1533  
De Algemene Rekenkamer noemde deze aspecten wel in haar onderzoek, maar trok 
er geen conclusies voor de regelgeving uit, behalve het feit dat Nederlandse bedrijven 
relatief succesvol waren in het buitenland. Ze had kunnen stellen dat nader onderzoek 
naar nabijheid, taalproblemen en complexe regelstelsel voor bepaalde sectoren zouden 
kunnen leiden tot een conclusie dat eenvoudiger regelgeving voor sommige sectoren en of 
branches wenselijk was.

Om het toezicht op de gebrekkige naleving van de Europese aanbestedingsregels te 
verbeteren stelde de Europese Commissie voor om in alle EU-lidstaten een onafhankelijke 
nationale toezichtinstantie te laten aanwijzen met vergaande taken en bevoegdheden 
en een uitgebreide informatieplicht aan de Commissie. Daar was weinig steun voor, 
volgens de Algemene Rekenkamer. De Raad van Ministers wilde wel dat de lidstaten 
het Europees aanbesteden zouden monitoren en daarover zouden rapporteren aan de 

1529 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 4.
1530 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 18. 
1531 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 18.
1532 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 18.
1533 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 18.
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Europese Commissie, maar ze moesten wel zelf kunnen bepalen hoe dat toezicht eruit 
zou zien. De Algemene Rekenkamer signaleerde hierbij twee knelpunten: in beide 
toezichtmodellen bleven overheidsinkopen die ten onrechte níet waren aanbesteed buiten 
beeld en Nederland zou niet aan de eisen van het monitoren kunnen voldoen omdat de 
rijksoverheid geen zicht had op alle gegevens, met name over de omvang van de deelname 
van het mkb aan overheidsaanbestedingen.1534

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer
In haar aanbevelingen kwam de Algemene Rekenkamer hierop terug. De minister van 
EZ moest zorgen voor een “adequaat monitoring- en informatiesysteem waarmee kan 
worden vastgesteld in hoeverre de aanbestedingsregels worden nageleefd en doelmatig 
en doeltreffend zijn”.1535 Zo zou hij ook kunnen nagaan wat de deelname van het mkb 
is. Verder zou de minister “op korte termijn” onderzoek moeten doen naar de mogelijke 
baten van verhoging of verlaging van de drempels om zo zicht te krijgen in “het financi-
eel-economisch belang van de diverse Nederlandse bedrijfssectoren bij grensover-
schrijdende aanbestedingen”.1536 

De minister van BZK moest aangeven wat hij wilde: “kostenbesparing door schaalver-
groting of verbetering van de toegankelijkheid voor het MKB door opdeling in percelen 
(schaalverkleining)”.1537

Tot slot moesten de ministers van EZ, IenM en van SZW een aanpak ontwerpen “waarmee 
kleine en middelgrote bedrijven op kostenefficiënte wijze kunnen aantonen dat ze aan 
alle MVO-eisen voldoen, zodat deze eisen voor het mkb geen obstakel vormen bij het 
meedingen naar overheidsopdrachten”.1538

Reacties ministers
De minister van EZ zegde toe de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer mee te 
nemen bij een “eventuele” evaluatie van de drempelbedragen. De strategie van het Rijk bij 
het uitzetten van overheidsopdrachten was volgens de minister verder om per opdracht 
de prioriteit te bepalen aan de hand van de gegeven marktomstandigheden, de interne 
afnemer en de maatschappelijke doelen. Tot slot was het toezicht op de naleving van de 
aanbestedingsregels volgens de minister “in de kern een privaatrechtelijke aangelegen-

1534 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 4.
1535 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 5.
1536 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 4.
1537 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 5.
1538 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 5.
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heid”.1539 Verder zou hij gaan voldoen aan de Europese monitoring- en rapportagever-
plichtingen.

Nawoord Algemene Rekenkamer
In haar nawoord benadrukte de Algemene Rekenkamer dat “de strategische prioritering 
bij overheidsopdrachten op bestuurlijk niveau thuishoort” en niet per opdracht moet 
worden bepaald.

Opvolging aanbevelingen 
De Algemene Rekenkamer ging driemaal na of haar aanbevelingen werden opgevolgd: in 
augustus 2014, in augustus 2015 en in augustus 2017. Ze deed dat aan de hand van eigen 
opgaven van de ministers. De Algemene Rekenkamer beperkte zich dus tot het openbaren 
van de antwoorden van de ministers met zo nodig eigen commentaar daarop.

De aanpassing van de drempelwaarden kwam niet tot stand.1540 Verder bleef elke aanbeste-
dingsdienst verantwoordelijk voor de verstrekte opdrachten.1541 Zo hielden de Auditdienst 
Rijk en de Algemene Rekenkamer toezicht bij het Rijk.1542 Op het punt van de opdeling 
van de aanbestedingen in kleinere stukken (percelen) kwam in de periode 2012-2017 geen 
actie van de minister van EZ.1543 Ook deed de minister van BZK geen uitspraken over de 
volgens de Algemene Rekenkamer strategische vraag wanneer hij voorstander was van 
kostenbesparing door schaalvergroting of van betere toegankelijkheid voor het mkb door 
schaalverkleining.

De kostenefficiënte wijze waarmee kleine en middelgrote bedrijven kunnen aantonen 
dat ze aan alle mvo-eisen voldoen, werd gerealiseerd met het creëren van het verplichte 
Europese Uniforme Aanbestedingsdocument, dat was opgenomen in de gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012, die van kracht werd op 1 juli 2016. Hiermee konden ondernemers 
bewijzen dat zij aan de inschrijvingseisen voldoen, zonder al bij inschrijving op de 
aanbesteding alle bewijzen te moeten overleggen.1544

1539 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 5.
1540 Brief Minister van EZ van 8 juli 2015 aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie 

van de Aanbestedingswet 2012, Kamerstukken II 2014/15, 34252, nr. 1. 
1541 Algemene Rekenkamer 2017e, noot 4.
1542 Algemene Rekenkamer 2017e, noot 4.
1543 Kamerstukken II 2012/13, 33479, nr. 2, p. 3. Ook te lezen in de documenten Opvolging 

aanbevelingen peilmomenten augustus 2014, 2015 en 2017. 
1544 Algemene Rekenkamer 2017e, noot 2. 
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2015: evaluatie Aanbestedingswet 2012
In 2015 publiceerde de minister van EZ de uitkomsten van een evaluatie van de nieuwe 
Aanbestedingswet 2012. De minister zag “eerste positieve effecten”, maar ook dat dat 
er “nog winst was te behalen”.1545 Hij zou ook onderzoek gaan doen naar het percentage 
opdrachten dat aan het mkb werd gegund en daarbij het percentage mkb-inschrijvingen 
gaan monitoren.1546 Uit de evaluatie die door de Kwink Groep was uitgevoerd was 
onder meer gebleken dat twee derde van de opdrachten in 2012 en 2014 aan het mkb 
werd gegund. Verder bleek dat het mkb kritisch oordeelde over zijn eigen toegang tot 
overheidsopdrachten. 1547 Twee derde van de ondernemers vond dat de eisen in 2014 in 
aanbestedingsprocedures regelmatig of soms niet proportioneel waren. Voor het mkb 
was dit vaker een reden om niet in te schrijven dan voor het grootbedrijf.1548 Ook stuitte 
de toepassing van de aanbestedingsregels volgens de onderzoekers van de Kwink Groep 
regelmatig op onvrede bij ondernemers. Er is een verplichting om in beginsel niet op basis 
van de prijs, maar op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)1549 te 
gunnen. Maar de aanbestedende diensten en ondernemers ervoeren veel lasten van de 
verplichte toepassing van EMVI.1550 “Het opstellen van de offerteaanvraag, het opstellen 
van de offerte zelf en het beoordelen van de offertes kosten meer tijd en leiden tot hogere 
kosten dan wanneer op basis van laagste prijs wordt gegund.” Ook klaagden ondernemers 
dat “vaak op papier EMVI wordt gehanteerd terwijl het in de praktijk neerkomt op laagste 
prijs. Dit kan komen omdat aanbestedende diensten bijvoorbeeld 30 procent gewicht aan 
kwaliteit toekennen en vervolgens elke inschrijver een score tussen de 6 en de 7 krijgt voor 
kwaliteit, waardoor het uiteindelijk toch de prijs is die de doorslag geeft.”1551

1545 Kamerstukken II 2014/15, 34252, nr. 1, p. 1.
1546 Kamerstukken II 2014/15, 34252, nr. 1, p. 1.
1547 Effecten van de Aanbestedingswet 2012, Perceel 1: Deelname MKB aan overheidsopdrachten 

en het Feitenonderzoek, Kwinkgroep, Den Haag, 15 april 2015, p. 4. Bijlage bij Kamerstukken II 
2014/15, 34252, nr. 1.

1548 Effecten van de Aanbestedingswet 2012, Perceel 1: Deelname MKB aan overheidsopdrachten 
en het Feitenonderzoek, Kwinkgroep, Den Haag, 15 april 2015, p. 4. Bijlage bij Kamerstukken II 
2014/15, 34252, nr. 1.

1549 Zie ‘Metrokaart: de beste prijs-kwaliteitverhouding’, pianoo.nl.:
 “Bij de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving (EMVI) genoemd, kunnen naast prijs andere criteria meegewogen worden. De 
wet beperkt de aanbesteder niet in het gebruik van het aantal en soort subgunningscriteria. 
Wel dienen deze betrekking te hebben op de opdracht. De subgunningscriteria hoeven niet 
noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn.”

1550 Brief Minister van Economische zaken van 8 juli 2015, over de Uitkomsten van de evaluatie van 
de Aanbestedingswet 2012, Kamerstukken II 2014/15, 34252, nr. 1, onder punt 2.4 Ruimte bieden 
aan innovatie en duurzaamheid.

1551 Brief Minister van Economische zaken van 8 juli 2015, over de Uitkomsten van de evaluatie van 
de Aanbestedingswet 2012, Kamerstukken II 2014/15, 34252, nr. 1, onder punt 2.4 Ruimte bieden 
aan innovatie en duurzaamheid.
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Gebeurtenissen na het Rekenkameronderzoek: aanbesteden blijft complex en verbetering 
is een zaak van lange adem
In februari 2018 noemde de staatssecretaris van EZK aanbesteden nog steeds een 
complexe materie.1552 “Het onnodig clusteren van opdrachten is verboden en bemoeilijkt 
de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten”, schreef ze. “Een werkgroep brengt de 
problematiek rondom het clusteren van opdrachten in kaart en zal adviseren over hoe de 
praktijk op dit punt verbeterd kan worden.”1553 In haar brief van februari 2018 noemde 
ze diverse acties die tot beter aanbesteden zouden moeten leiden. “Doel van dit alles is 
uiteindelijk om een cultuuromslag te realiseren. Beter Aanbesteden is vooral bewuster 
aanbesteden. Die omslag vraagt om een lange adem en voortdurende aandacht voor het 
onderwerp vanuit overheden, (lokale) politiek, marktpartijen en brancheverenigingen. 
Ik zal die aandacht van mijn kant blijven vragen.”1554 Op 22 november 2019 herhaalde de 
staatssecretaris haar standpunt in een Kamerdebat over de evaluatie van de Aanbeste-
dingswet 2012. 

De staatssecretaris van EZK: “Het is wel een proces van lange adem. Het is 
niet zo dat we klaar zijn nu we gezegd hebben dat we die 23 acties met elkaar 
hebben afgerond (…). Als aanbestedende dienst moet je wel zo’n beetje onder 
een steen hebben geleefd als je niets weet van Beter Aanbesteden. Mevrouw 
Palland stelde aan mij de vraag: hoe zorgen we dat de resultaten beklijven? Dat 
kan dus door verder te gaan met Beter Aanbesteden, een vervolg in de vorm van 
een programma dat gericht is op opdrachtgeverschap bij aanbesteden, samen 
met MKB-Nederland, het Ministerie van BZK, dat verantwoordelijk is voor de 
Rijksinkoop, en de koepels van decentrale overheden zoals de VNG. Hoe ziet 
dat er dan uit in de praktijk? Op dit moment is er een ambtelijke kwartiermaker 
bezig met het vormgeven van dat vervolgprogramma, samen met vertegen-
woordigers van de organisaties die ik net noemde, zodat er uiteindelijk een 
gezamenlijk gedragen programma uit zal komen. Die inhoud moet dan ook 
vanuit die partijen komen. Het moet geen Haags dictaat zijn. Aanbesteden is 
echt iets wat in de praktijk gebeurt, en daar moet dat dan ook gedragen worden. 
Duidelijk is dat het programma erop gericht zal zijn dat dat gesprek, die dialoog 
– zo is dat door een aantal van u genoemd – zijn voortgang zal krijgen.”1555

1552 Evaluatie aanbestedingswet 2012, brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat van 16, februari 2018, Kamerstukken II 2017/18, 34252, nr. 4, p. 1.

1553 Evaluatie aanbestedingswet 2012, brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat van16, februari 2018, Kamerstukken II 2017/18, 34252, nr. 4, p. 3.

1554 Evaluatie aanbestedingswet 2012, brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat, 16, februari 2018, Kamerstukken II 2017/18, 34252, nr. 4, p. 5.

1555 Kamerstukken II 2019/20, 34252, nr. 18, p. 8.
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Op 25 mei 2021 schreef de staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat het programma 
Beter Aanbesteden verlengd wordt tot en met 2024.1556 Doel is dat kennis en kunde van 
aanbestedende diensten en ondernemers over het aanbestedingsproces verbetert en dat ze 
eerder en vaker met elkaar de dialoog aangaan. “Zo weten aanbestedende diensten beter 
hoe ze de vraag die ze via een aanbesteding in de markt zetten, kunnen laten aansluiten 
bij het aanbod van ondernemers. Hierbij moet het programma er ook toe leiden dat 
ondernemers beter weten hoe ze een opdracht binnen kunnen halen. Dit moet leiden tot 
meer onderling begrip en vertrouwen en tot een betere samenwerking.”1557  
De staatssecretaris had ook onderzoek laten doen naar het inkoopvolume van de 
Nederlandse overheid: Nederlandse overheden kochten in 2019 voor 86,6 miljard euro aan 
leveringen, diensten en werken in. Het waren aanbestedingen boven en onder de Europese 
drempelwaarden. In 2016 was het nog 73,3 miljard euro.1558 Het aantal aanbestedingen 
steeg van ruim 135.000 in 2017 naar circa 169.000 in 2019. Ook bleek uit het onderzoek dat 
het mkb nog steeds twee derde van de overheidsopdrachten binnenhaalt, zowel in waarde 
als in aantallen. De staatssecretaris was er blij mee: “Het is (…) positief dat het grootste 
deel van de overheidsopdrachten aan het mkb wordt verstrekt”.1559

1.5.4 Beoordeling Rekenkameronderzoek 
De Algemene Rekenkamer heeft geen normen waaraan ze haar bevindingen toetst. 
Ze heeft drie beleidsmatige vragen en geeft daarop een stand van zaken van het beleid 
weer op grond van haar onderzoeksresultaten die ze heeft gevonden in de literatuur, in 
gesprekken met ambtenaren en bij vertegenwoordigers van ondernemers en collega’s van 
andere rekenkamers.

De Algemene Rekenkamer blijft daardoor hangen in - als het ware - meedenken met 
beleidsmakers vanuit een algemene zuinigheidsnotie voor de rijksoverheid. Daarom 
heeft ze ook alle begrip voor de schaalvergroting die de rijksoverheid nastreeft, waardoor 
kleinere ondernemers eerder het nakijken hebben bij opdrachtverlening door de overheid. 
Dat is een gemiste kans, zeker ook omdat hiermee een belangrijke aanbestedingsbe-
ginselen wordt geschonden. Door te kiezen voor schaalvergroting worden grote groepen 
ondernemers uitgesloten. In Nederland zijn ruim een miljoen zzp’ers en honderddui-
zenden kleine mkb’ers, die daardoor moeilijk een opdracht van de overheid kunnen 
verkrijgen. Daarmee schendt de overheid de beginselen van gelijkheid en proportiona-
liteit.

1556 Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 22, p. 2.
1557 Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 22, p. 2.
1558 Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 22, p. 4.
1559 Kamerstukken II 2020/21, 34252, nr. 22, p. 4.
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De Algemene Rekenkamer heeft geen opvatting over recht of wet, laat staan over de 
aanbestedingswet in het bijzonder. Ze laat de opmerking van de minister van EZ dat het 
toezicht op de wet in de kern een privaatrechtelijke aangelegenheid was, onweersproken. 
Hier had de Algemene Rekenkamer een opmerking kunnen maken over een eigen 
toezichthoudende rol en de reikwijdte van die rol. Dat deed ze niet.

Ook ging de Algemene Rekenkamer de discussie niet aan over de vraag of schaalver-
groting wel in het voordeel van het mkb en zzp’ers is. Veel innovaties vinden plaats in 
het mkb. De Algemene Rekenkamer had de schaalvergroting kunnen afzetten tegen de 
doelstelling van de Europese aanbestedingsregels. Deze moeten de concurrentie op de 
interne markt bevorderen, zodat overheden voor hun aankopen in de hele EU gunstige 
prijs/kwaliteitverhoudingen kunnen bedingen. Het kabinet kiest via Beter Aanbesteden 
voor het gesprek tussen ondernemers en overheden. Maar dat duurt nu al meer dan tien 
jaar en het blijft ingewikkeld.

De beginselen van goed bestuur spelen nauwelijks een rol in dit onderzoek. Het gebrek 
aan transparantie is wel een punt, omdat de Algemene Rekenkamer pleit voor een beter 
inzicht in de aanbestedingspraktijken. Maar als het gaat om participatie en behoorlijkheid 
dan lijkt de Algemene Rekenkamer vooral begrip te hebben voor schaalvergroting. Ze 
geeft wel aan de minister mee om het mkb betere voorlichting te geven over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Schaalvergroting is volgens de Algemene Rekenkamer 
effectief en efficiënt, zo lijkt het. Mensenrechten spelen geen rol in haar onderzoek en 
verantwoording bestaat vooral uit een pleidooi om te registreren.

1.5.5 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

De vraag van de Algemene Rekenkamer bij haar onderzoek naar Europees aanbesteden 
had kunnen zijn: leidt Europees aanbesteden tot een eerlijke verdeling van opdrachten 
onder ondernemers, een versterking van de economie in de interne markt en tot goede 
opdrachtverlening door en voor de Nederlandse overheid? De beginselen van non-dis-
criminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit krijgen in de huidige context 
vorm vanuit de gedachte dat het stellen van concurrentie voordeel voor de overheid 
oplevert. Dat stellen van concurrentie zorgt voor veel bureaucratie en langjarige onduide-
lijkheid over de wijze waarop dat uitgevoerd moet worden, zowel bij overheden als bij 
ondernemers. Daarom werkt de overheid nog steeds aan het actieprogramma Beter 
Aanbesteden. Dat loopt vooralsnog door tot 2024.

Maar werkt deze uitermate bureaucratische vorm van aanbesteden wel? Aan het begin van 
dit hoofdstuk werd duidelijk dat de overheid de markt kapot kan maken door onderne-
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mingen failliet te laten gaan met duizenden ontslagen tot gevolg en mogelijk zelfs de 
dreiging van het verdwijnen van grote bouwbedrijven uit de Nederlandse economie. Is dat 
een doel van het streven naar een gezonde interne markt binnen de EU? 

Doel van het verlenen van overheidsopdrachten zou moeten zijn dat op zoveel mogelijk 
plaatsen (regionaal, landelijk en in de hele EU) een gezonde economie kan worden 
opgebouwd. Het bestaande uitgangspunt lijkt te zijn dat bedrijven in de hele EU in een 
moordende concurrentieslag moeten komen. Dan schiet de gedachte van een gezonde 
interne markt zijn doel voorbij. Bij de aanvang van de EU was dit misschien een goede 
gedachte, als wake up call. Maar nu ontstaan er uitwassen. Als de overheid de burgers 
zo slecht gaat betalen omdat concurrentie belangrijker is dan een beschaafde beloning 
voor het geleverde werk, dan verdwijnt bovendien het vertrouwen van de burger in die 
overheid. 

Het curieuze is dat de EU enerzijds aanzet tot (moordende) concurrentie met uitgebreide 
bureaucratische procedures die weinig ondernemers echt goed begrijpen en anderzijds 
regionaal beleid voert om economieën te versterken. Beter is het om de regionale 
economieën op evenwichtige wijze te laten groeien en regionale bedrijvigheid elkaar te 
laten versterken dan te werken vanuit de fictie dat ondernemingen daadwerkelijk door 
de hele EU heen werken. Sommige bedrijven zullen in de hele EU werken, omdat ze 
marktmacht hebben of omdat ze een uniek product bieden. In feite gaat het hierbij om een 
relatief beperkt aantal ondernemingen op het totaal van miljoenen ondernemingen. Voor 
de meeste bedrijven is de regio of het land nog steeds het aangewezen werkterrein. Dat is 
ook goed, want dat betekent dat er niet onnodig gereisd wordt door ondernemers. Reizen 
is milieuvervuilend en kost tijd die aan betere dingen besteed kan worden. 

