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1 Inleiding 
 

 

Een geordende samenleving zoals Nederland - of in groter verband Eu-
ropa - is vervlochten met het doen en laten van het openbaar bestuur. Met 
openbaar bestuur wordt in dit verband gedoeld op organisaties, structuren 
en processen waarbinnen voor eenieder bindende keuzes worden ge-
maakt; keuzes die veelal zijn gericht op maatschappelijke ordening.   
 
We zijn ons er niet voortdurend van bewust, maar de organen en de dien-
sten die deel uitmaken van het openbaar bestuur bepalen in hoge mate 
ons dagelijks functioneren.  
 
Dit e-book dat is geschreven voor de cursus bestuurskunde, biedt een in-
leiding in het wezen van de overheid. We gaan kijken hoe de overheid is 
georganiseerd, hoe zij functioneert en wat dat betekent voor jouzelf of 
voor organisaties waarin jij wellicht functioneert, dat kunnen verenigin-
gen, bedrijven of andere rechtspersonen zijn.  
 
Besturen en bestuurt worden zijn “continuing stories”. Bestuurlijke acties 
vertonen vaakt een grote onderlinge samenhang. Het volgen van het vak 
bestuurskunde kan dan ook niet worden losgezien van de praktijk. Het 
het dagelijks volgen van politiek-bestuurlijke berichtgevingen in kranten, 
op TV of via social is dan ook een noodzakelijk om het vak te doorgron-
den.   

 

Openbaar bestuur 

 
Opdracht 1.1: Dit is een algemene opdracht. Voor zover je dat nog niet deed, 
probeer via de verschillende media zoals kranten, radio, tv of nieuws op je mo-
biel, de politiek-bestuurlijke berichtgevingen te volgen. Vergeet daarbij niet de 
informatiepagina van de lokale overheid in jouw gemeente door te nemen.   
 

 

   

   

Inhoud cursus 

 
Deze reader is samengesteld voor 
de cursus “bestuurskunde” in het 
eerste leerjaar van het HBO. De 
cursus en deze reader zijn bedoeld 
als een eerste kennismaking met 
de bestuurskunde. Deze reader is 
een naslagwerk van de lesstof die 
gedurende de cursus in hoorcolle-
ges aan de orde komt.  

Inhoud reader 

De afbeeldingen in deze reader zijn behoudens tussentijdse wijzigingen 
gelijk aan de powerpointdia’s die tijdens de hoorcolleges ter illustratie 
worden vertoond. In zekere zin kan deze reader dan ook worden gezien als 
een handout van de powerpointdia’s. 
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De cursus bestuurskunde start met een zogenaamde wake up call. De tien 
multiple choice vragen leveren een indicatie van de reeds aanwezige ken-
nis. Her resultaat van de beantwoording is daarmee tevens een indicatie 
van de benodigde inspanning om deze cursus bestuurskunde met goed ge-
volg af te ronden. De multiple choice vragen zijn niet in deze reader opge-
nomen. 

2 Staatsinrichting en bestuur 
 

 Bestuurskunde 
 

Kijkend naar het woord onderscheiden we twee elementen: ‘besturen’ en 
‘kunde’. De kunde staat voor de wetenschap. Om het begrip ‘besturen’ te 
ontleden moeten we de nodige vragen stellen: Wat is überhaupt besturen, 
meer in het bijzonder: 
 Wie bestuurt?  
 Wie of wat wordt bestuurd?  
 Waarop is het besturen gericht?  
 
In de literatuur vinden we tal van definities voor het begrip bestuurskunde. 
Meestal vinden we in de definities indicaties voor de beantwoording van 
de hierboven gestelde vragen. Een voorbeeld van een definitie voor be-
stuurskunde is:  
 

Bestuurskunde is een wetenschap die zich bezighoudt met de ver-
schijningsvormen van het openbaar bestuur en met de manier 
waarop het openbaar bestuur functioneert.  

 
In deze definitie wordt de ‘wie-vraag’ beantwoord met het wijzen op de 
verschijningsvormen van het openbaar bestuur. Zoals we straks zometeen 
zullen zien zijn de verschijningsvormen van het openbaar bestuur zeer di-
vers. De manieren waaróp het openbaar bestuur functioneert sluiten de ant-
woorden in op de vragen ‘Wie of wat wordt bestuurd?’ en ‘Waarop is het 
besturen gericht?’ zonder dat hier deze vragen in de definitie concreet 
worden beantwoord. Dat laatste is in één of enkele zinnen dan ook niet 
goed mogelijk. Wel impliceert de term ‘openbaar’ in de definitie dat het 
besturen betrekking moet hebben op openbare, of anders gezegd op maat-
schappelijke aangelegenheden, zaken die ons allen aangaan.    
 