Een andere benadering is dat de overheid moet zorgen voor voldoende spreiding 
van opdrachten over de markt en voor voldoende daadwerkelijke mededinging. Als 
ondernemers afhaken door de bureaucratische wijze van opdrachtverlening, dan heeft 
de overheid misschien wel schone handen gehouden, maar niet de beste kwaliteit in 
huis gehaald. Tjeenk Willink benoemde de sociale rol van de overheid, die door het 
moderne aanbestedingsrecht verboden is. Kan een eerlijke verdeling van opdrachten in 
de markt ook een gezonde interne markt bevorderen? Tjeenk Willinks voorbeeld van een 
gemeente die opdrachten over lokale notarissen verdeelt is helder. Voor een groot aantal 
opdrachten zou deze werkwijze louterend kunnen zijn. Maar als de overheid ingewikkelde 
of innovatieve opdrachten heeft te vergeven, dan is kennis van de hele interne markt (en 
mogelijk zelfs de hele wereld) mogelijk van groot belang. Als die potentiële opdracht-
nemers zijn gevonden, kan het verstandig zijn om vanuit kleine opdrachten te werken 
naar grotere nieuwe standaardopdrachten. Het voorbeeld van de elektrische bussen van 
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BYD laat zien dat direct grootschalig vernieuwen niet altijd het beste resultaat oplevert. 
Dat geldt ook voor de jeeps van Mercedes Benz. Het afzeggen van een grote order kan 
ook zorgen voor grote economische schade: bij de bussen was het misschien beter geweest 
als een Europees bedrijf aanvankelijk een kleine order had gekregen om pas later groot 
uit te pakken. Bij de jeeps was het misschien beter geweest om eerst uit te zoeken wie het 
beste product daadwerkelijk kon bouwen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
Pas als een product aan alle eisen voldoet, moet de vraag van de grootschalige productie 
aan de orde komen. Dan kan een aanbesteding, omdat het om veel geld gaat, mogelijk 
functioneel zijn, waarbij ontwikkelkosten van de nieuwe standaard ook meegerekend 
moeten worden bij het verlenen van een opdracht. Het belangrijkste voor de overheid is 
dat ze goede producten tegen reële prijzen kan inkopen, waarbij de interne markt van de 
EU (regionaal, landelijk en Europees) gezond kan blijven en zo mogelijk sterker wordt.

Wat is dan een gezonde wijze van opdrachtverlening? Een belangrijke positieve 
verandering komt tot stand als de transparantie zodanig wordt verbeterd dat zichtbaar 
wordt gemaakt welke onderneming welke opdracht voor welk bedrag uitvoert. Iedereen 
kan dan zien wat de overheid voor welke prijs geleverd krijgt, waardoor iedereen zelf kan 
beoordelen of dat een redelijk bedrag is voor die geleverde dienst of dat geleverde werk. De 
overheid moet zorgen voor voldoende spreiding van de opdrachten in de markt en goed 
toelichten waarom een gekozen onderneming die opdracht heeft gekregen. Het kan zo 
zijn dat bepaalde opdrachtnemers uitzonderlijk goed passende kwaliteiten voor bepaalde 
opdrachten hebben, waardoor die specifieke bedrijven vaker opdrachten voor de overheid 
uitvoeren. 

Een voorbeeld kan zijn een restauratiebedrijf dat veel ervaring heeft met het 
herstellen van oude objecten of gebouwen. Dat is meestal een kleine markt. Of 
een adviesbedrijf dat bijzondere kennis en ervaring heeft op een bepaald beleid-
sterrein. In die gevallen kan de overheid gemotiveerd kiezen voor zo’n bedrijf, 
maar de overheid heeft in dergelijke marktomstandigheden ook de morele plicht 
om nieuwe talenten op te leiden. Maar de overheid zal soms ook andere dan de 
bekende bedrijven opdrachten moeten gunnen om daarmee meer potentieel 
talentvolle aanbieders ervaring in die kleine markt te laten opdoen. Zo kan 
de overheid ook nieuwe aanbiedersmarkten creëren. In het verleden bood de 
toenmalige Rijksgebouwendienst bijvoorbeeld jonge, talentvolle architecten de 
kans om ervaring op te doen met grote, complexe bouwprojecten zoals gevange-
nissen. Na enkele jaren konden zij dan – met ervaring – als zelfstandig architect 
in de markt beginnen. 
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Is het dan nog nodig om een zware bureaucratische procedure aan de gunning vooraf 
te laten gaan? In de meeste gevallen niet. Aan de voorkant van het aanbestedingsproces 
is het van belang dat iedereen moet kunnen zien welke opdrachten een overheid in 
de aanbieding heeft. De overheid moet die opdracht ook zo goed mogelijk definiëren. 
Overheden kunnen de aanbieding ook beperken tot een aantal aanbieders uit bijvoorbeeld 
de regio. Meestal zal het volgende gelden: hoe unieker de opdracht, hoe groter het 
wervingsgebied moet zijn. Maar als het unieke bedrijf al in de regio zit, kan eerder 
gekozen worden voor het regionale bedrijf, behalve als het bedrijf onredelijke prijzen 
vraagt. Schaalvergroting moet worden tegengegaan om kleinere opdrachtnemers de 
ruimte te geven hun bijdrage te leveren. Schaalvergroting is alleen toegestaan als de aard 
van een opdracht niet in kleinere percelen kan worden uitgevoerd. Bemiddelingsbureaus 
moeten zoveel mogelijk verdwijnen uit de opdrachtverlening door overheden. Hun fee 
gaat ten koste van de kleinere opdrachtnemers, zoals zzp’ers. Dit betekent ook dat de 
overheid een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij het projectmanagement 
van te leveren werken en diensten door ondernemers. Op zichzelf is ook dat een goede 
zaak, omdat kennis de laatste jaren is weggelekt bij de overheid. Die kennis moet weer 
terugkomen als de overheid een actievere partij in de coördinatie van de uitvoering wordt. 
Een goede opdrachtgever heeft kennis van zaken om de opdrachtnemer kritisch te kunnen 
beoordelen. Die met kennis versterkte overheid moet een directere verantwoordelijkheid 
nemen voor de uitvoering van projecten én een reële, ethische vergoeding betalen voor de 
te leveren werken en diensten. 

Op deze wijze krijgen de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie 
en proportionaliteit meer en daardoor nieuwe inhoud: meer ondernemers kunnen 
gemakkelijker zaken gaan doen met overheden in een minder bureaucratisch proces. De 
openbaarheid van de uitvoering zorgt voor sociale controle die de bureaucratie sterk zal 
verminderen.

De volgende inhoud gaan de vier EU-principes bij aanbesteding dan krijgen:1560

• non-discriminatie: er mag geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt worden.  
Commentaar: dat verandert niet als er wordt gekozen voor openbaarheid achteraf;

• gelijke behandeling: er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn bij een 
aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander. Iedereen moet 
objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie 
krijgen. 
Commentaar: deze inhoud van het gelijkheidsbeginsel wordt nu niet waargemaakt 
omdat veel kleine ondernemingen niet kunnen meedoen aan inschrijvingen op 

1560 ‘Wat zijn de beginselen van Europees aanbesteden’, pianoo.nl (geraadpleegd op 20februari 2022).
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aanbestedingen, omdat de procedures te ingewikkeld en of te kostbaar in tijd en geld 
zijn en of te grootschalig zijn. Er is nu dus per definitie geen gelijke behandeling op 
grond van de complexe en discriminerende procedures; 

• transparantie: vooraf moet met een voor iedereen leesbare beschrijving duidelijk zijn 
wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd.  
Commentaar: deze eis kan blijven gelden, maar wordt aangevuld met transparantie 
achteraf. Daardoor krijgt transparantie meer inhoud;

• proportionaliteit: technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, 
selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard 
en omvang van de opdracht. 
In de hier voorgestelde lichtere procedure krijgt proportionaliteit daadwerkelijk 
inhoud, omdat kleinschaligheid uitgangspunt wordt en alleen gekozen wordt voor 
grootschaligheid als een opdracht alleen op die wijze kan worden uitgevoerd.

De beginselen van goed bestuur zouden de Algemene Rekenkamer verder kunnen helpen 
bij het beoordelen van een casus als die van het Europees aanbesteden. Hoe zou zij dit 
onderwerp dan kunnen benaderen?
• Transparantie. Transparantie is cruciaal voor een evenwichtige verdeling van 

overheidsopdrachten in de interne markt. Concurrentie is één van de eisen, maar niet 
de belangrijkste eis voor de verlening van opdrachten. Kwaliteit, milieubelasting door 
onnodige mobiliteit en sociale betrokkenheid bij een gebied zijn andere belangrijke 
aspecten bij de gunning van opdrachten. Het aanbestedingsproces kan minder 
bureaucratisch worden als iedereen daadwerkelijk kan zien wie welke opdrachten 
tegen welke prijs uitvoert. De openbaarheid kan ook zorgen voor correcties op de 
inhoud, kwaliteit en prijzen van toekomstige opdrachten. Overheden moeten zorgen 
voor voldoende spreiding van opdrachten in de markt. 

• Participatie. Als meer bedrijven kunnen deelnemen aan de markt en als de regio 
zwaarder telt, dan is dat goed voor de economische ontwikkeling in de interne markt. 
De effectiviteit neemt toe als de participatie van meer bedrijven aan samenleving en 
bestuur toeneemt en verder gewaarborgd wordt. 

• Behoorlijkheid. De behoorlijkheid van het aanbestedingsbeleid neemt toe als meer 
bedrijven directer en gemakkelijker aan opdrachten kunnen komen: het bevordert 
de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor kleinere ondernemers in de regionale 
en landelijke economie. De transparantie neemt toe en omdat iedereen kan zien wie 
welke opdracht tegen welke beloning krijgt. Daardoor neemt ook de behoorlijkheid 
van de uitvoering toe. De kans op te lage betaling door de overheid neemt af.

• Grondrechten. Meer ondernemers kunnen gemakkelijker in aanmerking gaan komen 
voor overheidsopdrachten. Dat sluit aan bij artikel 16 van het EU-handvest van de 
grondrechten, waarin de vrijheid van ondernemerschap wordt erkend. Als EU-aan-
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bestedingsprocedures door hun ingewikkeldheid ondernemers op achterstand zetten, 
schieten die procedures hun doel voorbij als ze niet strikt noodzakelijk zijn.  
Een nadeel van het werken voor de overheid is dat uitvoering van de opdracht zowel 
in fysieke als in financiële zin openbaar wordt. Dat zou het recht op privacy kunnen 
schenden, maar omdat het hier gaat om ondernemerschap gaat dit niet op. Er kan 
natuurlijk een discussie ontstaan over zzp’ers die door deze transparante aanpak 
indirect inzicht moeten geven in hun inkomsten. Dat nadeel weegt niet op tegen het 
voordeel van eerder in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. 

• Effectiviteit. De openbaarheid bevordert de effectiviteit en efficiëntie omdat iedereen 
kan meekijken naar de uitvoering van de opdracht en de kosten. De transparantie 
zorgt ook voor verbetering van kwaliteit en prijs van het geleverde werk, omdat 
iedereen kritiek kan hebben op wat de overheid laat doen. 

• Verantwoording. Als de verantwoording meer onderdeel wordt van de transparantie 
en zo dus op een hoger niveau komt, dan kan de Algemene Rekenkamer een beter 
oordeel vellen over de uitvoering van diensten en werken door de overheid. Dat is 
geen politiek oordeel maar een rechtsstatelijk oordeel in bestuursrechtelijke termen 
op basis van beginselen van goed bestuur. De impact daarvan is vele malen groter dan 
het huidige oordeel dat alleen gaat over de vraag of een aanbesteding aan de wettelijke 
eisen voldoet.

Maar zover is het nog niet. In het onderzoek over Europees aanbesteden had de Algemene 
Rekenkamer ook argumenten kunnen gebruiken die ingaan op efficiëntie van interne 
processen bij de overheid: de procedures zijn complex, waardoor bedrijven en overheden 
moeite hebben om zich eraan te houden. Een ander argument kan zijn dat de zwaarte van 
de procedure niet altijd passend is. Groot inkopen heeft ook nadelen, waardoor het niet 
efficiënt of niet effectief kan zijn. Kleiner, maar gespreid inkopen zou misschien de risico’s 
op vriendjespolitiek en belangenverstrengeling zelfs kunnen verkleinen.  
Als de Algemene Rekenkamer meer juridische beginselen had meegewogen in haar 
beoordeling, had een ander beeld kunnen ontstaan. De overheid heeft belang bij het 
betalen van reële marktprijzen. De prijzen moeten niet te hoog zijn, maar ook niet te laag, 
want de overheid heeft geen belang bij om bedrijfstakken kapot te maken door te lage (niet 
marktconforme) prijzen te gaan betalen. De overheid maakt de regels van het overeen-
komstenrecht en heeft dus een voorbeeldrol bij de toepassing ervan.

Tot slot moet de Algemene Rekenkamer ook in het publieke belang kunnen controleren 
of er reële prijzen worden betaald voor werken en diensten die de overheid inkoopt. 
Daartoe moeten haar bevoegdheden worden uitgebreid naar organisaties die mede publiek 
geld uitgeven. Verder kan de openbaarheid van contracten louterend werken om fraude, 
oplichting en niet reële prijzen tegen te gaan. Verder zou artikel 7.24 onderdeel c Cw 2016 
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zodanig moeten worden uitgebreid dat de Algemene Rekenkamer bij alle inkopen van 
de overheid onderzoek moet kunnen doen naar de vraag of de inkopen voldoen aan de 
beginselen van goed bestuur.

1.6  Onderzoek Toezicht op markten en 
marktwerking

1.6.1 Inleiding 
Het toezicht op markten is de laatste casus in de reeks van vijf in dit onderzoek. Het 
onderzoek Toezicht op markten is eigenlijk geen onderzoek van de Algemene Rekenkamer 
in de klassieke zin. Ze geeft in een overzichtspublicatie over verantwoording en toezicht 
op markten een uiteenzetting over de eisen die aan het toezicht op markten gesteld 
moeten worden. 

Bij de keuze voor de vijf casussen in dit onderzoek is gebruik gemaakt van de indeling 
die de Eerste Kamer geeft in haar rapport Verbinding verbroken1561. Ze behandelt daarin 
de verschillende vormen van afstand tot de overheid. Privatisering is daarin de meest 
vergaande vorm. Toezicht op markten is een laatste strohalm van de overheid om directe 
invloed op organisaties in de markt uit te oefenen. De vraag hierbij is: hoe verhoudt deze 
wereld van het toezicht zich tot het denken over recht- en doelmatigheid? En hoe kijkt de 
Algemene Rekenkamer hiernaar?

Volgens de Algemene Rekenkamer was de groei en toenemende betekenis van de toezicht-
houders op markten een direct gevolg van het feit dat overheden in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw ernaar streefden hun verantwoordelijkheid voor de directe 
voorziening in diensten te verminderen en te komen tot een zogeheten faciliterende rol.1562 
“De staat moest niet alleen kleiner worden, maar ook anders: meer marktgeoriënteerd.”1563 
In Nederland kozen de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982-1986 en 1986-1990) voor 
privatisering en deregulering om de rol van de overheid en het financieringstekort terug 
te dringen.1564 De mentaliteit moest veranderen en de publieke sector ging werken onder 
het motto ‘minder en beter’.1565 Het mededingingsbeleid nam in betekenis toe en leidde 
in alle lidstaten tot de instelling van mededingingsautoriteiten. In Nederland werd in op 
1 januari 1998 een nieuwe mededingingswet van kracht en een nieuwe toezichtautoriteit 

1561 Kamerstukken I vergaderjaar 2012/13, C,B, p. 93.
1562 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 177.
1563 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 177.
1564 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 178.
1565 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 178.
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opgericht, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De EG vaardigde richtlijnen 
uit voor het openbreken van de markten voor telecommunicatie, transport, post, gas 
en elektriciteit.1566 Staatsmonopolies werden beëindigd en aanbieders van voorheen 
overheidsdiensten werden verkocht. De nieuwe, soms sectorspecifieke toezichthouders 
moesten op die nieuwe markten oneerlijke concurrentie voorkomen, vergunningen 
verstrekken en soms ook prijzen beheersen. “Ze kregen ook bevoegdheden over ‘sociale’ 
of verdelende aspecten van markten, bijvoorbeeld om universele dienstverlening te 
verzekeren of bepaalde groepen te beschermen (…). Voorbeelden zijn de regulators van 
de nuts- en de financiële sectoren.” 1567 Maar bij privatiseringen speelt ook steeds het 
spanningsveld tussen marktordening (of marktontwerp) en markttoezicht een rol.1568 
Markttoezicht gaat over de vraag hoe bestaande concurrentie in stand moet worden 
gehouden.1569

Ten tijde van het verschijnen van het rapport in 2012 onderscheidde de Algemene 
Rekenkamer zeven markttoezichthouders in Nederland. 
• Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Nma handhaaft het kartelverbod, 

treedt op tegen misbruik van economische machtsposities en toetst voorgenomen 
concentraties van ondernemingen, zoals fusies en overnames. 

• Dienst uitvoering en toezicht Energie (Dte). De Dte is ook in 1998 opgericht als 
kamer bij de Nma. Dte ziet er sinds 1 augustus 1998 op toe dat de energieaanbieders 
de Elektriciteitswet 1998 en (sinds 7 mei 2002) de Gaswet naleven. Volgens de beide 
wetten moeten vragers en aanbieders onder non-discriminatoire voorwaarden 
toegang krijgen tot transportnetten.1570 De Dte stelt ook de tariefstructuren en 
transportvoorwaarden voor energie vast.1571

• De Vervoerkamer, opgericht op 1 januari 2004, is ook onderdeel van de Nma. Ze 
houdt dienstverlenings- en mededingingstoezicht op de spoorsector, overig openbaar 
vervoer als tram-, metro- en busvervoer, de luchthaven Schiphol en (in de toekomst) 
het loodswezen.1572 Ook volgt ze het marktgedrag van ondernemingen in deze sector. 

1566 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 177.
1567 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 177-178.
1568 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 178.
1569 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 178.
1570 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 179.
1571 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 179. 
1572 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 179. 
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• De Onafhankelijke post- en telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hield vanaf 1997 
toezicht op de kwaliteit en toegankelijkheid van de telecommunicatie-infrastructuur 
door optimale (nationale) marktcondities te scheppen.1573

• De Consumentenautoriteit (Ca) is op 1 januari 2007 opgericht na de aanname van de 
Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc) op 7 juli 2006. Met die wet werd 
de Europese richtlijn voor het consumentenrecht in nationale wetgeving omgezet. De 
Ca houdt toezicht op consumentenrechten om eerlijke handel te bevorderen tussen 
bedrijven en consumenten. Dit doet zij door collectieve inbreuken aan te pakken en 
de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten. 1574

Op 1 januari 2013 zijn de Nma, OPTA en Ca gefuseerd tot de Autoriteit Consument en 
Markt, die zich richt op consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en 
mededingingstoezicht.1575

• De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was in 2002 de voortzetting onder een 
nieuwe naam van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) op. De AFM houdt niet 
alleen toezicht op het effectenverkeer, maar op de hele financiële marktsector: sparen, 
lenen en beleggen. Het toezicht moet ervoor zorgen dat consumenten op de effecten-
markten worden beschermd, de financiële instellingen zich ordelijk en transparant op 
de markt gedragen en onderling zuivere verhoudingen in stand houden.1576

• De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) begon op 1 januari 2006 en is een gevolg van de 
invoering van een gereguleerde marktwerking in de zorg. Onderdeel hiervan was de 
invoering op 1 januari 2006 van een standaardverzekering voor curatieve zorg.1577 Het 
kabinet-Balkenende II vond het nodig om de Nza als sectorspecifieke toezichthouder 
in te stellen om daadwerkelijke concurrentie in de zorg tot stand te brengen en om toe 
te zien op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. De wettelijke basis 
van de Nza ligt in de Wet marktordening gezondheidszorg. 

1.6.2 Context
In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat de overheid niet alleen inkoper is op 
markten, maar ook regels maakt voor markten. Ze creëert markten, bijvoorbeeld als ze 
slechte regels maakt of als ze eisen aan producten stelt of arbeidsvoorwaarden vaststelt. 
Allerlei adviesbedrijven verdienen hun brood met zaken die de overheid creëert. Als een 
overheid bijvoorbeeld besluit dat ze land wil winnen op water, dan creëert ze daarmee 

1573 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 179.
1574 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 180.
1575 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 180.
1576 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 180.
1577 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 180.
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al snel een waterbouwkundige sector. Als een overheid besluit om iets als internet 
uit te vinden, dan ontstaat daarna een markt die zijn weerga niet kent. Internet werd 
uitgevonden door de Amerikaanse defensie. Met dit uitvindersgedrag creëert de overheid 
niet alleen markten, maar ze beïnvloedt ze ook. Ze heeft een uitgebreid repertoire om op 
te treden, waarmee ze haar voorbeeldrol in de samenleving vorm kan geven. Het is van 
groot belang dat ze dat op een goede wijze doet, omdat ze het vertrouwen van de burger 
– en kiezer – kan verliezen als ze die voorbeeldrol niet waarmaakt. Het is dus van groot 
belang dat de trias politica – het machtsevenwicht tussen uitvoerende, wetgevende en 
rechtsprekende macht – ten volle werkt ten aanzien van markten. 

Maar dat is niet meer zo. Zoals hiervoor duidelijk werd, waarschuwde de Afdeling 
advisering van de Raad van State voor een fundamentele Europese ontwikkeling die “ons 
staatsbestel gaandeweg substantieel heeft veranderd”: de opkomst in de afgelopen twintig 
jaar van onafhankelijke autoriteiten (‘regulators’) die binnen elke lidstaat op grond van 
Europees recht toezicht houden op steeds verdergaand geharmoniseerde markten. In 
Nederland gaat het om Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en de Autoriteit persoonsgegevens (AP). De Afdeling advisering van de 
Raad van State rekent ook de Nederlandse Zorgautoriteit ertoe, ondanks het feit dat die 
niet is ontstaan uit Europees recht. Deze instellingen moeten hun taak uitvoeren “los van 
particuliere belangen en politieke agenda’s”.1578

“Markttoezichthouders zijn niet goed te vergelijken met klassieke zelfstandige 
bestuursorganen. Zij hebben meer macht omdat zij veel taken naast elkaar 
uitoefenen: uitvoering, toezicht, sanctionering, geschilbeslechting en (pseudo- )
regelgeving. Fundamenteel is vooral dat zij ter invulling van wettelijke open 
normen zeer ruime (pseudo-)regelgevende en beleidsvormende bevoegdheden 
hebben die vaak deels door de nationale toezichthouders gezamenlijk op 
Europees niveau worden uitgeoefend. Ook als het gaat om beleidsvorming, 
oorspronkelijk bij uitstek het domein van de politiek, hebben deze toezicht-
houders (‘regulators’) een juridisch gewaarborgde onafhankelijkheid. Mede door 
de verdergaande Europese regulering en de daaruit voortvloeiende institutionele 
inbedding dreigt de uitoefening van deze bevoegdheden aan de nationale staats-
rechtelijke structuur te worden onttrokken.”1579 

1578 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 29.

1579 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 29-30.
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De ministeriële verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening door marktautoriteiten is 
volgens de Afdeling advisering van de Raad van State daarom zeer beperkt tot nihil1580 en 
daarom beval de Afdeling advisering van de Raad van State de regering aan om “mede 
in het kader van de Europese wetgeving (…) in samenspraak met het parlement beleid 
(te) ontwikkelen om de publieke verantwoording van onafhankelijke toezichthouders 
(‘regulators’) beter te waarborgen”.1581

Markttoezichthouders zoals ACM, AFM, DNB en Nza hebben regelgevende bevoegdheden 
en moeten volgens Europees recht onafhankelijk zijn.1582 Zelfs vrij van politieke 
invloed.1583 

Op zichzelf is het een curieuze zaak dat markttoezichthouders vrij van politieke 
invloed zouden moeten zijn. Wat is er mis met ons democratische rechtsstatelijke 
systeem van checks and balances? Waarom zou de politiek toezicht moeten 
creëren dat zich vervolgens aan de politiek moet onttrekken? En waarom zouden 
nutsbedrijven (dat zijn bedrijven voor het nut van iedereen) naar de markt 
gebracht moeten worden als er vervolgens toezicht op moet worden gehouden 
en waarom zou dat toezicht onafhankelijk van de politiek moeten plaatsvinden. 
Hieruit spreekt een wantrouwen in de politiek en een groter vertrouwen in de 
markt waarin concurrentie heerst, maar dan wel met toezicht. Waarom die 
bureaucratische oplossing? In de vorige casus werd duidelijk dat concurrentie 
moordend kan zijn en daardoor niet in het belang van de Staat hoeft te zijn 
omdat de Staat ook belang heeft bij een gezond bedrijfsleven.

Maar wat is onafhankelijkheid van politieke invloed als het gaat om regulerende 
instanties? Voskamp-Ter Borg legt dat uit als onafhankelijk van de sector waarop toezicht 
moet worden gehouden.1584 Maar de Europese regels laten zien dat de EU eist om onafhan-
kelijkheid van de politiek. Dat betekent dat ‘de politiek’ eerst een toezichthouder creëert 

1580 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 30.

1581 Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, Ongevraagd advies Raad van State, 
No.W04.20.0135/I ‘s-Gravenhage, 15 juni 2020, p. 66.

1582 De NZa op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). DNB en AFM op 
grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De ACM op grond van de Wet handhaving 
consumentenbescherming en de Mededingingswet. In de memorie van toelichting op de 
Instellingswet ACM is uitdrukkelijk weergegeven dat de keuze is gemaakt om met betrekking tot 
beleidsregels van de ACM niet in een goedkeuringsrecht van de verantwoordelijke minister te 
voorzien. Een van de argumenten daarvoor is volgens Broeksteeg dat het Europees recht daaraan 
in de weg zou staan. Broeksteeg 2015, p. 175.

1583 Lavrijssen 2015, p. 187.
1584 Voskamp-ter Borg 2005, p. 987.
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die zich min of meer als vrije jongen kan gedragen in de rechtsstaat. Dat is dus het einde 
van de democratische rechtsstaat, omdat de politiek haar invloed weg-organiseert. Zo 
ontstaat een bureaucratische rechtsstaat.1585 

Lavrijssen ziet dat deze onafhankelijkheid “op gespannen voet” kan staan “met de 
wijze waarop in Nederland traditioneel het democratie- en legaliteitsbeginsel worden 
ingevuld”.1586 Maar ze vindt dat “de gesignaleerde gevaren” niet moeten worden 
“overtrokken”, omdat zij kunnen worden “beteugeld”. Daarvoor geeft ze de volgende 
argumenten.1587

• De onafhankelijke autoriteiten zullen nooit volledig onafhankelijk van de politiek 
functioneren.

• De toekenning van de bevoegdheid aan de autoriteiten om bepaalde economische 
en juridische keuzes te maken kan juist bijdragen aan een effectieve toepassing van 
de wet. De politiek is daar minder goed in, volgens de Lavrijssen. Hierdoor worden 
“het democratiebeginsel en het legaliteitsbeginsel op een andere, minder traditionele 
wijze” ingevuld.

• Er moeten voldoende checks and balances worden ingebouwd om een evenwichtige 
bevoegdheidsuitoefening door de nationale autoriteiten en respect voor de wil van de 
wetgever te borgen. De verantwoording aan de democratisch gekozen organen moet 
meer op hoofdlijnen worden ingevuld. De wetgever moet in ieder geval de doelstel-
lingen, taken en bevoegdheden van de nationale autoriteit vastleggen. De autoriteit 
moet een jaarverslag sturen aan de politiek en een onafhankelijke rechter moet 
haar kunnen controleren. Zo wordt het democratiebeginsel gewaarborgd volgens 
Lavrijssen.

Naast deze nationale mechanismen onderscheidt Lavrijssen nog een aantal Europese 
mechanismen, die “een extra waarborg” vormen dat “de autoriteiten het EU-recht 
consistent toepassen”.1588

• De marktautoriteiten moeten verantwoording afleggen aan de Europese Commissie. 
Onder sommige omstandigheden kunnen nationale besluiten volgens Lavrijssen zelfs 
worden tegengehouden door de Europese Commissie.

• De nationale autoriteiten werken steeds meer samen in Europese agentschappen of 
Europese netwerken, waardoor ze elkaars werk kunnen beoordelen.

1585 Niet ondenkbeeldig is dat als die bureaucratische rechtsstaat niet lekker loopt, de volgende stap 
kan zijn een stap naar een onafhankelijke eenhoofdige rechtsstaat, waarin een eenhoofdige 
leiding zorgt voor de juiste onafhankelijke ordening van de samenleving.

1586 Lavrijssen 2015, p. 195.
1587 Lavrijssen 2015, p. 195-196.
1588 Lavrijssen 2015, p. 196.



606

Bijlage III

• De nationale autoriteiten geven advies aan de Europese Commissie over voorstellen 
voor Europese wetgeving. 

• Mocht de nationale rechter bij de beoordeling van de nationale besluiten twijfelen over 
de juiste toepassing van het Europees recht, dan kan hij een prejudiciële vraag stellen 
aan het Europese Hof van Justitie.

Ook ziet Lavrijssen mogelijkheden in de vorm van publieke en maatschappelijke verant-
woording door de autoriteiten als deze autoriteiten hun belanghebbenden de gelegenheid 
geven om te participeren in besluitvormingsprocessen.1589 

Lavrijssen: “Participatie, transparantie en verantwoording alsmede de 
mogelijkheid van rechterlijke toetsing bevorderen dat de autoriteit zorgt voor een 
rechtmatige invulling van de bevoegdheden alsmede dat bij de belanghebbenden 
draagvlak bestaat voor de keuzes die de autoriteit maakt. Aldus wordt haar 
handelen niet alleen via de wet, en via traditionele democratische verantwoor-
dingsmechanismen, maar ook via andere controlemechanismen democratisch 
gelegitimeerd. (…) Deze nieuwe, deels vervangende manieren van verant-
woording (doen) recht aan het democratiebeginsel, aangezien zij invloed van de 
burgers op het overheidsbeleid juridisch verankeren.”1590

Broeksteeg is het hier faliekant mee oneens. Hij vindt een vergaande onafhankelijkheid 
van de nationale zbo’s in combinatie met de toekenning van regulerende bevoegdheden 
niet wenselijk.

Broeksteeg: “Grote en belangrijke delen van het overheidsbeleid staan niet 
meer onder parlementaire controle, omdat ministeriële verantwoordelijkheid 
nu eenmaal ontbreekt. Daarmee blijven de ‘nationale regulerende instanties’ 
buiten bereik van (nationale) parlementaire controle. Dat klemt temeer omdat 
er ook vanuit rechtsstatelijk perspectief bezwaren bestaan. De betreffende zbo’s 
beschikken over regelgevende bevoegdheden en zijn bevoegd beleidsregels vast 
te stellen. Van zuivere uitvoering van beleid is geen sprake meer. Wel kunnen we 
spreken van een concentratie van bevoegdheden. Aldus ontstaat het gevaar van 
een staat in een staat: een overheidsinstantie die regels vaststelt en uitvoert, en 
tegelijkertijd nauwelijks te controleren is door politieke ambten.”1591

1589 Lavrijssen 2015, p. 197.
1590 Lavrijssen 2015, p. 197.
1591 Broeksteeg 2015, p. 178.
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Broeksteeg zit met de door Lavrijssen voorgestelde alternatieve invulling van het 
democratiebeginsel in zijn maag. Zolang de Europese regels ten aanzien van markttoe-
zichthoudende zbo’s gelden, “moeten we zoeken naar alternatieve checks and balances, 
waardoor deze zbo’s wellicht beter aanvaardbaar zijn”.1592 Hij voegt nog meer checks and 
balances aan de lijst van Lavrijssen toe: 
• rechtstreekse verantwoording van zbo’s aan het parlement, 
• een college van toezicht en intern toezicht.1593

Maar Broeksteeg blijft zitten met het probleem dat de Staten-Generaal de minister niet ter 
verantwoording kunnen roepen over de geopenbaarde documenten, omdat hij daar niet 
over gaat.

Broeksteeg: “De verantwoording geldt dan wellicht ten aanzien van de media – 
en het is ten zeerste de vraag of dat een wenselijke vorm van verantwoording is. 
In zekere zin geldt hetzelfde voor de verantwoording in de vorm van jaarver-
slagen. De minister kan daar nauwelijks wat mee, vanwege de functionele 
onafhankelijkheid van het zbo, in het bijzonder van ‘de politiek’, en hetzelfde 
geldt voor het parlement. De minister en de Kamers kunnen hoogstens kritische 
vragen stellen, maar daar geen consequenties aan koppelen. Het openbaren 
van de jaarverslagen, waaronder de toezending aan de minister, is dan ook 
voornamelijk een vorm van transparantie, die de publieke verantwoording (het 
uitleggen, verdedigen en motiveren van beleid) niet kan vervangen.”1594 

Volgens Broeksteeg moet er een fundamentele keuze gemaakt worden om de democra-
tische en rechtsstatelijk inbedding van de markttoezichthoudende zbo’s te garanderen. Hij 
ziet de volgende twee mogelijkheden: 
1. of de inrichting en de bevoegdheidstoedeling van deze instellingen worden meer 

overgelaten aan de lidstaten, waardoor de staatsrechtelijke inbedding beter kan 
worden,

2. of zij ‘europeaniseren’ verder, waardoor ze worden ingericht als (nationale 
dependances van) Europese agencies. 1595

In het eerste geval moet de Europese Unie de lidstaten vrijer laten ten aanzien van de 
inrichting van zbo’s voor markttoezicht. Volgens Broeksteeg is dat politiek niet haalbaar, 

1592 Broeksteeg 2015, p. 178.
1593 Broeksteeg 2015, p. 178.
1594 Broeksteeg 2015, p. 179.
1595 Broeksteeg 2015, p. 180.
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ook omdat deze zbo’s werkzaam zijn op terreinen waarop de invloed van de Europese 
Unie “immens groot” is.1596  
In het tweede geval worden de zbo’s nationale dependances van Europese agencies, 
die rapporteren aan de Europese Commissie, die op haar beurt weer verantwoording 
aflegt aan het Europees Parlement.1597 Broeksteeg signaleert ook voor deze optie forse 
problemen, omdat er lacunes zijn in de Europese verantwoording en omdat de controle 
door het Europees Parlement vaak tekortschiet. Broeksteeg hoopt op een “fundamentele 
keuze tussen nationale of Europese vormgeving, waardoor deze zbo’s weer gaan passen in 
democratische en rechtsstatelijke structuren. “Nu zweven zij te veel tussen en te los van 
het nationale en het Europese openbaar bestuur.”1598

Broeksteeg begint zijn artikel in RegelMaat met het feit dat de zelfstandige bestuurs-
organen al in de jaren tachtig van de vorige eeuw ter discussie stonden.

Broeksteeg: “Zijn het grote aantal zbo’s en de variëteit daarvan wel wenselijk? 
In hoeverre zou de wetgever algemene wetgeving over zbo’s moeten vaststellen? 
Is er voldoende parlementaire en financiële controle op zbo’s? En mogen zbo’s 
algemeen verbindende voorschriften vaststellen? De discussie over zbo’s komt in 
de kern neer op de vraag naar hun inbedding in de democratische rechtsstaat. 
Een discussie die ingewikkelder wordt, omdat Europese regelgeving ten aanzien 
van (bepaalde vormen van) zbo’s voorschrijft dat zij (voldoende) onafhan-
kelijk van politieke ambten moeten zijn én over regelgevende bevoegdheden 
beschikken?”

Voor de staatscommissie parlementair stelsel was het antwoord op deze vraag niet 
moeilijk: “bij nieuwe verzelfstandigingen zou de figuur van het agentschap in principe de 
voorkeur verdienen, omdat daarbij de ministeriële verantwoordelijkheid – anders dan bij 
zbo’s – volledig in stand blijft”. De staatscommissie beval daarom aan om een Wet op de 
overheidsorganisatie waarin dit soort zaken wordt vastgelegd.1599

Maar Broeksteeg verwijst niet voor niets naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. In die 
jaren kwam het new public management op waarin de overheid werd afgezet tegenover 
het bedrijfsleven, waarbij de connotatie was dat het bedrijfsleven het veel beter dan de 
overheid deed. Ook Mariana Mazzucato verwijst in haar boek De ondernemende staat 

1596 Broeksteeg 2015, p. 181.
1597 Broeksteeg 2015, p. 181.
1598 Broeksteeg 2015, p. 181.
1599 Staatscommissie parlementair stelsel 2018, p. 318.
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naar die jaren waarin het geloof ontstond dat de Staat moest terugtreden, waarin publieke 
diensten moesten worden uitbesteed, begrotingen werden gekort en veel nationale 
strategieën werden bepaald door angst in plaats van durf. De gedachte was dat het wel 
goed zou komen als markten dynamischer en concurrerender zouden worden.1600 Ze 
laat in haar boek zien dat niet de markt, maar juist de staat “als belangrijkste nemer van 
risico en vormer van markten optreedt”.1601 Ze geeft het voorbeeld van de farmaceutische 
industrie, waar “de meest revolutionaire nieuwe geneesmiddelen vooral ontwikkeld zijn 
met publieke, niet private, middelen”.1602 Een ander voorbeeld is Apple. Het bedrijf kreeg 
een starterssubsidie van de overheid en maakte ook “op ingenieuze wijze” gebruik van 
publiek gefinancierde technologie (internet, gps, touchscreen, en spraakherkenningstech-
nologie) om slimme producten (smartphone) te maken.1603 Volgens Mazzucato plaatst het 
feit dat de cruciale kennis door de staat was ontwikkeld het ontwijken van belastingen 
door Apple in een ander licht.

Mazzucato: “Of het nu over de ontwikkeling van de luchtvaart gaat, van 
kernenergie, computers, het internet, biotechnologie of de huidige ontwik-
kelingen in groene technologie, het is én was de staat en niet de private sector 
die de motor van de groei heeft opgestart en ontwikkeld, door zijn bereidheid 
risico’s te nemen op gebieden waar de private sector die uit de weg ging. In 
een politiek klimaat waarin de grenzen van het staatsbeleid opzettelijk worden 
teruggeschoven, is meer noodzakelijk dan ooit dat de bijdrage van de staat goed 
begrepen wordt. Anders missen we de kans om een welvarender toekomst te 
bouwen door net als in het verleden succesvolle publieke investeringen na te 
streven.”1604

Mazzucato zegt dat de staat dus belangrijk is voor de markt en dat de staat (en dus de 
politiek) zich nadrukkelijk moet bemoeien met de markt. Dat is lijnrecht in tegenspraak 
met de politieke opvatting dat de staat zich niet zou moeten bemoeien met de markt. Dat 
laatste is de Europese gedachte bij het op afstand plaatsen van de politiek bij de toezicht-
autoriteiten. Het op afstand plaatsen van de politiek getuigt van dedain voor de politiek, 
omdat de Europese regelgever kennelijk denkt dat een bureaucratisch toezichthouder 
vrijer toezicht kan houden op markten als hij geen last heeft van de politiek. Maar dan 
onderschat hij het gevaar van het verschijnsel van regulatory capture1605. Dat houdt in 

1600 Mazzucato 2014, p. 258.
1601 Mazzucato 2014, p. 30.
1602 Mazzucato 2014, p. 31.
1603 Mazzucato 2014, p. 31.
1604 Mazzucato 2014, p. 35.
1605 Bernstein 1955 en Mitnick 1980. 
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dat de organisaties die onder toezicht staan erin slagen om de regulering en het toezicht 
naar hun eigen hand te zetten, waardoor het publieke belang wordt geschaad. Agency 
capture houdt in dat een toezichthouder zo sterk onder invloed staat van de partijen in de 
markt waarop hij toezicht moet houden, dat hij hun belangen laat prevaleren, waardoor 
hij zijn taak verzaakt.1606 Als een regulatory agency niet alleen verantwoordelijk is voor 
toezicht en handhaving, maar ook voor een groot deel van de regelgeving, bestaat een 
risico op inbreuken op het principe van onafhankelijk toezicht, waardoor toezichthouders 
gaan proberen om conflicten te vermijden “onder het motto: de toezichthouder is een 
partner, een vriend, een adviseur”.1607 De uitkomst kan zijn, dat de toezichthouder in feite 
medeverantwoordelijk wordt voor de keuzen van de onder toezicht gestelde.” Ook political 
capture komt voor. Dan is het politieke bestuur bevoegd tot het opleggen van sancties en 
dan kan het te beschermen publieke belang (bijvoorbeeld milieuveiligheid) het af leggen 
tegen andere belangen.1608 Maar in het geval van political capture is er ten minste een 
politiek proces dat voor helderheid kan zorgen. Dat verdwijnt als de politiek op afstand 
wordt geplaatst. 

Er is nog een ander aspect bij toezicht. Het probleem van toezichthouden is dat toezicht 
houden per definitie achter nieuwe ontwikkelingen aanloopt, omdat de toezichthouder 
geen actieve rol speelt op de markt in het vinden van nieuwe kansen op markten. Bij 
toezichthouden geldt: eerst ontdekken en daarna handelen. Waarbij soms zelfs kan 
gelden dat men eerst niet kan geloven wat men heeft ontdekt. Die vertraagde focus van de 
toezichthouder leidt altijd tot het achteraf dichtzetten van ongewenst gedrag op de markt. 
Dat wordt ook wel de risico-regel-reflex genoemd. In de kern is deze reflex een reactie 
van de overheid op een risico of veiligheidsincident in de vorm van meer regels en meer 
toezicht om het risico op een adequaat niveau te controleren.1609 Het gaat altijd bij toezicht 
om het tegengaan van ethisch ongewenst gedrag van ondernemers. Zou dat ook op andere 
manieren gerealiseerd kunnen worden? Ja, door zelf als ethisch verantwoorde partij op 
markten de norm te stellen. Dat is een van de regulerende mogelijkheden van overheden.