Bestuurskunde 

In de bestuurskunde staan dus maatschappelijke vraagstukken centraal. 
Het gaat uiteindelijk om het beheersen van maatschappelijke processen.  
 
We zoomen nu toch even wat meer in op de organisatie die met het 
(be-)sturen is belast. We maken daarbij onderscheid tussen bestuurskunde 
in ‘enge’ en in ‘ruime’ zin. In enge zin richten we ons op de overheidsap-
paraten van het binnenlandse bestuur, meer in het bijzonder op de politieke 
en ambtelijke inrichting en op het functioneren van dit geheel. Het gaat 
hier over de overheidslichamen waar een volksvertegenwoordiging de ka-
ders ofwel de hoofdlijnen voor het besturen vastlegt. De afgevaardigden 
van de volksvertegenwoordiging ondersteund door ambtelijke diensten, 

 
 
 
 
 
 
 
Bestuurskunde in enge 
zin  
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geven vervolgens nadere invulling aan die hoofdlijnen van het bestuur en 
zijn vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.1    
  
Beschouwen we bestuurskunde in ruime zin, dan richten we ons op de ge-
hele ‘publieke sector’. Hierbij beperken we ons niet tot de politieke en 
ambtelijke organisaties. We kijken in die ruimere opvatting ook naar 
‘semi-overheidsinstanties’. Dit zijn publieke organisaties die niet recht-
streeks aan politieke gezagsdragers ondergeschikt zijn. Voorbeelden hier-
van zijn zelfstandige bestuursorganen zoals de Rijksdienst voor het weg-
verkeer. Ook overheidsbedrijven zoals de NS, onderwijsinstituten en tal 
van andere organisaties die wettelijke taken uitvoeren en die in belangrijke 
mate met publieke middelen worden gefinancierd worden tot de semi-
overheid gerekend.  
 
In de ruime opvatting van bestuurskunde kijken we daarnáást ook naar 
particuliere organisaties die worden ingeschakeld om publieke belangen te 
behartigen. Zo maakt een garagebedrijf dat APK-keuringen verricht in de 
ruime opvatting voor dát deel van zijn activiteiten ook deel uit van het 
openbaar bestuur.   
 

 
Bestuurskunde in ruime 
zin. 
 
 
Publieke sector en semi 
overheidsinstanties 
 

Veelvormigheid:  
overheid en openbaar bestuur 
Publiek en privaat 
 

 
 
 

Dit leidt ons tot het onderscheid 
tussen de publieke en de private 
sector.  De grens tussen beide is 
niet scherp te trekken. Tussen de 
wereld van het openbaar bestuur 
en die van het particuliere be-
drijfsleven onderscheiden we een 
overlapzone: het maatschappe-
lijke middenveld.  

 
Publieke sector, private 
sector  en de overlap-
zone, het maatschappe-
lijke middenveld. 

Hierin treffen we particuliere organisaties aan zoals woningcorporaties. 
Zonder winstoogmerk vervullen deze organisaties publieke taken. Zo dra-
gen woningbouwcorporaties bij aan de realisering van de huisvestings-
doelstellingen van de Rijksoverheid.  
In het maatschappelijke middenveld treffen we ook organisaties aan die   
die geen specifieke publieke taken verrichten maar ‘non-profit’ wél maat-
schappelijk actief zijn. Denk bij dit laatste aan verenigingen en particuliere 
stichtingen die zonder winstoogmerk belangen van specifieke doelgroepen 
behartigen: een culturele vereniging, een charitatieve stichting en zo meer.  
    

 

 
1 Nemen we de gemeente als voorbeeld, dan zijn die afgevaardigden de wethouders. Samen met de burgemeester 
van een gemeente zijn de wethouders in het college van burgemeester en wethouders aangewezen voor het dage-
lijks bestuur van de gemeente.   
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 Van nachtwakerstaat tot activeringsstaat 
 

De rol van de overheid in onze 
maatschappij is de afgelopen eeu-
wen drastisch gewijzigd. Met 
name de staatsinvloeden zijn 
vanaf de industriële revolutie in 
de tweede helft van de 19e eeuw 
sterk toegenomen. Aanvankelijk 
bemoeide de overheid zich voor-
namelijk  slechts  met  vraagstuk- 

 

ken op het terrein van de openbare orde, veiligheid en bescherming van 
eigendommen. Deze vorm van beperkte staatsinvloeden ligt besloten in 
het begrip ‘nachtwakerstaat’.  
 