Meedoen op een markt zou mogelijk niet alleen democratischer kunnen zijn, maar ook 
een goedkopere toezichtvorm omdat het oprichten van een marktpartij door de overheid 
niet alleen de perverse prikkels van de markt in toom houdt, maar ook nog eens geldelijke 
winst voor de overheid kan opleveren. Interessant in dit verband is het rapport van de 

1606 Ridder en Reinders 2014, p. 17.
1607 Ridder en Reinders 2014, p. 17.
1608 Ridder en Reinders 2014, p. 18.
1609 Ridder en Reinders 2014, p. 5.



611

Analyse vijf Rekenkameronderzoeken

B2

WRR over het geldstelsel1610. In de samenvatting bij dit rapport schrijft de WRR het 
volgende over de markt waarin banken functioneren.

“Door het toenemen van het belang van giraal geld, het verdwijnen van 
de publieke betaal- en spaaroptie en de concentratie in het bankwezen, 
zijn banken een steeds grotere publieke rol gaan spelen. De combinatie 
van private activiteiten en publieke functies zorgt voor permanente 
spanningen, die tot op zekere hoogte onvermijdelijk zijn. Het is daarom 
echter wel zaak dat deze publieke dimensie beter verankerd wordt.  
Dit vergt allereerst het versterken van de publieke dimensie in de organisatie 
van banken. De belangen van de samenleving dienen een stevigere plaats te 
krijgen. Hiervoor kan gedacht worden aan een maatschappelijke adviesraad, 
vergelijkbaar met een cliëntenraad in zorginstellingen. Ook kunnen andere 
organisatievormen - zoals het coöperatieve model - hieraan bijdragen. Het is dan 
wel van belang dat ook het Europees toezicht hiervoor voldoende ruimte laat.  
Het versterken van de publieke dimensie vergt ook dat de positie van de burger 
versterkt wordt. Dit kan door burgers meer mogelijkheden te bieden om met de 
voeten te stemmen, door het vergemakkelijken van overstappen naar het andere 
banken en het bieden van het genoemde publiek verankerde alternatief. Maar het 
is ook van belang dat de stem van de burger beter gehoord wordt, niet alleen 
binnen banken, maar ook bij toezichthouders.” 1611 

Over het publiek verankerde alternatief zegt de WRR het volgende in de samenvatting bij 
haar rapport. Opnieuw zien we wat rechtsfilosoof Dworkin al zei over het recht1612, Tjeenk 
Willink zei over aanbesteden1613 en de WRR hier zegt over het monetair-financieel-stelsel: 
dat het sociaal is. 

“Het monetair-financieel stelsel is uiteindelijk geen technisch maar een sociaal 
stelsel. Het gedrag van burgers, bedrijven, banken, politici en beleidsmakers doet 
ertoe en kan niet van tevoren helemaal worden voorspeld of vastgelegd. Wat 
goed werkt op de tekentafel kan daardoor in de praktijk heel anders uitpakken. 
Bovendien heeft een publiekgeldsysteem als geheel nooit gefunctioneerd. Dit 
betekent dat niet eenduidig vast te stellen is of het beoogde systeem over het 
geheel genomen beter zal functioneren dan ons huidige stelsel. (…) Het voorstel 

1610 WRR 2019. 
1611 WRR 2019, p. 15.
1612 Zie paragraaf 1.3.12. Integriteit, respect en zorg. 
1613 Zie paragraaf 4.5.3. Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van goed bestuur.
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voor een publiek-geldsysteem is echter om meerdere redenen het bestuderen 
waard. Het biedt niet alleen een goede spiegel voor het huidige systeem, het legt 
ook een aantal belangrijke pijnpunten bloot en het kan inspiratie bieden voor de 
noodzakelijke hervormingen.”1614

Deze gedachte zou kunnen leiden tot een staatsbank voor de burger, die concurreert met 
de private banken. Dat zou op zichzelf geen slechte zaak zijn, zeker als bedacht wordt 
dat in feite de ‘gewone’ burger de banken in de bankencrisis heeft gered. Zo zou ook de 
Europese staat kunnen werken aan een eigen googlezoekmachine, waardoor de voordelen 
aan de Europese burger toevallen terwijl de nadelen van het verlies van persoonlijke data 
wordt tegengegaan. Toezicht op markten kan dus gevarieerder en democratischer zijn, 
dan het nu is ingericht. Markten zijn meestal ook dynamischer dan een toezichthouder 
kan bevroeden. Daarom is het hebben van vooraf vastgestelde niet-politieke beoorde-
lingscriteria een contradictie, waardoor onafhankelijk toezicht eigenlijk onmogelijk 
en dus onwenselijk is. Zeker onafhankelijk toezicht kan dus een rem op een gezonde 
marktwerking zijn. 
Bij de behandeling van de casus van het Rekenkameronderzoek Toezicht op markten is 
het goed dit in het achterhoofd te houden.

1.6.3 Samenvatting Rekenkameronderzoek Toezicht op 
markten

In de achtergrondstudie Verantwoording en toezicht bij organisaties op afstand van 
het Rijk, Achtergronddocument 2012 verwijst de Algemene Rekenkamer naar haar 
toezichtkader voor markten uit 2005.1615, 1616 In die studie behandelt de Rekenkamer 
het toezicht op markten en marktwerking. Ze richt zich in dit rapport op de markten 
waarvoor al toezichthouders (zoals de toenmalige NMa en OPTA, en de AFM) waren 
opgericht.

1614 WRR 2019, p. 12.
1615 Algemene Rekenkamer, Toezicht op markten, Kamerstukken II 2004/05, 29960, nrs. 1-2. Den 

Haag, Sdu.
1616 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 177-196.De achtergrondstudie verscheen kort na het Rapport 

Verbinding verbroken van de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2012/13, C,B. Dat verscheen op 
30 oktober 2012. In dat rapport staat in Bijlage 2 (p. 98 – 107) een uitgebreid besliskader dat 
kan worden gebruikt bij de bespreking en toetsing van (wets)voorstellen met betrekking tot 
privatisering en verzelfstandiging (blz. 98).
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Beoordelingskader Algemene Rekenkamer 
In haar achtergrondstudie Toezicht op markten1617 publiceerde de Algemene Rekenkamer 
een beoordelingskader voor markttoezicht. Dit toetsingskader om het functioneren van 
markttoezicht te beoordelen bestaat uit de volgende elementen: 
• organisatie van het toezicht; 
• toezichtbeleid; 
• inhoud van het toezicht; 
• product van het toezicht; 
• ministeriële verantwoordelijkheid; 
• publieke verantwoording en consultatie.

Organisatie van het toezicht
Voor het eerste punt, de organisatie van het toezicht, zijn volgens de Algemene 
Rekenkamer vier onderwerpen belangrijk: 
1. onafhankelijkheid en functiescheiding; 
2. positionering van het toezicht; 
3. deskundigheid; 
4. integriteit en onpartijdigheid.

Op de eerste twee onderdelen wordt hier iets dieper ingegaan. Toezicht moet volgens 
de Algemene Rekenkamer een afzonderlijke en onafhankelijke functie zijn, gescheiden 
van andere functies als beleid, regelgeving, uitvoering en advies. Tegelijkertijd moet 
er ook “duidelijke samenhang” blijven bestaan tussen beleid, uitvoering en toezicht. 
De scheiding hoeft mede daarom niet te betekenen dat de toezichtfunctie altijd in een 
zelfstandige organisatie moet zijn ondergebracht. Met voldoende waarborgen kan het ook 
een onafhankelijke functie binnen een organisatie zijn.1618 

De Algemene Rekenkamer vindt dat publieke belangen – zoals sociale en milieudoelstel-
lingen – als randvoorwaarden voor de marktwerking gesteld kunnen en moeten worden. 
“De politiek moet en kán deze belangen duidelijk en concreet stellen, ook wanneer 
markttoezichthouders deze behartigen. Het is op deze punten niet noodzakelijk en ook 
niet wenselijk met open normen te werken.”1619

Opmerkelijk is in het licht van het voorgaande dat de Algemene Rekenkamer “geen 
opvattingen” heeft of het toezicht binnen of buiten het departement gepositioneerd moet zijn. 

1617 Algemene Rekenkamer, Toezicht op markten, Kamerstukken II 2004/05, 29960, nrs. 1-2. Den 
Haag, Sdu.

1618 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 190.
1619 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 190
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De Algemene Rekenkamer: “We zien dit vooral als een politiek-bestuurlijke 
afweging. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag of toezichthouders een zbo-status 
moeten hebben of voor de afweging tussen algemeen en specifiek markttoezicht. 
Wel vinden we een goede afstemming tussen (markt)toezichthouders belang-
rijk.”1620 

Omdat de plek waar het toezicht is gepositioneerd, volgens de Algemene Rekenkamer 
een politiek-bestuurlijke kwestie is, heeft ze daarover geen oordeel, noch over de vraag of 
het binnen of buiten het departement is, noch over de rechtsvorm van de toezichthouder, 
noch over de vraag of de publieke belangen voldoende zijn gediend met de gekozen 
oplossing. Ze volgt de keuze van de minister zonder inhoudelijke overwegingen: het is 
wat het is. De Algemene Rekenkamer stelt zich hierbij geen vragen over transparantie, 
participatie, behoorlijkheid, mensenrechten, effectiviteit en efficiëntie en verantwoording. 
Dat komt later in deze casus aan de orde. 

Toezichtbeleid
Het toezichtbeleid moet volgens de Algemene Rekenkamer de volgende elementen 
bevatten.1621 
1. De relevante markt moet worden afgebakend. 
2. De toezichthouders moeten concrete en toetsbare doelstellingen hanteren op basis van 

onder meer een risico- en marktanalyse.
3. Het toezichtbeleid moet richting geven aan de informatieverwerving, oordeels-

vorming en interventies van de toezichthouders.
4. De toezichthouders moeten vooraf bepalen 
 a. of ze zich meer richten op marktmacht of transparantie en 
 b.  wat het aangrijpingspunt1622 van hun toezicht is: de voorwaarden, het proces dan 

wel de uitkomsten van de marktwerking. 
5. De toezichthouders moeten ook vermelden hoe andere publieke belangen worden 

meegenomen in het toezicht.
6. De toezichthouders moeten in hun toezichtbeleid de kosten en de baten van hun 

activiteiten tegen elkaar afwegen.
7. Als er ook andere toezichthouders bezig zijn met de afweging van deels dezelfde 

publieke belangen, dan is het wenselijk dat de minister een duidelijke hiërarchie van 
belangen aanwijst en dat de toezichthouders onderling voor een goede afstemming 
zorgen.

1620 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 191
1621 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 192
1622 Voor zover de wet daartoe ruimte laat.
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Dit laatste punt is eigenlijk een kwestie van organisatie van het toezicht: als er overlap-
pingen zijn, dan leidt dat tot meer bureaucratie en dan moet dat worden aangepast. Ook 
de andere punten laten zien dat het toezicht op markten een forse bureaucratie oplevert, 
omdat ieder aspect in een dynamische markt moet worden gedefinieerd: de grenzen van 
de markt, de publieke belangen die beschermd moeten worden, de voorwaarden om het 
toezicht uit te oefenen, het doel van het toezicht, de kosten en baten enz.  
Met name dat laatste aspect is interessant omdat dat kan leiden tot het antwoord op de 
vraag of het toezicht wel nodig is en of een andere oplossing dan privatisering beter kan 
zijn, zoals bijvoorbeeld nationalisatie om directere sturing mogelijk te maken.

Inhoud van het toezicht
Volgens de Algemene Rekenkamer is de oordeelsvorming door de toezichthouder cruciaal. 
Daarom moet de markttoezichthouder een helder en kenbaar normenkader hebben om 
zich een oordeel te vormen over de vraag of het doel – een goede marktwerking binnen de 
gestelde randvoorwaarden van andere publieke belangen – bereikt wordt. Maar volgens de 
Algemene Rekenkamer is de werkelijkheid van toezichthouders vaak anders, omdat 

“zij veelal te maken hebben met open normen en omdat grootheden als een goede 
marktwerking (voor bijvoorbeeld de Nma) dan wel een juiste prijszetting (voor 
Dte en OPTA) tamelijk lastig te operationaliseren zijn. Goede concrete beoorde-
lingscriteria vooraf voorkomen willekeur en geven ook de onder toezicht staande 
zekerheid. Als dit toezichtelement niet goed is uitgewerkt, bestaat bovendien 
het risico dat de toezichthouder te veel en te ongericht informatie verzamelt. 
Het gaat niet alleen om oordeelsvorming in individuele gevallen, maar ook om 
een oordeelsvorming over de totale sector of het totale terrein. Het gaat bij dit 
laatste in essentie om het toezichtproduct. Verwacht mag worden dat daarvan 
ten minste jaarlijks verslag wordt gedaan.”1623

De informatieverzameling moet gericht zijn op het doel van het toezicht.1624 De 
medewerkers die informatie halen, moeten voldoende bevoegd en deskundig zijn. Ook 
moet duidelijk zijn tot welke interventies (waaronder sancties) de toezichthouder bevoegd 
is. Deze moeten toereikend zijn om de beoogde doelen te bereiken. De interventies moeten 
verder effectief en proportioneel zijn. Het opleggen van sancties (zoals bestuurlijke boetes) 
en de oordeelsvorming moeten gescheiden functies zijn bij de toezichthouders. Daarnaast 
is het belangrijk dat de verschillende toezichthouders op één gebied hun interventies 
goed op elkaar afstemmen. Voor interventies met rechtsgevolgen moet volgens de 

1623 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 193.
1624 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 193.
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Algemene Rekenkamer het normatieve kader met bezwaar en beroep van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing zijn en daarnaast is het vaak ook mogelijk normover-
tredingen strafrechtelijk af te wikkelen.1625 Wanneer de toezichthouder kan kiezen tussen 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, moet hij zijn keuze goed motiveren. 
Ook moeten er goede afspraken zijn tussen de toezichthouder en het Openbaar Ministerie 
over de afstemming tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke traject. “Ten 
slotte kunnen vooral bij de Mededingingswet derden zich wenden tot de burgerlijke 
rechter, als ze menen in hun belang getroffen te zijn door een vermeende overtreder van 
mededingingsregels. De toezichthouder zal ook dat in de keuze voor zijn optreden kunnen 
betrekken.”1626

Het toezichtproduct: wat moet het toezicht opleveren? 
De Algemene Rekenkamer vindt dat toezicht het volgende moet opleveren.

“Toezicht op markten moet opleveren dat er op de desbetreffende markt een 
goede marktwerking komt: concurrentie en transparantie. Bij het sectorspe-
cifieke markttoezicht zijn er doorgaans ook randvoorwaarden van andere 
publieke belangen die niet automatisch worden verzekerd door een (ongestoorde) 
marktwerking, zoals toegankelijkheid, leveringszekerheid en duurzaamheid (van 
bijvoorbeeld energieproductie). Toezicht op markten moet dus naast een goede 
marktwerking vaak nog een ander product opleveren, namelijk dat specifieke 
regelgeving over specifieke onderwerpen wordt nageleefd. Ook bij het algemene 
mededingingstoezicht op grond van de Mededingingswet kan de Nma naast 
marktwerking andere publieke belangen mee laten wegen. Soms kunnen de 
verschillende producten elkaar in de weg zitten. In een aantal gevallen ligt het 
toezicht op marktwerking en andere publieke belangen bij dezelfde toezicht-
houder zoals bij de OPTA en de Dte. In andere gevallen, bijvoorbeeld in de 
voorstellen voor de zorg, zijn er verschillende toezichthouders. Dat maakt 
afweging van beide belangen nog moeilijker. Een samenhangende verant-
woording door de toezichthouders aan minister, parlement en andere belangheb-
benden over wat al het toezicht op één terrein oplevert, is zeker in die situatie 
gewenst.”1627

Volgens de Algemene Rekenkamer zijn concurrentie en transparantie voorwaarden 
voor een goede marktwerking. Transparantie is fijn voor een toezichthouder, maar op 

1625 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
1626 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
1627 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194.
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zichzelf geen voorwaarde voor een goede marktwerking. Een concurrerende markt 
hoeft niet transparant te zijn, omdat iedere marktdeelnemer belang heeft bij geheimen. 
Transparantie en concurrentie zijn tegenstrijdige begrippen. Concurrentie zou geen doel 
op zichzelf moeten zijn, omdat moordende concurrentie ook kan leiden tot onnodige 
maatschappelijke schade, zoals in de vorige casus duidelijk werd.  
De onderliggende vraag over toezicht zou moeten zijn of het toezicht mag leiden tot een 
markt met minder of geen toezicht? Ook kan een uitkomst zijn dat de overheid zelf als 
partij op de markt gaat optreden en of een deelnemer op de markt (deels) nationaliseert. 
Maar die opties lijkt de Algemene Rekenkamer uit te sluiten. Dat heeft ook te maken met 
haar opvatting over ministeriële verantwoordelijkheid.

Ministeriële verantwoordelijkheid1628 

De Algemene Rekenkamer noemt het toezichthouden op markten een publieke taak die 
wordt gefinancierd met publiek geld. Vaak is dit een combinatie van rijksbijdragen en 
heffingen bij de bedrijven die onder toezicht staan. Het publieke geld moet rechtmatig 
worden geïnd en besteed en ordelijk en controleerbaar worden beheerd. De toezicht-
houders moeten zich daarover jaarlijks verantwoorden. Ook moeten de toezichthouders 
jaarlijks verantwoording afleggen over hun activiteiten en prestaties bij het uitvoeren van 
de (wettelijke) taak. Vooral de doelmatigheid en doeltreffendheid zijn daarbij belangrijk 
volgens de Algemene Rekenkamer. De verantwoording over de prestaties (taakuitvoering) 
moet samenhangen met de verantwoording over de financiën. Het uitgangspunt van de 
Algemene Rekenkamer is dat er duidelijke afspraken moeten zijn tussen ministerie en de 
toezichthouder over de reikwijdte en diepgang van de verantwoording over prestaties, 
middelen en bedrijfsvoering.

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister altijd aan de Staten-Generaal moet 
kunnen rapporteren hoe een publieke taak wordt uitgevoerd en of de daarmee gemoeide 
publieke middelen recht- en doelmatig worden gebruikt. 

“De minister moet daarom toezicht op de toezichthouders houden. Bij 
markttoezicht heeft de minister volgens de Visie op markttoezicht1629 vooral 
een voorwaardenscheppende rol en is hij alleen verantwoordelijk voor de 
wetgeving en de kaders waarin de organisatie opereert. Maar ook dan moet hij 
voor de taakuitvoering inzicht verwerven in de beleidsprestaties van de direct 
verantwoordelijke organisatie en de Kamer hiervan op de hoogte stellen. De 

1628 Deze paragraaf is ontleend aan: Algemene Rekenkamer 2012b, p. 194-195.
1629 Ministerie van Economische Zaken, Visie op markttoezicht, p. 15-18, bijlage bij Kamerstukken II 

2003/04, 29200 XIII, nr. 50.
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systeemverantwoordelijke minister blijft daarmee te allen tijde een toetsende 
medeverantwoordelijkheid houden voor de resultaten.”1630

De Algemene Rekenkamer gaat dus mee in de beperkte opvatting van de minister van 
Economische Zaken dat hij in de eerste plaats een rol heeft om voorwaarden te scheppen. 
De Algemene Rekenkamer vindt wel dat hij zicht moet houden op wat de toezichthouder 
(de ‘verantwoordelijke organisatie’) doet, maar dat is vooral een ‘toetsende medever-
antwoordelijkheid’ voor de resultaten. De Algemene Rekenkamer legt vervolgens uit 
dat ze “het toezicht van de minister vooral (bezien) in het licht van de ministeriële 
verantwoordelijkheid”.1631 Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de 
minister volgens de Algemene Rekenkamer “een duidelijk omschreven minimumpakket 
aan bevoegdheden hebben om (bij) te kunnen sturen”1632. Die bevoegdheden kunnen 
– afhankelijk van de aard en taak van de toezichthouder – bestaan uit: goedkeuring, 
schorsing of vernietiging van bepaalde besluiten of instemming met (bepaalde) 
bestuurshandelingen.1633 

En dan komt de Algemene Rekenkamer weer met het feit dat het “een politieke afweging 
(is) hoe de relatie tussen de minister en toezichthouder op afstand precies is vormge-
geven”.1634, 1635 

Het lijkt erop dat de Algemene Rekenkamer hiermee wil zeggen dat zij geen inhoudelijk 
oordeel wil vellen over de manier waarop een minister zijn relatie met een toezichthouder 
vormgeeft. Vanuit onder meer doelmatigheidsoverwegingen zou ze daar mogelijk wel een 
oordeel over kunnen – of misschien zelfs wel moeten – geven. De Algemene Rekenkamer 
vindt overigens wel1636 dat de minister steeds moet kunnen ingrijpen als een markttoe-
zichthouder zijn taak ernstig verwaarloost (taakverwaarlozingsregeling).1637 

1630 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1631 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1632 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1633 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1634 De Algemene Rekenkamer geeft hierbij het volgende voorbeeld: “Zo mag de minister bij de 

markttoezichthouders besluiten in individuele gevallen niet vernietigen. Alleen de rechter kan 
dergelijke besluiten toetsen.” Maar wat zou erop tegen zijn als een minister dat in het belang van 
de marktwerking eventueel óók mag doen? 

1635 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1636 Algemene Rekenkamer, Toezicht op uitvoering publieke taken. Kamerstukken II 1997/98, 25956, 

nrs. 1-2, p. 14.
1637 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
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Publieke verantwoording en consultatie1638 
De toezichthouders moeten niet alleen aan de minister verantwoorden hoe ze hun 
publieke taak uitvoeren, maar de Algemene Rekenkamer vindt ook dat ze transparant 
moeten zijn voor andere belanghebbenden en voor de samenleving als geheel. Ze moeten 
om maatschappelijk draagvlak te creëren de belanghebbenden consulteren en uitleg geven 
over hun beslissingen. Dat maakt ze effectiever. Verder kan er sprake kan zijn van rechts-
ongelijkheid tussen de organisaties die onder toezicht staan en consumenten: doorgaans 
kunnen de ondertoezichtgestelden wel in bezwaar en beroep gaan tegen beslissingen van 
de toezichthouders, maar consumenten niet omdat ze niet als belanghebbenden worden 
aangemerkt. Soms hebben toezichthouders ook een raad van toezicht. De Algemene 
Rekenkamer vindt – in lijn met de Kaderstellende visie op toezicht1639 van het kabinet – 
dat de raad van toezicht of de publieke verantwoording aan belanghebbenden het toezicht 
door de minister niet kan vervangen. “Wel kan deze daar onder strikte voorwaarden 
gebruik van maken. In de Visie op markttoezicht1640 stelt het kabinet zich op hetzelfde 
standpunt.”1641

1.6.4 Analyse aan de hand van beginselen goed bestuur
Addink gaf in 2005 een korte beoordeling van ditzelfde toezichtkader van de Algemene 
Rekenkamer. Hij stelde vast dat “meer dan bij de rechtmatigheidsonderzoeken gebruik 
wordt gemaakt van de moderne beginselen van goed bestuur. Daarnaast spelen de 
traditionele beginselen van behoorlijk bestuur zoals het rechtszekerheidsbeginsel en het 
zorgvuldigheidsbeginsel ook een rol.”1642 Ook waren de beginselen van effectief bestuur 
aan de orde bij het pleidooi van de Algemene Rekenkamer om de verschillende toezicht-
houders hun werk op elkaar te laten afstemmen.1643 

In aanvulling op Addinks commentaar kan het volgende worden opgemerkt. De opvatting 
van de Algemene Rekenkamer over ministeriële verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de 
Algemene Rekenkamer niet onbevangen kan oordelen over het toezicht. Ze blijft binnen 
dat ministeriële kader: de minister bepaalt de organisatie en reikwijdte van het toezicht, 
waardoor de Algemene Rekenkamer alleen wat opmerkingen maakt over hoe een toezicht-
houder dat kan invullen, eventueel in samenwerking met andere toezichthouders. De 
Algemene Rekenkamer geeft met andere woorden een gebonden en niet een onafhankelijk 
oordeel. Dat is een gemiste kans. 

1638 Deze paragraaf is gebaseerd op: Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195.
1639 Ministerie van BZK, Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2000/01, 27831, nr. 1.
1640 Kamerstukken II 2003/04, 29.200 XIII, nr. 50, p. 12.
1641 Algemene Rekenkamer 2012b, p. 195., 
1642 Addink 2005a, p. 169-183. 
1643 Addink 2005a, p. 169-183.
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Als de Algemene Rekenkamer zou redeneren vanuit het geld (haar kerntaak) dan zou ze 
de vraag moeten stellen of het geld voor toezicht effectief en efficiënt is besteed. Daarna 
komen vervolgvragen aan de orde of er alternatieven voor toezicht kunnen zijn, of de 
transparantie voldoende is, of de participatie van marktdeelnemers en de consument naar 
behoren verloopt, of mensenrechten worden gerespecteerd en of de verantwoording aan 
eisen voldoet. Dat zou leiden tot een vrijer en transparanter oordeel dan nu het geval is.

1.6.5 Hetzelfde onderzoek uitvoeren vanuit de beginselen van 
goed bestuur

Het paradoxale verschijnsel doet zich voor dat onder invloed van de Europese Unie onder 
meer nutsbedrijven moesten worden geprivatiseerd. Nutsbedrijven (waterleidingbedrijven, 
gas- en elektriciteitsbedrijven en vervoerbedrijven) dienen het nut van iedereen. Omdat 
privatisering kwalijke gevolgen kan hebben kon die privatisering niet zonder toezicht 
gebeuren. Dat toezicht zorgt voor extra bureaucratie, omdat de hele markt gereguleerd 
moet worden en niet alleen het nutsbedrijf zelf. Dat laatste is veel eenvoudiger en minder 
bureaucratisch. Deze bureaucratische constructie om toezicht op een hele markt te 
houden ging ook nog eens gepaard met het buitensluiten van de politiek bij het toezicht. 
Dat heeft te maken met wantrouwen in de democratische rechtsstaat bij een toenemend 
aantal bestuurders in de lidstaten en de Europese Unie. 

De allesbepalende vraag bij toezicht is de volgende: is er sprake van een markt en zo ja in 
welke mate kan die markt door de overheid gestuurd worden? Als het antwoord op beide 
vragen ‘ja’ is – dan is er dus een markt die in bepaalde mate gestuurd kan worden door 
de overheid. De volgende vraag is op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Een slimme 
toezichthouder probeert natuurlijk zo min mogelijk te doen voor het beste marktresultaat: 
dat is goed voor de overheid én voor de markt. Dus hoe meer de toezichthouder moet 
doen, hoe slechter de markt functioneert. Daarbij hoort de toezichthouder zich ook steeds 
af te vragen of dat door hem komt. Afhankelijk van de mate waarin een markt zelfstandig 
kan functioneren, kan de toezichthouder kiezen voor een arrangement van beïnvloedings-
middelen. 

Anders dan de Algemene Rekenkamer zelf stelt (toezichthouders moeten vooraf bepalen 
of ze zich richten op marktmacht of transparantie, en vervolgens op de voorwaarden, 
het proces of het resultaat van de marktwerking) is het veel belangrijker om het publieke 
belang bepalend te laten zijn bij de beoordeling van (de opzet van) het toezicht. 

Als de Algemene Rekenkamer onderzoek zou doen vanuit de beginselen van goed 
bestuur, dan zou de eerste vraag zijn of de consument duurzaam voordeel heeft van de 
concurrentie in de markt en of hij beter bediend is (effectiever en efficiënter) met een 
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bijvoorbeeld een overheidsbedrijf in die markt. De tweede optie is mogelijk minder 
bureaucratisch en effectiever. De tweede vraag is of de gekozen optie efficiënt is.

Vervolgens komen vragen aan de orde over transparantie (die kan meestal groter zijn 
als een nutsbedrijf in overheidshanden is) en of iedereen voldoende kan meedoen aan 
de gekozen oplossing. Daarna komen vervolgvragen aan de orde over behoorlijkheid, 
mensenrechten en verantwoording. Daarbij komt dan tot slot de vraag van de ministeriële 
verantwoordelijkheid en het budgetrecht aan de orde. Kan een minister nog verantwoor-
delijk zijn en heeft het budgetrecht nog betekenis als het beleid feitelijk wordt bepaald in 
de Europese Unie. Over die uitkomst van de verschillende elementen zou de Algemene 
Rekenkamer een oordeel kunnen vellen in termen van rechtmatigheid.

De Algemene Rekenkamer zal op dit moment op grond van politieke overwegingen 
geen oordeel willen vellen over de vraag of markten minder of meer gereguleerd moeten 
worden, maar vanuit een bestuursrechtelijk perspectief kan dat heel wel denkbaar zijn.

Een beoordeling van het beleid voor Toezicht op markten en marktwerking door de 
Algemene Rekenkamer zou overigens beter vanuit een integrale benadering kunnen 
plaatsvinden. Daarbij zou de Algemene Rekenkamer ook de duurzame ontwikkelings-
doelen (geen armoede, goede gezondheid en welzijn, geschikt werk en economische groei, 
vermindering van ongelijkheid, verantwoorde consumptie en productie, innovatieve 
industrie en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen) moeten betrekken. 
Het onderzoek naar Toezicht op markten is overigens uitgevoerd voordat de Algemene 
Rekenkamer deze nieuwe, integrale aanpak heeft omarmd.

1.7 Samenvatting bevindingen

1.7.1 Inleiding
De vijf casussen laten zien dat het gebruik van de beginselen van goed bestuur een 
nieuwe dimensie geeft aan het werk van de Algemene Rekenkamer: ze gebruikt niet 
alleen de beleidsdoelstellingen, maar ook de algemene rechtsbeginselen die gelden in 
de samenleving en die rechters en ombudsmannen gebruiken om te oordelen over het 
handelen van de overheid. Dat maakt de oordelen van de Algemene Rekenkamer rijker, 
diepgaander en beter vergelijkbaar met andere beoordelaars van overheidshandelen.

Uit de casussen wordt verder duidelijk dat de Algemene Rekenkamer bevoegdheden mist 
die zouden moeten worden toegekend.
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1.7.2 Inhoudelijke winst van het gebruik van de beginselen 
van goed bestuur

Uit de casussen blijkt dat de Algemene Rekenkamer sterk geïnteresseerd is in de vraag of 
de onderzochte organisatie haar gegevens zo goed mogelijk bijhoudt en of die organisatie 
daarbij ook zoveel mogelijk doet om kostenvoordelen te halen van die administratie. 

De Algemene Rekenkamer hanteert nauwelijks hogere rechtsstatelijke waarden om 
naar beleid te kijken. Daarom kan ze onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid van 
de rechtspraak en dat publiceren met de mededeling dat ze geen uitspraak doet over de 
kwaliteit van die rechtspraak. Daar moeten criteria voor bedacht worden en ze maakt ook 
geen punt van een minister die stelt dat hij niet over de kwaliteit gaat. Hieruit blijkt dat 
de Algemene Rekenkamer een juridisch, democratisch rechtsstatelijk beoordelingskader 
mist om wél daarover te oordelen. Als de Algemene Rekenkamer haar onderzoek zou 
uitvoeren aan de hand van de beginselen van goed bestuur dan zou ze haar onderzoek 
anders opzetten en breder kijken naar de rechtspraak. De recente ontwikkelingen hebben 
laten zien dat verwaarlozing van de rechtspraak onze overheid miljarden kost: de kinder-
opvangtoeslagenaffaire ten minste 5 miljard euro en de fondsen voor klimaat en stikstof 
samen ongeveer 60 miljard euro. Was de rechter geëerbiedigd, dan waren de kosten 
aanzienlijk lager geweest. Dit zet de bezuinigingen op de rechtspraak met onder meer 
hogere griffierechten en lagere vergoedingen voor de sociale advocatuur in een pijnlijk 
schril contrast.

De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de beginselen van goed bestuur 
het grotere democratisch rechtstatelijke verband laten zien en daarmee aantonen 
welke waarden de rechtspraak voor de samenleving oplevert. Dan moet de Algemene 
Rekenkamer bij voorkeur hele ketens onderzoeken (de keten van wetsvoorstel tot 
uitvoering of de keten van alle instanties die zich direct of indirect met rechtspraak 
voor de burger bezighouden). Als bijvoorbeeld zou blijken dat grondrechten worden 
geschonden omdat de toegang tot de rechter te zeer wordt beperkt voor (groepen van) 
burgers dan kan de Algemene Rekenkamer dergelijk beleid (of aspecten daarvan) op 
grond van de beginselen van goed bestuur onrechtmatig verklaren. De criteria ontleent de 
Algemene Rekenkamer daarbij niet alleen aan het onderzochte beleidsprogramma maar 
met name ook aan het recht en dan in het bijzonder de rechtsbeginselen van goed bestuur 
die ook gelden voor de totstandkoming van wetten en de uitvoering van beleid. 

De smalle kijk van de Algemene Rekenkamer blijkt ook uit haar onderzoek naar laagge-
letterdheid. In dat onderzoek is het onbegrijpelijk dat ze niet ook kijkt naar de oorzaken 
van het probleem waar miljoenen mensen in Nederland last van hebben. Het is bovendien 
een kostbaar probleem. De Algemene Rekenkamer probeert dat laatste aspect wel onder 
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de aandacht te brengen, maar dat lukt niet omdat ze geen oordeel in termen van rechtma-
tigheid durft uit te spreken over dit beleid: er is slechts 74 miljoen euro beschikbaar voor 
een probleem dat jaarlijks 1 miljard euro kost. Dat is zeer ondoelmatig en zou bijvoorbeeld 
daarom als onrechtmatig gekwalificeerd moeten worden. Dat kan niet omdat de 
Algemene Rekenkamer tot nu toe een zeer beperkt rechtmatigheidsbegrip hanteert.

In de pgb-casus wordt duidelijk dat de Algemene Rekenkamer heel anders oordeelt over 
de uitbetaling van de gedeclareerde bedragen dan de Nationale ombudsman. Dat maakt 
het voor burgers en overheden erg ingewikkeld om tot het juiste gedrag te komen: als 
ze doen wat de ombudsman vraagt overtreden ze de regels van de Rekenkamer. Dat 
ondermijnt de democratische rechtsstaat en zou vermeden moeten worden. Alleen daarom 
al is het van belang dat de Algemene Rekenkamer gebruik gaat maken van de beginselen 
van goed bestuur. Dat verkleint de kans in zeer sterke mate dat dit soort tegenstrijdige 
oordelen nog worden gegeven. Verder blijkt uit de pgb-casus dat de beginselen van goed 
bestuur kunnen helpen om de organisatie van de keten transparanter, meer participatief, 
effectiever en efficiënter te maken, waardoor behoorlijkheid en mensenrechten beter 
worden geëerbiedigd. Duidelijk wordt ook dat er nog een lange weg te gaan is om dit 
voor elkaar te krijgen, omdat er ook sprake is van een ongelukkige, hybride organisatie 
van deze dienstverleningsketen waarin de burger gemakkelijk de weg kwijtraakt en de 
kleinere zorgaanbieders gemakkelijk vermalen worden door de machtige private partijen 
in de zorg, die hun tentakels uitstrekken tot in publieke zorgkantoren. Op basis van de 
beginselen van goed bestuur zou de Algemene Rekenkamer in deze keten grensverleggend 
onderzoek kunnen doen.

In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat de beginselen van goed bestuur 
kunnen zorgen voor een veel eenvoudiger administratief systeem dat veel meer 
ondernemers dan nu toegang geeft tot de markt van overheidsopdrachten in een 
menselijker maat. Doelstelling van aanbesteden kan niet zijn om bedrijven uit te dagen tot 
moordende concurrentie, omdat de overheid ook de menselijke maat in de samenleving 
moet handhaven. De Algemene Rekenkamer zou dat kunnen aantonen in onderzoek, 
maar dan moet ze niet alleen bevoegdheden krijgen, maar de Europese regels moeten ook 
worden aangepast. Daarover later meer.

De casus Toezicht op markten laat zien dat onderzoek op grond van de beginselen 
van goed bestuur zou kunnen aantonen dat de bureaucratisering van het toezicht een 
gevaarlijke weg is die de mechanismen van democratische rechtsstaat buiten spel zet door 
een uitholling van binnenuit. Onderzoek op basis van beginselen van goed bestuur kan 
de vraag aan de orde stellen of privatisering wel een wenselijke weg is en of met minder 
bureaucratische oplossingen een beter resultaat voor de burger bereikt kan worden.
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1.7.3 Bevoegdheden schieten soms tekort om het geld te 
volgen

In vier van de vijf casussen schieten de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
tekort om het geld en het beleid te volgen.

In de casus Laaggeletterdheid zou de Algemene Rekenkamer over dezelfde bevoegdheden 
moeten beschikken als de Nationale ombudsman, waardoor de Algemene Rekenkamer 
altijd bevoegd is om ook op decentraal niveau het rijksgeld te volgen, indien gewenst is 
samenspraak met decentrale rekenkamers. Nu moet de Algemene Rekenkamer werken 
op basis van vrijwillige medewerking van anderen. Dat is niet wenselijk, omdat er minder 
zekerheid verkregen kan worden over de vraag of het rijksgeld goed wordt besteed.

In de pgb-casus schieten de bevoegdheden op vele terreinen tekort. Bij de zorgverze-
keraars heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden en de Staten-Generaal 
hebben geen budgetrecht over het grootste deel van de zorguitgaven. Dat is ongewenst. 
De Afdeling advisering van de Raad van State pleit ervoor om dit in te voeren. Het zou 
beter zijn als de rommelige organisatie van de zorg wordt vervangen door agentschappen, 
zoals de staatscommissie parlementair stelsel heeft voorgesteld. Daarmee zouden ook de 
ongelijke verantwoordingstijdstippen worden gelijkgetrokken, waardoor ministers weer 
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ook moet de positionering van de NZa als 
zbo worden heroverwogen.

In de casus Europees aanbesteden wordt duidelijk dat het toezicht op aanbesteden beperkt 
is. De Algemene Rekenkamer zou hierin een rol moeten krijgen. Het gaat om publiek geld 
en het is een publiek belang dat kan worden nagegaan wat de verkoper heeft verkocht 
en wat zijn marges daarop zijn. De kwestie Sywert van Lienden laat het belang van een 
grotere transparantie duidelijk zien.

Bij het Toezicht op markten moet de Algemene Rekenkamer de toezichthouders 
volledig kunnen onderzoeken, ook waar ze Europese toezichttaken uitvoeren. Hierbij 
zou eenzelfde bevoegdheidsregeling moet komen als voor onderzoeken bij decentrale 
overheden. Dat betekent dat de Algemene Rekenkamer ook onderzoek kan doen bij instel-
lingen die voor de EU in Nederland taken uitvoeren. De onderzoeken moeten worden 
afgestemd met de Europese Rekenkamer en de bevindingen moeten worden gedeeld met 
de Europese instellingen en de Nederlandse ministers en Staten-Generaal.
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1.7.4 De Algemene Rekenkamer moet het geld kunnen 
volgen

De oplossing voor de problematiek van het onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven 
zou eenvoudig moeten zijn: de Algemene Rekenkamer moet het geld en de uitvoering 
van de wettelijke taken kunnen volgen tot aan degene die er voordeel van heeft of die het 
geld moet betalen. Als de Algemene Rekenkamer daarmee op het terrein zou komen van 
decentrale rekenkamers of de Europese Unie, dan zou ze bevoegd moeten zijn en dan 
overlegt ze met die andere controleurs wie op welke wijze de onderzoekstaak uitvoert.
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Onderzoekdomein op basis van Comptabiliteitswet 2016 Bevoegdheden Rekenkamer Reikwijdte 

Onderzoek bij het Rijk

Artikel 7.12. Verantwoordingsonderzoek
1. De Algemene Rekenkamer onderzoekt met betrekking tot 

het Rijk jaarlijks:
a. de financiële verantwoordingsinformatie in de 

jaarverslagen;
b. de totstandkoming van de niet-financiële verantwoor-

dingsinformatie in de jaarverslagen;
c. de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel 

jaarverslag van het Rijk.
2. De Algemene Rekenkamer onderzoekt met betrekking 

tot het Rijk:
a. het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële 

bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties 
van het Rijk;

b. de centrale administratie van de schatkist van het Rijk van 
het Ministerie van Financiën.

Artikel 7.16. Doelmatigheidsonderzoek
De Algemene Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid 
en de doelmatigheid van het gevoerde beleid van het Rijk.

Artikel 2.1 Rijksbegroting:
1. Tot de rijksbegroting behoren de departementale en de 

niet-departementale begrotingen van de ministeries en 
de colleges.

2. Onze Ministers, ieder met betrekking tot het beleid 
waarvoor hij verantwoordelijk is, stellen voor de aanvang 
van een begrotingsjaar een begroting op.

3. Voor elk ministerie is er één departementale begroting en 
kunnen er één of meer niet-departementale begrotingen 
zijn.

4. Voor elk college is er een niet-departementale begroting.
5. Als niet-departementale begroting worden voorts 

uitsluitend aangemerkt:
a. de begroting van de Koning, bedoeld in artikel 2.9, en de 

begroting van Nationale Schuld, bedoeld in artikel 2.10;
b. de begroting van koninkrijksrelaties, tenzij de uitgaven 

en ontvangsten die samenhangen met koninkrijksrelaties 
worden opgenomen in de betrokken departementale 
begroting;

c. de begrotingen van de begrotingsfondsen, bedoeld in 
artikel 2.11, eerste lid;

d. de programmabegrotingen, bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid.

6. Een departementale begroting bevat de weergave van 
het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie, met 
uitzondering van de beleidsaangelegenheden die worden 
opgenomen in een begroting als bedoeld in het vijfde lid.

7. De niet-departementale begroting van een college bevat 
de weergave van de taken en van de bedrijfsvoering van 
het college.

8. Een programmabegroting, onderscheidenlijk een begro-
ting van een begrotingsfonds, bevat de weergave van het 
afgezonderde beheer, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 
respectievelijk artikel 2.11, eerste lid. Een programmabe-
groting, onderscheidenlijk een begroting van een begro-
tingsfonds, bevat geen weergave van de bedrijfsvoering 
die met dat afgezonderde beheer samenhangt.