Nachtwakerstaat  
 
 
 

In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw zien we dat de overheid 
meer en meer taken op zich neemt die het welzijn van de burger raken. 
Wantoestanden die zich voordeden in de periode van de industriële revo-
lutie, zoals kinderarbeid en erbarmelijke huisvesting van arbeiders, nood-
zaakten tot deze verdergaande overheidsbemoeienissen. De ‘verzorgings-
staat’ diende zich aan waarbij de overheid steeds verdergaand verantwoor-
delijkheid voor het welzijn van de burger op zich neemt. Dit proces van 
toenemende overheidsinvloeden op het maatschappelijke leven voltrekt 
zich, deels onder invloed van de ‘Keynesiaanse economische politiek’,  in 
een steeds hoger tempo vanaf de crisisjaren dertig in de 20e eeuw.2 Over-
heidsinvloeden zijn heden ten dage merkbaar op nagenoeg alle maatschap-
pelijke terreinen: gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, economie, inko-
mensherverdeling enz. enz. 
 

De opgelopen kosten van de verzorgingsstaat, de vergrijzing, het op steeds 
latere leeftijd deelnemen aan het arbeidsproces in combinatie met de mon-
dialisering van de economie, noodzaakten in het laatste kwart van de 20e  

eeuw tot ombuigingen zo niet tot bijsturing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verzorgingsstaat 

 

In de grafiek hiernaast zien we hoe de col-
lectieve uitgaven3 zich in de loop van de ja-
ren hebben ontwikkeld, afgezet tegen het 
bruto nationale product.4 Het recente voor-
beeld van een land als Griekenland, hoewel 
niet in alle opzichten vergelijkbaar, laat 
enigszins zien waar we nu als land zouden 
hebben gestaan als we onvoldoende reke-
ning zouden hebben gehouden met de ne-
gatieve effecten van een ongebreidelde 
doorgroei van de verzorgingsstaat.   
 

 

 
2 John Maynard Keynes (1883-1946): Brits econoom, schreef het boek ‘The General Theory of Employment, Inter-
est and Money (1936)’. Keynes stelde dat met een meer actieve rol van de overheid de economische crisis kon 
worden bestreden. Grote investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur zou de vraagzijde van de economie stimule-
ren. Er zouden niet enkel meer arbeidsplaatsen ontstaan, ook de consumptie en productiviteit zouden worden ge-
stimuleerd en op hun beurt weer tot meer arbeidsplaatsen leiden. Keynes' ideeën rekenen af met de laissez-faire-
economie en gaven een stevige impuls aan de verzorgingsstaat.  
3 Overheidsuitgaven met inbegrip van de uitgaven voor sociale zekerheid.  
4 Waarde van alle goederen en diensten die in een jaar worden geproduceerd. 
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Al vanaf de laatste decennia van de vorige eeuw, maar vooral na de eco-
nomische crisis van 2008, is het besef breed doorgedrongen dat de verhou-
ding tussen overheid en samenleving aan en revisie toe is5. Met de herbe-
zinning op de verzorgingsstaatgedachte zal de komende jaren vooral ook 
het maatschappelijke middenveld meer nadrukkelijk in beeld komen. De 
signalering in de troonrede van 2013 dat de klassieke verzorgingsstaat 
langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving, werpt in 
dit verband een bijzonder licht op de bestuurskunde6. Bestuurskundigen 
zullen meer dan in het verleden oog moeten hebben voor het ‘loslaten’ 
door de overheid en voor de behartiging van publieke belangen in nauwe 
samenspraak tussen overheid en burgers. Die behartiging kan in beginsels 
zelfs geheel vanuit een particulier initiatief tot stand komen. Het activeren 
van de burger is daarbij uitgangspunt. In dit verband wordt ook wel de 
term ‘activeringsstaat’ gebezigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participatiesamenle-
ving. 
 
 
 
 
 
 
 
Activeringsstaat 

 Redenen voor overheidssturing 
 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de overheid aanvankelijk 
vooral gericht was op het handhaven van de openbare orde en veiligheid. 
Dat is nu niet anders, maar we zagen ook dat met de opkomst van de ver-
zorgingsstaat de overheid zich méér en meer op andere maatschappelijke 
terreinen ging manifesteren. In zekere zin kunnen we de aanleidingen voor 
overheidsbemoeienissen steeds weer herleiden tot correcties die samen-
hangen met ‘imperfecties’ (onvolkomenheden) van een vrije markt.  
 