Artikel 7.18 Bevoegdheden ten aanzien van het Rijk 
1. De Algemene Rekenkamer is bevoegd, voor zover zij dat nodig 

acht voor het uitvoeren van haar taken, bij alle onderdelen 
van het Rijk alle goederen, administraties, documenten en 
andere informatiedragers op door haar aan te geven wijze te 
onderzoeken.

2. De Algemene Rekenkamer is bevoegd voor het uitvoeren van haar 
taken inzage te vorderen in de controleprogramma’s en dossiers 
van de accountant die in opdracht van een van Onze Ministers 
of een college met een controle of review is belast. De Algemene 
Rekenkamer is bevoegd kopieën te maken van de stukken uit de 
controledossiers. De accountant kan inzage in de controledos-
siers niet weigeren met een beroep op een bij of krachtens de wet 
opgelegde verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke 
gegevens die in de controledossiers zijn opgenomen. Artikel 6.5 
is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij het uitvoeren van haar taken kan de Algemene Rekenkamer 
gebruik maken van de resultaten van door anderen verrichte 
controles, onverminderd haar bevoegdheid tot het verrichten 
van onderzoek.

4. De Algemene Rekenkamer kan de bevoegdheden, bedoeld in dit 
artikel, uitoefenen zolang als en over de jaren dat het Rijk daarbij 
belang heeft.

5. Onze Ministers en de colleges zijn gehouden desgevraagd de 
inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor 
het uitvoeren van haar taken nodig acht.

6. De accountant die in opdracht van een van Onze Ministers of een 
college met een controle is belast, verstrekt desgevraagd aan de 
Algemene Rekenkamer de controleprogramma’s en dossiers met 
betrekking tot zijn controles.

7.19 Bevoegdheden verantwoordings- en doelmatigheidson-
derzoek bij uitbesteding
Indien een administratie of de daarmee samenhangende taken 
aan een derde worden uitbesteed, dan is de Algemene Rekenkamer 
bevoegd aan de hand van de administratie bij die derde of degene 
die de administratie of de taken in opdracht van die derde uitvoert 
een onderzoek als bedoeld in de artikelen 7.12 en 7.16, te verrichten.

Artikel 7.20. Bevoegdheden verantwoordings- en doelma-
tigheidsonderzoek met betrekking tot geheime uitgaven en 
ontvangsten
1. Het college van de Algemene Rekenkamer verricht het onderzoek 

naar geheime uitgaven en ontvangsten.
2. Bij het onderzoek kan het college zich laten ondersteunen door 

zijn medewerkers.

Artikel 7.13. Reikwijdte van het verantwoordingsonderzoek
1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, is erop gericht na te 

gaan of voldaan is aan de normen, bedoeld in de artikelen 3.8 tot en 
met 3.10.

2. Het onderzoek, bedoeld in artikel 7.12, tweede lid, is erop gericht na 
te gaan of voldaan is aan de normen, bedoeld in de artikelen 3.2 tot 
en met 3.5.

§ 1. Normering algemeen
Artikel 3.1. Voorstellen, voornemens en toezeggingen
Voorstellen, voornemens en toezeggingen bevatten een toelichting waarin 
wordt ingegaan op:
a. de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die worden 

nagestreefd;
b. de beleidsinstrumenten die worden ingezet;
c. de financiële gevolgen voor het Rijk en, waar mogelijk, de financiële 

gevolgen voor maatschappelijke sectoren.

Artikel 3.2. Begrotingsbeheer
Onze Ministers en de colleges zijn verantwoordelijk voor de ordelijkheid en 
controleerbaarheid van het begrotingsbeheer.

Artikel 3.3. Financieel beheer
Onze Ministers en de colleges zijn verantwoordelijk voor de doelmatigheid, 
rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel 
beheer.

Artikel 3.4. Materiële bedrijfsvoering
Onze Ministers en de colleges zijn verantwoordelijk voor de doelmatigheid, 
rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid van het verwerven, het 
beheren en het afstoten van materieel.

§ 2. Normering van de financiële administratie en de 
informatievoorziening

Artikel 3.5. Financiële administratie
1. Financiële administraties worden betrouwbaar en controleerbaar 

ingericht en gevoerd.
2. De financiële administratie wordt zodanig ingericht dat daaraan 

de financiële informatie kan worden ontleend die krachtens het in 
hoofdstuk 2 bepaalde en de nadere regels, bedoeld in artikel 4.20, eerste 
lid, aanhef en onder a tot en met c, in de begroting en het jaarverslag 
wordt opgenomen.

Artikel 3.8. Financiële verantwoordingsinformatie
1. Financiële verantwoordingsinformatie voldoet aan:
a. de norm van betrouwbaarheid en ordelijkheid;
b. de norm van rechtmatigheid;
c. de regels voor het inrichten van de jaarverslagen, bedoeld in artikel 4.20, 

eerste lid, aanhef en onder a.
2. De financiële verantwoordingsinformatie in de rijksrekening en de 

rijkssaldibalans van het Financieel jaarverslag van het Rijk, bedoeld in 
artikel 2.35, tweede en vierde lid, sluit aan op de financiële verantwoor-
dingsinformatie in de verantwoordingsstaten en de saldibalansen van 
de jaarverslagen, bedoeld in artikel 2.31.

Artikel 3.9. Niet-financiële verantwoordingsinformatie
Voor niet-financiële verantwoordingsinformatie geldt dat deze:
a. voldoet aan de norm van betrouwbare totstandkoming;
b. niet strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie.

Artikel 3.10. Normen voor het rapporteren over de rechtmatigheid
Onze Minister van Financiën stelt regels met betrekking tot de normen die 
gelden voor het rapporteren van fouten en onzekerheden in de financiële 
verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen, bedoeld in artikel 2.31.
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7.24 Onderzoek naar publieke middelen buiten 
het Rijk

Artikel 7.34. Bevoegdheden onderzoek naar publieke 
middelen buiten het Rijk en openbare lichamen en gemeen-
schappelijke organen 

Artikel 7.25. Reikwijdte onderzoek naar publieke middelen buiten 
het Rijk

Onverminderd het elders bij wet bepaalde, kan de Algemene 
Rekenkamer een onderzoek verrichten ten aanzien van:
a.  rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, 

vennootschappen onder firma en natuurlijke personen 
die een beroep of bedrijf uitoefenen die direct, indirect of 
voorwaardelijk:

1°.een subsidie, lening, garantie of een bijdrage in natura 
met kenmerken van een subsidie, lening of garantie ten 
laste van de rijksbegroting hebben ontvangen;

2°.een fiscale tegemoetkoming inzake speur- en ontwik-
kelingswerk, een energie-investering, een milieu-in-
vestering of een investering in huurwoningen hebben 
ontvangen ten behoeve waarvan door Onze Minister die 
het aangaat een verklaring is afgegeven of een aanwijzing 
bij ministeriële regeling heeft plaatsgevonden;

b. rechtspersonen met een wettelijke taak;
c. rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, 

vennootschappen onder firma en natuurlijke personen 
die een beroep of bedrijf uitoefenen die goederen of 
diensten leveren die betrekking hebben op de uitvoering 
van een publieke taak waarvan de betaling ten laste van 
de rijksbegroting komt en waarbij de Staat zich het recht 
heeft voorbehouden bij de betreffende rechtspersoon, 
commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma 
of natuurlijke persoon controles uit te voeren ten aanzien 
van de geleverde goederen of diensten;

d. openbare lichamen en gemeenschappelijke organen 
ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen, waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen;

e. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid waarvan de Staat 5% of 
meer van het geplaatste aandelenkapitaal houdt.

1. De Algemene Rekenkamer maakt bij het onderzoek, bedoeld in 
artikel 7.24, onder a tot en met d, zoveel mogelijk gebruik van 
door anderen verrichte controles.

2. De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de bescheiden 
die aanwezig zijn bij Onze Minister die het aangaat of de 
instelling, bedoeld in het achtste lid, kennis nemen van 
de informatie over de rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma, natuurlijke 
personen, openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, 
bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel a tot en met d.

3. Indien de informatie, aanwezig bij Onze Minister die het aangaat 
of de instelling, bedoeld in het achtste lid, naar het oordeel van de 
Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geeft, is de Algemene 
Rekenkamer bevoegd bij de rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma, natuurlijke 
personen, openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, 
bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel a tot en met d, nadere 
inlichtingen in te winnen of overlegging van stukken te vorderen.

4. De Algemene Rekenkamer kan aan de hand van de administratie 
een onderzoek instellen bij de rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma, natuurlijke 
personen, openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, 
bedoeld in artikel 7.24, eerste lid, onderdeel a tot en met d. 
De artikelen 7.18, eerste lid, en 7.19 zijn van overeenkomstige 
toepassing.

5. De Algemene Rekenkamer is bevoegd inzage te vorderen in 
de controleprogramma’s en dossiers van de accountant die 
de documenten, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel 
a en b, heeft gecontroleerd. De accountant kan inzage in de 
controledossiers niet weigeren met een beroep op een bij of 
krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding 
van vertrouwelijke gegevens die in de controledossiers zijn 
opgenomen. Artikel 6.5 is van overeenkomstige toepassing.

6. Indien de Algemene Rekenkamer gebruik maakt van de 
bevoegdheden, bedoeld in het derde tot en met het vijfde lid, zijn 
de artikelen 5:12, 5:13, 5:15 en 5:17, tweede en derde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. 

7. De Algemene Rekenkamer kan haar bevoegdheden, bedoeld 
in dit artikel, uitoefenen zolang als en over de jaren dat het 
algemeen belang dit vordert.

8. Een instelling die bij of krachtens de wet is belast met het houden 
van toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak licht de 
Algemene Rekenkamer op door haar aan te geven wijze in over 
de resultaten van het toezicht. Indien de Algemene Rekenkamer 
daarom verzoekt, stelt de instelling haar controleprogramma’s 
ter beschikking.

9. De Algemene Rekenkamer licht Onze Minister die het aangaat in 
over het onderzoek dat zij op basis van dit artikel verricht.

10. Dit artikel is niet van toepassing op provincies, gemeenten, 
waterschappen, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba, openbare lichamen voor beroep en bedrijf, financiële 
ondernemingen en elektronischgeldinstellingen, bedoeld in de 
Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten 
BES, en openbare lichamen en gemeenschappelijke organen 
ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen met 
uitzondering van de openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen.

1. Een onderzoek ten aanzien van rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen, 
bedoeld in artikel 7.24, aanhef en onderdeel a tot en met c, is gericht op 
oordeelsvorming over:

a. het gevoerde beleid van Onze Minister die het aangaat met betrekking tot 
de rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen 
onder firma en natuurlijke personen, bedoeld in artikel 7.24, onderdeel a 
tot en met c;

b. het toezicht dat Onze Minister die het aangaat op de rechtspersonen, 
commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en 
natuurlijke personen, bedoeld in artikel 7.24, onderdeel a tot en met c, 
uitoefent.

2. Onverminderd het eerste lid is een onderzoek ten aanzien van 
rechtspersonen met een wettelijke taak als bedoeld in artikel 7.24, aanhef 
en onderdeel b, mede gericht op oordeelsvorming over:

a. het beheer van de publieke middelen door de rechtspersonen met een 
wettelijke taak;

b. de uitvoering van de wettelijke taak.
3. Een onderzoek bij De Nederlandsche Bank N.V. heeft geen betrekking 

op de uitvoering van taken ter uitvoering van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.
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Toelichting op NIEUW onderdeel d van artikel 7.24 
(zie hierboven)
Algemene Rekenkamer kan onderzoek doen ten aanzien van:
openbare lichamen en gemeenschappelijke organen 
ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen.

Toelichting: De Algemene Rekenkamer kan bij deze openbare 
lichamen onderzoek ter plaatse doen op grond van artikel 7.34 
lid 4 CW.

Artikel 7.26. Reikwijdte onderzoek naar openbare lichamen en 
gemeenschappelijke organen
Een onderzoek ten aanzien van openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen, bedoeld in artikel 7.24, aanhef en onderdeel d, is gericht op:
a. de oordeelsvorming over de vervulling van de deelname vanwege het 

Rijk met betrekking tot de openbare lichamen en gemeenschappelijke 
organen, bedoeld in artikel 7.24, onderdeel d;

b. het beleid dat Onze Minister die het aangaat met betrekking tot de 
openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, bedoeld in artikel 
7.24, onderdeel d, voert.

Toelichting op onderdeel e van artikel 7.24 Staatsdeel-
nemingen (zie hierboven) 
De Algemene Rekenkamer kan onderzoek doen ten aanzien 
van naamloze vennootschappen en besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan 
de Staat 5% of meer van het geplaatste aandelenkapitaal 
houdt.

Artikel 7.35. Bevoegdheden onderzoek naar staatsdeelne-
mingen
1. Ten aanzien van naamloze vennootschappen en besloten 

vennootschappen, waarvan de Staat ten minste 5% van het 
geplaatste aandelenkapitaal houdt, bedoeld in artikel 7.24, onder 
e, is artikel 7.34, eerste tot en met derde lid, van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat het inwinnen van nadere 
inlichtingen en het vorderen van stukken door tussenkomst 
van Onze Minister die het aangaat geschiedt en uitsluitend 
betrekking heeft op de jaarrekeningen en de daarop betrekking 
hebbende rapporten van de accountants die de jaarrekeningen 
hebben gecontroleerd.

2. Ten aanzien van naamloze vennootschappen en besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de 
Staat meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt 
en van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid waarin de eerstgenoemde 
naamloze en besloten vennootschappen middellijk of onmiddel-
lijk meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houden, 
is artikel 7.34, eerste tot en met zevende lid en negende lid, van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.27. Reikwijdte onderzoek naar staatsdeelnemingen
Een onderzoek ten aanzien van naamloze vennootschappen en besloten 
vennootschappen, bedoeld in artikel 7.24, aanhef en onderdeel e, is 
gericht op:
a. de oordeelsvorming over de vervulling van het aandeelhouderschap van 

de Staat met betrekking tot deze naamloze vennootschappen en besloten 
vennootschappen;

b. het beleid dat Onze Minister die het aangaat voert met betrekking tot 
deze naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen.

Artikel 7.28. Onderzoek naar bijdragen ten laste van 
de EU-begroting
Onverminderd het elders bij wet of EU-verordening bepaal-
de, kan de Algemene Rekenkamer, voor zover aan de lidstaat 
van de Europese Unie de verplichting tot het toezicht op en 
de controle van een subsidie, lening of garantie en het beheer 
daarvan is opgelegd, onderzoek verrichten bij rechtsperso-
nen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen 
onder firma en natuurlijke personen die een beroep of 
bedrijf uitoefenen die direct, indirect of voorwaardelijk een 
subsidie, lening of garantie ten laste van de EU-begroting 
hebben ontvangen.

Artikel 7.36. Bevoegdheden onderzoek naar bijdragen ten 
laste van de EU-begroting
Ten aanzien van een onderzoek naar bijdragen ten laste van de 
EU-begroting als bedoeld in artikel 7.28, is artikel 7.34, eerste tot en 
met negende lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.29. Reikwijdte onderzoek naar bijdragen ten laste van de 
EU-begroting
Een onderzoek ten aanzien van rechtspersonen, commanditaire 
vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen, 
bedoeld in artikel 7.28, is gericht op oordeelsvorming over het toezicht 
dat door Onze Ministers die het aangaan is gevoerd ter nakoming van 
de bij of krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie aan de lidstaat opgelegde verplichtingen inzake het financieel beheer 
van de ontvangen subsidie, lening of garantie, de controle daarvan of het 
toezicht daarop.

Artikel 7.31- 7.32 Onderzoek naar de verklaring over 
EU-uitgaven 
De Algemene Rekenkamer onderzoekt de verklaring, 
bedoeld in artikel 6.9, inzake de besteding van de Europese 
middelen in gedeeld beheer door Nederland.

De (facultatieve) verklaring van EU-uitgaven is een verklaring over 
de rechtmatigheid (volgens Europese normen) van de besteding 
van Europese middelen door Nederland. Op grond van artikel 78 
Grondwet (andere taken van de Algemene Rekenkamer) is deze taak 
in de Cw opgenomen. 

De Algemene Rekenkamer onderzoekt daarbij de lidstaatverklaring zelf, 
de onderliggende beheersen controlesystemen en de rechtmatigheid van de 
onderliggende transacties tot op het niveau van de eindontvangers en geeft 
een oordeel over de deugdelijkheid ervan.
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Op grond van artikel 7.18 lid 1 Cw 2016 is de Algemene Rekenkamer bevoegd, voor zover 
zij dat nodig acht voor het uitvoeren van haar taken, bij alle onderdelen van het Rijk alle 
goederen, administraties, documenten en andere informatiedragers op door haar aan te 
geven wijze te onderzoeken. Wat het Rijk is, staat niet in het Statuut van het Koninkrijk 
der Nederland of in de Grondwet. Volgens de website van de Rijksoverheid zijn de termen 
Rijksoverheid en Rijk synoniem, het is het onderdeel van de overheid is dat op landelijk 
niveau werkt. Onder de kop ‘Taken van de Rijksoverheid’ staat het volgende:

“De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. 
Daarnaast bereidt het Rijk plannen van de regering en het parlement voor. En 
voert het deze plannen uit.”1644

De Rijksoverheid heeft een missie:

“De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame 
samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en 
maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. 
Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijks-
overheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt 
op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met 
kennis van zaken.”1645

De Rijksoverheid of het Rijk bestaat uit 12 ministeries. De ministeries staan onder 
politieke leiding van een minister. Sinds 2021 zijn er naast de twaalf ministers, de 
‘ministers van’ die leiding geven aan een departement, acht ministers ‘voor’ specifieke 
beleidsonderwerpen en acht staatssecretarissen. Bij het Rijk (alleen de twaalf ministeries) 
werkten eind 2019 meer dan 120.000 ambtenaren (119.185 fte).1646 Ambtenaren op de 12 
ministeries bereiden beleid en wetgeving voor. De Rijksoverheid heeft ook verschillende 
inspectiediensten. 

1644 ‘Taken van de Rijksoverheid’, rijksoverheid.nl.
1645 ‘Taken van de Rijksoverheid’, rijksoverheid.nl.
1646 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019, p. 95.
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Volgens memorie van toelichting behoren tot het Rijk alle organisaties die tot de publiek-
rechtelijke rechtspersoon1647 de Staat der Nederlanden1648 behoren.1649 Dit zijn de volgende 
organisaties1650:
• alle ministeries;
• de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene 

Rekenkamer, Nationale Ombudsman);
• de Hoge Raad van Adel;
• het Kabinet van de Koning;
• de Kanselarij der Nederlandse Orden;
• het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten;
• Raad voor de rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale 

Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven);
• en de zbo’s zonder rechtspersoonlijkheid:

1. Autoriteit Consument en Markt
2. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
3. Autoriteit Persoonsgegevens
4. Centrale Commissie Dierproeven
5. Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
6. College gerechtelijk deskundigen
7. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
8. College van toezicht collectieve beheersorganisaties
9. College voor de Rechten van de Mens
10. College voor Toetsen en Examens
11. Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
12. Grondkamer Noord
13. Grondkamer Noordwest
14. Grondkamer Oost

1647 Met publiekrechtelijke rechtspersoon wordt bedoeld dat het gaat om een overheidsinstelling met 
rechtspersoonlijkheid.

1648 De Staat wordt genoemd in artikel 2:1 lid 1 BW. Maar er is geen bepaling in de wet te vinden die 
precies weergeeft wat de Staat (der Nederlanden) inhoudt.

1649 Van Ommeren & Huisman 2019, p. 72. Volgens de auteurs is het zuiverder om te spreken 
over ‘krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen’ en krachtens privaatrecht opgerichte 
rechtspersonen’. Maar hoewel de rechtspersonen naar hun aard kunnen verschillen, kunnen ze 
beide optreden in het privaatrecht. Wel is er verschillend recht van toepassing: publiekrechtelijke 
rechtspersonen hebben te maken met eigen publiekrechtelijke wetgeving, de organieke 
wetgeving, zoals de Comptabiliteitswet 2016 en de Gemeentewet e.d. en de instellingswetgeving. 

1650 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Veranderingen toepassing ketenbepaling Rijksambtenaren krijgen een nieuwe 
rechtspositie, Factsheet voor HR-adviseurs, april 2018.
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15. Grondkamers (Cluster)
16. Grondkamer Zuid
17. Grondkamer Zuidwest
18. Huis voor klokkenluiders
19. Huurcommissie
20. Kamer voor de Binnenvisserij
21. Kiesraad
22. Nederlandse Emissieautoriteit
23. Raad voor plantenrassen
24. Referendumcommissie

Organisaties ‘sui generis’ 
Onder de rijksbegroting vallen ook organisaties ‘sui generis’. De Nationale Politie (NP) 
is er een van. Volgens artikel 33 van de Politiewet 2012 stelt de Minister van Justitie 
en Veiligheid “jaarlijks ten laste van de begroting van zijn ministerie bijdragen ter 
beschikking aan de politie, mede met het oog op het feitelijk ter beschikking stellen van 
de sterkte aan de politieonderwijsraad en de sterkte en middelen aan de Politieacademie”. 
De Tweede Kamer heeft volgens de Minister van Financiën “geen recht van amendement 
op de begroting van de NP, omdat de NP in de Politiewet 2012 als sui-generis-organisatie 
is aangemerkt”.1651 In 2020 was een bedrag van ruim 6 miljard euro begroot als uitgaven 
voor de Nationale Politie.

Hoewel deze organisatie valt onder de begroting van Justitie en Veiligheid is de invloed 
via het budgetrecht over deze organisatie beperkt.1652 De Algemene Rekenkamer kan er 
wel onderzoek doen.

1651 Kamerstukken II 2015/16, 34426, nr.7, p. 29.
1652 Net als bij het afnemend aantal begrotingsartikelen waardoor de invloed van de Tweede Kamer 

afneemt is er ook bij deze constructie sprake van een toenemende indirecte invloed van het 
parlement op de uitvoering. 
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In het Handboek over de hoge controle-instanties in de EU en haar lidstaten1653 worden vijf 
indelingen genoemd voor de verschillende typen rekenkamers:
1. De oudste indeling is op basis van organisatiestructuren die geworteld zijn in de 

nationale bestuurstraditie. De Frans/Latijnse1654, Angelsaksische en Germaanse 
traditie1655 worden onderscheiden.

2. Tegenwoordig wordt er echter voornamelijk onderscheid gemaakt tussen organen met 
of zonder rechterlijke kenmerken1656. 

3. Ook kan er onderscheid worden gemaakt tussen hoge controle-instanties (HCI’s 
oftewel meestal de nationale rekenkamers)1657, die worden geleid door één persoon 
(president, auditeur-generaal of controleur-generaal en auditeur-generaal)1658 en HCI’s 
die worden bestuurd door een collegiaal orgaan (bijv. een raad, college, senaat of 
plenum).

1653 Europese Unie 2019. Deze paragraaf is gebaseerd op dit handboek.
1654 Almelo 2004. 
 Voormalig lid van de Algemene Rekenkamer en van de Europese Rekenkamer Maarten 

Engwirda legde in het magazine van De accountant in december 2004 uit wat het verschil 
tussen een Latijnse en Angelsaksische rekenkamers is. Engwirda: “De ‘zuidelijke landen’, voorbij 
Wuustwezel, hanteren een ‘Latijnse’ benadering. Daarin is de controle zeer gedetailleerd en 
sterk juridisch gericht. Een ‘rekenhof ’ kan in die landen overtreders van de regels bestraffen. 
In vrijwel alle noordelijke landen is de Angelsaksische benadering gangbaar. Daar richten de 
rekenkamers zich vooral op de effectiviteit van de bestaande controlesystemen, dat wil zeggen: 
de vraag of de uitgaven intern goed zijn gecontroleerd. Langzamerhand gaat iedereen dezelfde 
richting uit: die van het Angelsaksisch systeem. Daarvoor is de Europese Commissie binnen al 
haar diensten controleafdelingen gaan opzetten die de voorcontrole doen, waarvan wij over een 
paar jaar hopelijk zeggen: als wij geen fouten vinden, kunnen wij erop vertrouwen. Nu ligt het 
foutenpercentage bij de Europese Commissie de afgelopen tien jaar tussen de vijf à zeven procent. 
In Nederland is dat bij het Rijk al ruim tien jaar minder dan één procent.”

1655 De Germaanse traditie kent een collegiaal bestuur, terwijl de Angelsaksische een eenhoofdige 
leiding heeft.

1656 Het gaat bij HCI’s met rechterlijke kenmerken binnen de EU om de Frans/Latijnse HCI’s van 
België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Vier van de Latijnse rekenkamers 
voeren ook controles vooraf uit: de Griekse, Italiaanse, Portugese en Spaanse. Andere 
rekenkamers in de EU doen dat niet.

1657 HCI is de Nederlandse afkorting voor hoge-controle-instantie oftewel nationale rekenkamer. De 
internationale afkorting hiervoor is SAI, die staat voor Supreme Audit Institution. 

1658 In 2019 ging het om elf rekenkamers: Ierland, Verenigd Koninkrijk, Finland, Estland, Litouwen, 
Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Bulgarije en Italië. Bij rekenkamers die door één 
persoon worden geleid, neemt het hoofd van de rekenkamer in het algemeen de uiteindelijke 
beslissing over de vraag welke controles moeten worden uitgevoerd. In alle andere gevallen wordt 
dit collectief gedaan door de raad of het college.



637

Rekenkamers in soorten

B5

4. Binnen deze brede indeling kunnen verdere indelingen worden gemaakt, bijvoorbeeld 
op basis van de bevoegdheid van HCI’s om ook controles te verrichten op bij 
decentrale overheden of 

5. op basis van de betrekkingen tussen de HCI en het nationale parlement.

Volgens het handboek hebben sommige HCI’s de speciale status van rechtscollege, 
waardoor ze gerechtelijke procedures kunnen instellen tegen beheerders van overheids-
middelen of accountants die mogelijk betrokken zijn bij onregelmatigheden ten aanzien 
van overheidsuitgaven en -activa. Met deze rechtsprekende functie kunnen de HCI’s in het 
openbaar persoonlijke verantwoordelijkheden vaststellen en individuele personen binnen 
overheidsdiensten bestraffen. 

Het bestaan van een onafhankelijke HCI is een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de 
EU. De onafhankelijkheid van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht moet 
zijn verankerd in de grondwet. De controles van de HCI’s zijn bedoeld om de wettigheid 
en regelmatigheid van ontvangsten en uitgaven te beoordelen, evenals de zuinigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, programma’s en maatregelen, of de werking 
van het openbaar bestuur. Sommige HCI’s evalueren ook de impact van overheidsbeleid 
en -programma’s.

De HCI’s spelen in de EU een centrale rol in het proces van publieke verantwoording: 
als externe controleurs van de uitvoerende macht gaan ze na in hoeverre met het beleid 
en de uitgaven van de regering de beoogde doelstellingen worden bereikt, controleren ze 
het beheer van de overheidsfinanciën en brengen ze verslag uit over de rekeningen van 
overheidsorganen. Zo verschaffen ze parlementen onafhankelijke informatie en zekerheid.

De belangrijkste controlecategorieën zijn volgens het handboek de volgende:
• Bij financiële controles worden documenten, verslagen, internecontrolesystemen, 

internecontrole-, boekhoud- en financiële procedures en andere dossiers onderzocht, 
om te verifiëren of de financiële staten een getrouw beeld geven van de financiële 
positie, en of de resultaten van de financiële activiteiten in overeenstemming zijn met 
de aanvaarde boekhoudkundige normen en beginselen.

• Bij nalevingsgerichte controles wordt geverifieerd of het economisch en financieel 
beheer van de gecontroleerde entiteit of activiteit of het gecontroleerde programma in 
overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

• Bij doelmatigheidscontroles worden de programma’s, activiteiten, beheerssystemen en 
procedures van de organen en instellingen die middelen beheren, onderzocht om na te 
gaan of die middelen zuinig, doelmatig en doeltreffend worden gebruikt.
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HCI’s toetsen volgens het handboek de ontvangsten en uitgaven van overheidsbegrotingen 
op centraal of federaal niveau en kunnen in sommige lidstaten ook controles uitvoeren 
op het niveau van regionale, lokale of gemeentelijke overheden.1659 Hoewel hun controles 
voornamelijk gericht zijn op ministeries en overheidsorganen, kunnen gecontroleerde 
entiteiten ook staatsbedrijven betreffen, zoals omroeporganisaties, instituten voor hoger 
onderwijs of nationale banken. De meeste HCI’s zijn verder bevoegd om alle overheids-
ontvangsten en -uitgaven te controleren, ook op het niveau van particuliere bedrijven of 
individuele begunstigden.

In sommige landen kunnen het parlement (leden en/of commissies), ministers of zelfs 
particuliere personen/organisaties de rekenkamer vragen om specifieke controles te 
verrichten. Op een paar uitzonderingen na zijn rekenkamers echter niet verplicht om 
dergelijke controles uit te voeren.

HCI’s dienen hun verslagen doorgaans in bij het parlement, over het algemeen bij 
commissies die verantwoordelijk zijn voor begrotingsaangelegenheden en/of andere 
onderwerpen waarop een controle betrekking heeft. Over het algemeen maken HCI’s 
de meeste van hun controleverslagen openbaar. Mogelijke uitzondering daarop vormen 
verslagen met betrekking tot gevoelige terreinen (zoals defensie) of verslagen waarop 
specifieke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van toepassing zijn.

In totaal werkten er in 2019 volgens het handboek meer dan 17 000 mensen voor 29 HCI’s 
in de EU en haar lidstaten. Bij de HCI’s van de vier grootste EU-lidstaten (Duitsland, 
Frankrijk, het VK en Italië, die samen bijna 280 miljoen inwoners hebben) werkten zo’n 
6 000 mensen, terwijl er bij de HCI’s van de overige lidstaten (met 236 miljoen inwoners) 
ongeveer 11 000 mensen in dienst waren. Volgens het handboek bestonden er echter 
aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten. In bijna alle gevallen waren de 
eigen begrotingen van de HCI’s goed voor minder dan 0,1 % van de totale overheidsbe-
groting.

Nationale rekenkamers werken op diverse niveaus samen: binnen de eigen staat, met 
andere HCI’s van de EU en binnen internationale organisaties van HCI’s.

1659 In Nederland mag de Algemene Rekenkamer geen onderzoek doen bij regionale en lokale 
overheden en gemeenten. Dat geldt ook voor de rekenkamers van de Tsjechische Republiek, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg en Zweden. De Europese Rekenkamer kan wel 
onderzoek doen bij al de hiervoor genoemde overheden. Dat geldt ook voor de rekenkamers van 
Oostenrijk, Kroatië, Griekenland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. 
Bij de overige EU-rekenkamers wijkt de reikwijdte van de controle op onderdelen in beperkte 
mate af.
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Nationaal niveau. Per land kan de organisatie van een EU-lidstaat verschillen. Daardoor 
kan de controle van de overheidsfinanciën zijn toevertrouwd aan organen die opereren 
op federaal, nationaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. In landen met 
volwaardige regionale rekenkamers verrichten nationale rekenkamers hun controles 
doorgaans op het niveau van de centrale overheid en werken ze, indien van toepassing, 
samen met de andere organen voor de controle van overheidsfinanciën in hun respectieve 
lidstaten.

EU-niveau. Er is een hechte samenwerking tussen de HCI’s van EU-lidstaten en de 
Europese Rekenkamer (ERK). Daarnaast bestaan er nog andere samenwerkingsverbanden 
van EU-rekenkamers met landen van buiten de EU: 
• rekenkamers van de EU werken samen met rekenkamers van landen van buiten de EU 

die hun wettelijke en institutionele grondslagen (verder) moeten ontwikkelen;
• er is een netwerk van rekenkamers dat zich inzet om de samenwerking tussen 

EU-lidstaten, EU-kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten te bevorderen en 
te faciliteren, met name door middel van kleinschalige, praktische en concrete 
samenwerking;

• een aantal rekenkamers van EU-landen werkt nauw samen met organen voor de 
controle van overheidsfinanciën in landen waarmee de desbetreffende lidstaat nauwe 
betrekkingen onderhoudt om historische redenen en/of omdat die landen deel 
uitmaken van hun taalgemeenschap;

• daarnaast nemen EU-HCI’s deel aan projecten die worden geleid door allerlei 
organisaties op het gebied van de controle van overheidsfinanciën. Sommige treden 
op als extern controleur van internationale, intergouvernementele of supranationale 
organisaties, zoals de Verenigde Naties (VN) en hun gespecialiseerde agentschappen, 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hierdoor zorgen ze er ook voor dat er rechtmatig 
en efficiënt gebruik wordt gemaakt van de financiële bijdragen van hun landen aan 
deze organisaties;

• ten slotte is het een gangbare praktijk voor EU-HCI’s om met internationale organi-
saties [bijvoorbeeld de OESO, de Interparlementaire Unie (IPU), het Institute of 
Internal Auditors (IIA) en de International Federation of Accountants (IFAC)] deel te 
nemen aan samenwerkingsinitiatieven. Dit soort samenwerking is doorgaans gericht 
op actuele onderwerpen op het gebied van de controle van de overheidsfinanciën en 
kan detachering, cursussen, het delen van kennis of andere vormen van professionele 
uitwisseling omvatten.
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INTOSAI en EUROSAI. De internationale organisatie van hoge controle-instanties 
(INTOSAI, International Organization of Supreme Audit Institutions) biedt een 
geïnstitutionaliseerd kader voor HCI’s om de ontwikkeling en overdracht van kennis 
te bevorderen, controle van de overheid in de hele wereld te verbeteren en de beroeps-
bekwaamheid, status en invloed van HCI’s die er lid van zijn, in hun land te vergroten. 
INTOSAI werd in 1953 opgericht als autonome, onafhankelijke en niet-politieke organi-
satie. Zij heeft een speciale raadgevende status binnen de Economische en Sociale Raad 
(ECOSOC) van de Verenigde Naties.

De Europese organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI, European Organisation 
of Supreme Audit Institutions) is een van de regionale groepen van INTOSAI. Zij werd 
in 1990 opgericht met 30 leden (de HCI’s van 29 Europese landen en de Europese Reken-
kamer). In 2018 heeft EUROSAI vijftig leden (de HCI’s van 49 Europese landen en de 
Europese Rekenkamer).
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“Buitensporig ingewikkeld” 
begrotingskader voor stabiliteit 

euro
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1.1 Economieën lidstaten moeten naar elkaar 
toegroeien: criteria voor convergentie

Op 13 maart 1979 trad het Europees Monetair Stelsel (EMS) in werking. Het doel was om 
met stabiele wisselkoersen de interne handel te bevorderen.1660 De wisselkoersen van de 
munten van de deelnemende landen mochten slechts binnen een bepaalde bandbreedte 
schommelen.1661 Het EMS kreeg in 1999 een vervolg in de Economische en Monetaire Unie 
(EMU). De gedachte achter deze unie was om gemeenschappelijke en macro-economische 
doelstellingen te realiseren met een gezamenlijke munt en een gezamenlijk monetair 
beleid. Die doelstellingen waren:
• een volledige geïntegreerde markt met vrij verkeer van goederen, personen, diensten 

en kapitaal, waarin vrije en onvervalste concurrentie plaatsvindt, 
• een gemeenschappelijk beleid voor mededinging, structurele veranderingen en 

regionaal beleid, 
• coördinatie van het macro-economisch beleid en bindende regels voor het begrotings-

beleid van de lidstaten.1662 

De EMU kwam gefaseerd tot stand. In de eerste fase liberaliseerden de lidstaten op 1 
juli 1990 het kapitaalverkeer volledig.1663 Het gevolg was onder meer dat EU-burgers in 
elke lidstaat hun bank- en verzekeringszaken konden regelen zoals het openen van een 
bank- en spaarrekening, een hypotheek en een verzekering afsluiten, een lening aangaan, 
en aandelen en obligaties vrij verhandelen. De tweede fase begon met de oprichting van 
het Europees Monetair Instituut (EMI) op 1 januari 1994, de voorloper van de Europese 
Centrale Bank (ECB). De belangrijkste taken van het EMI waren het voorbereiden van de 
oprichting van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) om een gemeenschap-
pelijk monetair beleid te kunnen voeren en het voorbereiden van de invoering van een 
gemeenschappelijke munt1664 in de derde fase. Ook moesten de lidstaten ervoor zorgen dat 
hun centrale bank onafhankelijk werd. De Bankwet 1998 bepaalde dat De Nederlandsche 
Bank NV die status kreeg. Verder moesten de lidstaten hun economieën naar elkaar laten 
toegroeien (convergeren). De overgang naar de derde fase was namelijk afhankelijk van 
de naleving van de vier convergentiecriteria1665 die in het Verdrag van Maastricht waren 

1660 Poppelaars 2018, p. 106.
1661 Voor sterke munten was dat 2,25 procent, voor de wat zwakkere Italiaanse lire was dat 6 procent.
1662 Diamant 2017, p. 131.
1663 Richtlijn 88/361/EEG.
1664 In december 1995 besloot de Europese Raad de nieuwe munt ‘euro’ te noemen. Deze zou aan het 

begin van de derde fase op 1 januari 1999 geïntroduceerd worden.
1665 De juridische grondslag voor de convergentiecriteria is artikel 140 van het VWEU en deze criteria 

zijn onderworpen aan Protocol nr. 13 dat is gehecht aan de oprichtingsverdragen van de EU.
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vastgesteld. De vier voorwaarden waaraan een toekomstig euroland moet voldoen, zijn de 
volgende.1666

• Prijsstabiliteit: een land moet een inflatiepercentage hebben dat gedurende één jaar 
niet meer dan 1,5 % hoger ligt dan dat van de drie eurolanden die op het gebied van 
prijsstabiliteit het best presteren in de eurozone. Dit moet aantonen dat inflatie onder 
controle is.

• Overheidsfinanciën: een land moet ervoor zorgen dat deze financiën gezond en 
houdbaar zijn door financiering en de staatsschuld te beperken en buitensporige 
tekorten te voorkomen. Het tekort zou niet meer dan 3 % en de schuld niet meer dan 
60 % van het nationale bbp moeten zijn.

• Wisselkoersstabiliteit: het land moet gedurende ten minste twee jaar buitensporige 
wisselkoersschommelingen voorkomen door deel te nemen aan het systeem (bekend 
als het Europees wisselkoersmechanisme) dat betrekking heeft op wisselkoersen 
tussen euro- en niet-euro-landen. Het land mag met name gedurende deze periode 
zijn valuta niet hebben gedevalueerd.

• Convergentie van rentetarieven: het land moet een langetermijnrente hebben die niet 
meer dan twee procentpunten hoger ligt dan die van de drie eurolanden die op het 
gebied van prijsstabiliteit het best presteren.

Op basis van de cijfers over 1997 werd in mei 1998 besloten dat elf landen aan de EMU 
zouden deelnemen: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Vier landen bleven er vooralsnog buiten:
• Griekenland en Zweden omdat zij niet voldeden aan de convergentiecriteria, en
• Denemarken en Groot-Brittannië omdat zij niet wilden deelnemen. Deze landen 

maakten gebruik van een uitzonderingsclausule, de opt-out-clausule.

De derde fase begint als in 1999 de Economische en Monetaire Unie (EMU) een feit is. 
De EMU bevordert samenwerking op economisch en financieel gebied om de interne 
Europese markt beter te laten werken, zodat er stabiele prijzen zijn. Alleen EU-lidstaten 
die de euro hebben, zijn toegetreden tot het EMU-verdrag. Binnen deze unie werken 
landen met elkaar samen om te voorkomen dat economisch zwakke landen de waarde van 
de gemeenschappelijk munt ondermijnen. De economieën van de verschillende landen 
moeten dus zo sterk mogelijk zijn. 

1666 De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank beoordelen om de twee jaar - of eerder 
als een kandidaat-euroland daarom verzoekt - de voortgang die een kandidaat-euroland boekt 
om aan deze convergentiecriteria te voldoen. De uitkomsten van die beoordeling worden 
gepubliceerd. De Europese Commissie doet een voorstel als zij vindt dat een land de euro kan 
invoeren. De EU-overheden nemen daarover een besluit na overleg met het Europees Parlement 
en op basis van aanbeveling van een gekwalificeerde meerderheid van eurolanden.
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1.2 Invoering euro

Toen de elf lidstaten in 1999 de euro invoerden als gemeenschappelijke munt in het girale 
bankverkeer, bepaalde de onafhankelijke ECB vanaf dat moment het monetaire beleid, 
waarmee de inflatie beperkt moet worden en de prijzen stabiel gehouden moeten worden. 
De euromunten en -biljetten kwamen op 1 januari 2002 in circulatie in de eurozone, 
waartoe inmiddels ook Griekenland was toegetreden.1667 Nationale munten en biljetten 
moesten twee maanden later, op 28 februari 2002, uit de roulatie zijn.

Hoewel Zweden zich bij de toetreding tot de Europese Unie in 1995 had verplicht 
om uiteindelijk tot de eurozone toe te treden, stemde de meerderheid van de 
Zweedse burgers in 2003 in een referendum tegen de invoering van de euro. 
Bovendien voldeed Zweden op dat moment niet aan de formele eis om twee jaar 
lid te zijn van het wisselkoersmechanisme WKM II. 
Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe landen toe tot de Europese Unie. Zij waren 
als kersverse lidstaten verplicht om de euro aan te nemen en moesten daarom 
aan alle convergentiecriteria gaan voldoen. Er was voor hen dus geen uitzon-
deringsclausule. Vooral het inflatiecriterium bleek voor veel landen een strui-
kelblok voor snelle toetreding te zijn. Dit criterium bepaalt dat de inflatie in 
een land niet te hoog mag zijn op het moment dat de euro wordt ingevoerd. Dit 
zou namelijk de stabiliteit van de euro in gevaar kunnen brengen. Omdat in veel 
Oost-Europese landen de forse economische groei van de laatste jaren gepaard 
ging met een hoge inflatie, voldeden zij lange tijd niet aan het inflatiecriterium. 
Dat leidde tot de volgende uitbreidingen van de eurozone: Slovenië op 1 januari 
2007, Cyprus en Malta op 1 januari 2008, Slowakije op 1 januari 2009, Estland 
op 1 januari 2011 en Letland op 1 januari 2014, Litouwen op 1 januari 2015. De 
Eurozone bestaat sindsdien uit negentien landen. Polen en Hongarije zijn nog 
niet toegetreden.

De centrale banken bepalen onafhankelijk van de politiek het monetaire beleid, terwijl het 
economische beleid een zaak is van de politiek.1668 Voor de afstemming van het econo-
misch beleid kwamen de EU-lidstaten in 1997 het Stabiliteits- en groeipact (SGP) overeen. 
De gedachte achter het SGP is dat gezonde overheidsfinanciën een middel zijn om prijssta-
biliteit, duurzame groei en werkgelegenheid in de Unie te versterken.1669 Het budgettaire 
beleid bleef in handen van de lidstaten, maar werd wel gebonden aan de regels van het 

1667 De eurozone bestond op dat moment uit twaalf landen: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Griekenland

1668 Poppelaars 2018, p. 109.
1669 Verordening (EU) 1175/2011, overweging 3. 



645

“Buitensporig ingewikkeld” begrotingskader voor stabiliteit euro

B6

SGP. Als lidstaten een te hoog tekort of een te hoge staatsschuld hebben, dan moeten ze 
maatregelen nemen om het tekort en de schuld geleidelijk terug te brengen. Dat kan door 
minder uit te geven of door meer belastingen te heffen. 

1.3  “Lappendeken van besluiten voor ongekende 
crisis”

Tijdens het dieptepunt van de financiële crisis kwam de stabiliteit van de euro in gevaar 
omdat euroland Griekenland er veel slechter voor bleek te staan dan jarenlang uit zijn 
cijfers was gebleken. Griekenland had gelogen dat zijn begrotingstekort over 2009 slechts 
3,7 procent zou bedragen, terwijl het in werkelijkheid 15,6 procent was, zo berekende 
Eurostat in 2010. Andere zwakke eurolanden, zoals Portugal, Ierland en Letland, dreigden 
meegezogen te worden in die problemen, waardoor de stabiliteit van de euro in gevaar 
kwam. Het was aanleiding voor een reeks van ingrijpende maatregelen in de periode 
van 2011 tot en met 2013. De regels van het SGP werden steeds verder aangescherpt met 
in totaal zeven verordeningen, één richtlijn en twee verdragen: het Verdrag inzake de 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU (VSCB) en het Verdrag tot instelling van een 
Europees stabiliteitsmechanisme (ESM). De Europese Commissie beschreef het resultaat 
van deze reeks van maatregelen in 2017 als volgt. “Het huidige stelsel vormt nog steeds een 
lappendeken van besluiten om een ongekende crisis aan te pakken. Dit heeft soms geleid 
tot een wildgroei van instrumenten en steeds ingewikkelder wordende regels, hetgeen 
een bron van complexiteit is en een risico op doublures inhoudt.”1670 Ze zou in 2017 in een 
voorstel voor een Europees Monetair Fonds pleiten voor “grotere synergiën, gestroom-
lijnde procedures en het opnemen van intergouvernementele regelingen in het rechtskader 
van de EU” om de governance en de besluitvorming versterken.1671

1670 COM(2017) 827 final, p. 3.
1671 COM(2017) 827 final, p. 3.
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1.4  Six Pack (2011): extra toezichtprocedures 
bij begrotingstekorten en economische 
onevenwichtigheden

In 2011 werd het zogenoemde Six Pack (vijf verordeningen en een richtlijn) vastgesteld. 
Dit hield het volgende in.

• De invoering van een Europees semester (een kalender voor de EU-bemoeienis 
met de begrotingen van lidstaten) en economische dialoog tussen instellingen 
van de Unie, inclusief het Europees parlement, en een permanente dialoog met de 
lidstaten. 

• Lidstaten moeten nationale hervormingsprogramma’s indienen en 
stabiliteitsprogramma’s (voor eurolanden) en convergentieprogramma’s (voor niet-
eurolanden) op uiterlijk 30 april en de openbaarmaking ervan.

• Onderzoek door Raad en Commissie binnen drie maanden en zo nodig advies aan 
lidstaten om programma’s aan te passen. 

• Lidstaten krijgen richtsnoeren voor opstellen van hun begroting en landspecifieke 
middellangetermijndoelstellingen 

• Toezicht EU op lidstaten wordt intensiever.

EU27 Verordening 
1175/2011, 
vervangt 
Verordening 
1466/97 SGP

Bespoedigen en verduidelijken van de procedure bij buitensporige tekorten. 
Lidstaten krijgen aanbevelingen om binnen zes (en soms zelfs drie) maanden effec-
tief gevolg te geven aan de opmerkingen van de Raad. Als dat niet gebeurt, gaat de 
Raad over tot aanmaningen en sancties.

EU27 Verordening 
1177/2011, 
vervangt 
Verordening 
1467/97 SGP

Eurolanden: versterking begrotingsdiscipline door middel van handhaving en 
sancties. Er komen sancties in het preventieve en in het corrigerende deel van het 
SGP en sancties bij manipulatie van statistieken.

EU18 Verordening 
1173/2011

Versterking van macro-economisch toezicht. Instelling van een jaarlijks 
waarschuwingsmechanismerapport gebaseerd op een scorebord van macro-eco-
nomische indicatoren, waarin lidstaten worden aangewezen die risico lopen op 
onevenwichtigheden. Instellen van diepgaande evaluaties voor dergelijke lidstaten 
en de openbaarmaking daarvan. 
Als er sprake is van buitensporige onevenwichtigheden krijgt een lidstaat aanbeve-
lingen om de onevenwichtigheden te corrigeren. 

EU27 Verordening 
1176/2011 

Eurolanden: handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige 
macro-economisch onevenwichtigheden door handhaving en sancties

EU18 Verordening 
1174/2011

Verhelderen van begrotingskaders van EU-lidstaten, waarbij erop moet worden 
gelet dat alle overheden naar behoren onder de verplichtingen en procedures van 
de binnenlandse begrotingskaders vallen.1672 Ook moeten de begrotingskaders alle 
overheidsfinanciën, dus ook instellingen en fondsen die niet zijn opgenomen in de 
reguliere begrotingen, volledig bestrijken.1673

EU27 Richtlijn 
2011/85

Het Six Pack voegt de zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure en 
diepgaande evaluaties toe aan het SGP. Met deze macro-economische onevenwichtigheids-
procedure (MEOP) kan de EU structurele hervormingen in de EU-lidstaten voor bijvoor-
beeld de werkgelegenheid, de concurrentiepositie en of de huizenmarkt bevorderen. Deze 
aanscherpingen gelden voor alle EU-lidstaten. De procedure bestaat uit een detectie- en 

1672 Richtlijn 2011/85/EU, overweging 24.
1673 Richtlijn 2011/85/EU, overweging 25.
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een correctiedeel: eerst wordt vastgesteld of er onevenwichtigheden zijn en daarna of 
er gecorrigeerd moet worden. De Europese Commissie doet de voorstellen en de Raad 
beslist. De Raad kan vervolgens de lidstaten aanbevelen om corrigerende maatregelen te 
nemen. De sancties kunnen alleen aan eurolanden worden opgelegd.

De richtlijn van het Six Pack is gericht op uniformiteit van gegevens, omdat de lidstaten 
vergeleken moeten kunnen worden. Een eerste vereiste is “een volledige en betrouwbare 
overheidsboekhouding voor alle subsectoren van de overheid”. De interne controles 
moeten zorgen voor de handhaving van de bestaande regels in alle subsectoren van 
de overheid en onafhankelijke audits door rekenkamers of particuliere auditorganen 
moeten “de toepassing van de beste internationale praktijken” stimuleren. Verder moeten 
betrouwbare begrotingsgegevens regelmatig en tijdig beschikbaar zijn “voor adequaat en 
goed getimed toezicht, dat op zijn beurt snel optreden mogelijk maakt in geval van onver-
wachte begrotingsontwikkelingen”.1674 Doorslaggevend daarbij is transparantie, “hetgeen 
vereist dat die gegevens regelmatig voor het publiek beschikbaar worden gesteld”.1675

1.5  Begrotingsregels opnemen in nationale 
(grond)wet: Wet houdbare overheidsfinanciën

In 2012 is het Verdrag inzake de stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU (VSCB) 
gesloten. Het trad in werking op 1 november 2013.1676 In dit verdrag zijn afspraken 
gemaakt over begrotingsregels (waaronder het streven naar begrotingsevenwicht met een 
automatisch correctiemechanisme) die aansluiten op het Six Pack. Het bevat bepalingen 
voor zowel euro- als niet-eurolanden.1677 De regels van het verdrag moesten in (bij 
voorkeur constitutionele) bepalingen in het nationale recht worden opgenomen, waardoor 
garanties worden gecreëerd “voor de volledige inachtneming en naleving ervan gedurende 
de nationale begrotingsprocessen”1678. In Nederland zijn de maatregelen van het VSCB 
opgenomen in de Wet Hof. Omdat niet alle lidstaten wilden meedoen aan de afspraken 
in het verdrag, is dit internationale verdrag formeel geen onderdeel van de Europese 
rechtsorde geworden.1679 Er is gekozen voor de verdragsvorm – en niet voor een veror-
dening of richtlijn - omdat de lidstaten het verdrag zien als een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische bestuur.1680

1674 Richtlijn 2011/85/EU van 8 november 2011, overweging 4.
1675 Richtlijn 2011/85/EU van 8 november 2011, overweging 4.
1676 Het verdrag staat ook wel bekend als het begrotingspact of fiscal compact.
1677 Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder 

de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. Tsjechië, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk 
tekenden niet.

1678 Verdrag VSCB artikel 3 lid 2.
1679 Diamant 2017, p. 154.
1680 Algemene Rekenkamer 2014, p. 16.
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Al in december 2010 hadden de Tweede Kamerleden Harbers en Blanksma-van den 
Heuvel in een motie verzocht om begrotingsregels op te nemen in de Comptabili-
teitswet.1681 Daarnaast kwam de Europese verdragsverplichting om de begrotingsregels 
in een wet op te nemen. De Nederlandse regering verwees in de memorie van toelichting 
naar het gebrek aan begrotingsdiscipline bij een aantal eurolanden, waardoor “serieuze 
risico’s voor de economische groei en de financiële stabiliteit in de eurozone” waren 
opgetreden.1682 Volgens de regering gaat er van nationale wettelijke verankering van de 
vereisten “een heldere disciplinerende werking” uit, “die laat zien dat de lidstaten de 
urgentie en noodzaak zien van het op orde brengen van het functioneren van de Econo-
mische en Monetaire Unie en het wegnemen van de onrust op de financiële markten”.1683 
Ook de zichtbaarheid van de Europese begrotingsafspraken en het gevoel van mede -
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die afspraken op nationaal niveau kunnen 
daardoor toenemen, was de gedachte van de regering.1684 In dat licht is het opmerkelijk dat 
de regering niet kwam met een uitbreiding van de Comptabiliteitswet, maar met een heel 
nieuwe wet: de Wet Hof. Voor Kamerleden en de burger zou het helderder zijn om deze 
regels in één wet op te nemen. Maar die kans is in eerste instantie in 2012 en later bij de 
herziening van de Comptabiliteitswet in 2016 niet benut.1685 Het maakte de Minister van 
Financiën begin 2014 weinig uit. Hij vond het denkbaar om de Wet Hof te integreren in de 
nieuwe Comptabiliteitswet. “Daarover heb ik geen uitgesproken opvattingen. Wij hebben 
het net geregeld en kunnen het dus even zo laten. De wet moet ook niet groter en zwaarder 
worden gemaakt. Wij zouden dus kunnen besluiten dat het een aparte wet blijft.”1686 Voor 
de gebruikers van de wetten zou het gemakkelijker zijn als alle begrotingsregels zoveel 
mogelijk in één wet te vinden zouden zijn.

In de Wet Hof zijn de belangrijkste uitgangspunten van het Nederlandse begrotingsbeleid 
vastgelegd: 
• het hanteren van vaste uitgavenkaders, 
• het uitgangspunt van automatische stabilisatie aan de inkomstenkant van de 

begroting en

1681 Kamerstukken II 2010/11, 32565, nr. 4.
1682 Kamerstukken II 2012/13 33416, nr. 3, p. 2.
1683 Kamerstukken II 2012/13 33416, nr. 3, p. 2.
1684 Kamerstukken II 2012/13 33416, nr. 3, p. 2.
1685 De Comptabiliteitswet bevat volgens Poppelaars meer algemene uitgangspunten rondom de 

overheidsfinanciën, terwijl de wet Hof eerder specifieke bepalingen over het begrotingsbeleid 
bevat. (Poppelaars 2018, p. 464.) Diamant voegt hieraan toe dat in de wet Hof naast 
begrotingsregels voor de algemene overheid bepalingen zijn opgenomen voor decentrale 
overheden omdat die een onlosmakelijk deel zijn van de overheidsfinanciën. Tezamen moeten ze 
zorgen voor houdbare overheidsfinanciën.(Diamant 2017, p. 250.) 

1686 Kamerstukken II 2013/14, 33670, nr. 9, p. 17.
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• begrotingsbeleid gebaseerd op de meerjarencijfers en de macro-economische 
ramingen van de relevante variabelen van het CPB.1687 

Ook is in de wet Hof vastgelegd dat afspraken met decentrale overheden gemaakt moeten 
worden om de aangescherpte afspraken uit het SGP te respecteren. In de Wet Hof zijn 
echter geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over de normering van de EMU-te-
korten van de sociale fondsen. Dat was volgens de regering niet nodig, omdat de ministers 
van SZW en VWS verantwoordelijk zijn voor de budgettaire beheersing van de budget-
disciplinesectoren Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt, en Zorg. Omdat de afspraken over 
de EMU-tekorten van de fondsen in de ministerraad worden gemaakt en de minister 
de fondsbeheerders over die afspraken informeren is het volgens de minister niet nodig 
hierover iets op te nemen in de wet, omdat de fondsbeheerders gehouden zijn de fondsbe-
grotingen te beheren met inachtneming van die gemaakt politieke afspraken.1688 

Hiervoor is al aan de orde geweest dat het budgetrecht van het parlement wordt gemist 
op de terreinen van Zorg, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt.1689 De Afdeling advisering 
van de Raad van State ziet hierin een kans om het budgetrecht toch naar het parlement 
te brengen.1690 Tegelijkertijd zou de Wet Hof dan moeten worden aangevuld, omdat het 
doel van de Wet Hof is om een wettelijke regeling te maken waar “een heldere discipline-
rende werking” van uit zou gaan. Door het feit dat zo’n regeling van het budgetrecht (de 
hiervoor genoemde afzonderlijke bepalingen voor de normering van de EMU-tekorten 
van de sociale fondsen) ontbreekt, wordt de doelstelling van het verdrag om een wettelijke 
regeling te maken, teniet gedaan. 

1.6  Two Pack (2013): macro-economisch 
aanpassingsprogramma bij aanvragen 
noodsteun en advies EU over 
ontwerpbegrotingen lidstaten

In 2013 is het zogenoemde ‘Two Pack’ vastgesteld, twee verordeningen voor eurolanden. 
Verordening 472/2013 regelt dat eurolanden die ernstige financiële problemen (dreigen 
te) ondervinden of financiële bijstand nodig hebben aan verscherpt toezicht kunnen 
worden onderworpen om spoedig terug te kunnen keren naar een normale situatie en 

1687 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p 2-3.
1688 Kamerstukken II 2012/13, 33416, nr. 3, p. 11.
1689 Zie paragraaf 3.1.2.8. Budgetrecht gaat slechts over twee vijfde van de collectieve uitgaven.
1690 Zie paragraaf 3.1.2.8. Budgetrecht gaat slechts over twee vijfde van de collectieve uitgaven.
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andere eurolanden tegen overloopeffecten te beschermen.1691 Als een lidstaat van één of 
meer andere landen of van Europees steunfonds of het IMF financiële bijstand vraagt, 
moet die lidstaat een macro-economisch aanpassingsprogramma opstellen1692, waarin 
ook aanbevelingen uit de buitensporigtekortprocedure en de procedure bij macro-econo-
mische onevenwichtigheden in acht worden genomen.1693 Omdat zo’n macro-economisch 
aanpassingsprogramma “alomvattend” is (ook de sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld moeten de plannen ondersteunen1694) mogen de rapportageverplichtingen 
voor die andere procedures worden gestroomlijnd om de “consistentie van het toezicht 
op economisch beleid veilig te stellen” en om “overlapping van de rapportageverplich-
tingen te vermijden”.1695 Zo nodig krijgt een lidstaat administratieve bijstand om aan alle 
administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.1696

Verordening 473/2013 regelt een gemeenschappelijk tijdschema voor het Europees 
semester en geeft aanvullingen voor de procedures ter voorkoming en correctie van 
buitensporige macro-economische onevenwichtigheden, en ter correctie van buiten-
sporige tekorten. Het tijdschema houdt in dat de lidstaten bij voorkeur voor 15 april 
maar uiterlijk 30 april van elk jaar hun nationale begrotingsplannen voor de middellange 
termijn openbaar maken samen met de nationale hervormingsprogramma’s en de stabili-
teitsprogramma’s. De programma’s stemmen onder meer overeen met de aanbevelingen 
in het kader van het SGP en de aanbevelingen van de jaarlijkse toezichtcyclus, inclusief de 
procedure voor macro-economische onevenwichtigheden, en met de adviezen over econo-
misch partnerschapsprogramma’s. Inhoudelijk moeten de nationale begrotingsplannen 
voor de middellange termijn en nationale hervormingsprogramma’s indicaties bevatten 
over de wijze waarop de uitgezette hervormingen en maatregelen naar verwachting zullen 
bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en nationale verbintenissen in 
het kader van de strategie van de Unie voor groei en werkgelegenheid. Verder bevatten 
deze nationale begrotingsplannen voor de middellange termijn of nationale hervormings-
programma’s indicaties over het verwachte economische rendement van niet-defensie 
gerelateerde overheidsinvesteringsprojecten die aanzienlijke budgettaire gevolgen hebben. 
Nationale begrotingsplannen voor de middellange termijn en stabiliteitsprogramma’s 
mogen in hetzelfde document worden gepresenteerd. Verder houdt het tijdschema in 
dat de ontwerpbegrotingen jaarlijks uiterlijk 15 oktober openbaar gemaakt en uiterlijk 
31 december worden aangenomen of vastgesteld en openbaar gemaakt. Ook moeten de 

1691 Verordening (EU) 472/2013, overweging 5.
1692 Artikel 7 lid 1 van verordening (EU) 472/2013.
1693 Verordening (EU) 472/2013, overweging 7.
1694 Artikel 8 van verordening (EU) 472/2013.
1695 Verordening (EU) 472/2013, overweging 7.
1696 Artikel 7 lid 8 van verordening (EU) 472/2013.
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lidstaten beschikken over uitgestelde-begrotingsprocedures voor het geval de begroting 
door objectieve redenen buiten de macht van de overheid op 31 december niet is aange-
nomen of vastgesteld en openbaar gemaakt.1697

In artikel 7 wordt bepaald dat de Commissie zo spoedig mogelijk (en uiterlijk 30 
november) een advies over het ontwerpbegrotingsplan geeft. Als de Commissie na 
raadpleging van de betrokken lidstaat binnen een week na indiening van het ontwerp-
begrotingsplan een bijzonder ernstige niet-nakoming van verplichtingen uit het SGP 
vaststelt, dan kan de Commissie haar advies al binnen twee weken na indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan geven. Ze verzoekt de lidstaat dan binnen drie weken een herzien 
ontwerpbegrotingsplan in te dienen. Als de lidstaat vervolgens zo’n herzien plan indient, 
stelt de Commissie binnen drie weken een nieuw advies vast. De Commissie maakt haar 
advies openbaar en presenteert het aan de Eurogroep. Op verzoek van het parlement van 
de betrokken lidstaat, of van het Europees Parlement, presenteert de Commissie haar 
advies ook aan het parlement dat hierom vraagt. 1698

De Commissie voert in het najaar tevens op basis van de nationale begrotingsvooruit-
zichten en hun onderlinge interactie in de zone, een algehele evaluatie van de begrotings-
situatie en -vooruitzichten van alle eurolanden uit. Ze gebruikt daarbij de meest recente 
economische prognoses van de diensten van de Commissie. In de evaluatie zijn gevoelig-
heidsanalyses opgenomen over de houdbaarheid van de openbare financiën bij ongunstige 
economische, financiële of budgettaire ontwikkelingen. Ook kan de evaluatie maatregelen 
voor de eurozone bevatten om de coördinatie van het begrotings- en macro-economisch 
beleid te versterken. De evaluatie wordt openbaar gemaakt en meegenomen bij de 
jaarlijkse algemene richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten.1699 

1697 Verordening (EU) 473/2013, hoofdstuk III, artikel 4, leden 1,2 en 3.
1698 Verordening (EU) 473/2013, hoofdstuk IV, artikel 7, leden 1,2, en 3.
1699 Verordening (EU) 473/2013, hoofdstuk IV, artikel 7, lid 4.
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