Waar gaat het fout als de overheid niet ingrijpt?  
 We zien dat een vrije markt niet goed functioneert als concurrentie ont-

breekt. Een producent hoeft dan immers geen rekening te houden met 
andere producenten. Er zijn dan onvoldoende prikkels voor het bewa-
ken van de prijs kwaliteitsverhoudingen. Dat geldt in het bijzonder 
waar de consument is aangewezen op het product. Het voorkomen van 
monopolies en kartelvorming7 vormen hier aanleiding voor interven-
ties van overheidszijde.   

 De vrije markt functioneert niet goed waar het gaat om de productie 
van collectieve goederen. Infrastructurele werken zijn goede voorbeel-
den hiervan. Waarom zou je op jouw kosten een dijk aanleggen? Ieder-
een profiteert daarvan. Deze profijtkwestie speelt bij alle collectieve 
goederen, denk aan politie, openbare verlichting, openbaar groen en zo 
meer.   

 De vrije markt biedt onvoldoende bescherming tegen negatieve externe 
effecten van productie. Denk aan luchtvervuiling. Het is de overheid 
die hier regelend optreedt om de negatieve gevolgen te beperken dan 
wel de bijkomende milieukosten op enigerlei wijze in de kostprijs tot 
uitdrukking te brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marktimperfecties 
 
 
 
 
 
Monopolies en kartels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectieve goederen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe effecten 
 
 
 
 
 

 
5 De visie op mate waarin de overheid moet interveniëren in het maatschappelijke bestel en marktontwikkelingen 
is overigens afhankelijk van politieke voorkeuren. In paragraaf 2.7 komen we hierop terug.  
6 Zie fragment troonrede 2013: http://www.youtube.com/watch?v=TjSDcTZ3rAM 
7 Concurrentiewerende afspraken tussen bedrijven. 
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 Niet elk product heeft positieve maatschappelijke effecten, denk aan 
roken. We hebben het dan over de zogenaamde ‘bemoeigoederen’. 
Soms wil de overheid het gebruik van goederen stimuleren, denk aan 
cultuuruitingen. We spreken dan van ‘merrit goods’. Soms wil de over-
heid juist gebruik afremmen of uitbannen zoals bij roken het geval is. 
Hier spreken we dan van ‘demerrit goods’. 

 De markt kan ook tot ontsporingen leiden waar het gaat over de verde-
ling van de welvaart. Het socialezekerheidsbeleid, de inkomens- en be-
lastingpolitiek zijn voorbeelden van overheidssturing in dit verband:  
(inkomens-)herverdeling. 
 

 
(De-)merrit goods 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herverdeling 

 Alternatieven voor overheidssturing 
 

 

Eerder zagen we dat de rol van de 
overheid in onze maatschappij de 
afgelopen eeuwen sterk is toegeno-
men. We stonden daarbij ook stil bij 
de herbezinning op de verzorgings-
maatschappij en de ontwikkeling 
naar de activeringsmaatschappij. In 
dat verband is het goed om naast de 
aanleidingen voor overheidssturing 

 

ook kort stil te staan bij de alternatieven voor overheidssturing. 
  
 Op de eerste plaats is dit maatschappelijke zelfsturing. We hebben het 

dan over particuliere initiatieven en activiteiten. Zo namen in het ver-
leden religieuze instellingen een belangrijk deel van de armenzorg op 
zich. Ook het ontstaan van woningbouwverenigingen uit particuliere 
initiatieven is een voorbeeld van maatschappelijke zelfsturing.  

 Een ander alternatief is sturing in wisselwerking tussen overheid en het 
maatschappelijke middenveld. Ook hier kunnen woningbouwcorpora-
ties weer als voorbeeld worden gezien. Deze, zoals we zagen uit parti-
culiere initiatieven ontstane instellingen, gaven later met financiële on-
dersteuning van de overheid mede invulling aan de volkshuisvestings-
doelstellingen van diezelfde overheid. 

 Een laatste alternatief voor overheidssturing is het marktmechanisme. 
De verlichtingsdenker Adam Smith (1723-1790) wees in zijn 
werk ”The wealth of nations” al op het gegeven dat in de samenleving 
het nastreven van eigen belang door burgers tot een zekere ordening 
leidt. Zo bakt de bakker zijn brood en levert de slager vlees om aan 
middelen voor het bestaan te komen. Per saldo leiden al die eigen be-
langen tot een maatschappelijke orde. Adam Smith gebruikte hierbij 
de bijna religieuze term van de “invisible hand”. Ook ecosystemen 
werken in feite zo…: als door een onzichtbare hand gedreven ontstaat 
er vanzelf een evenwicht.  

 

 Openbaar bestuur en overheid 
 

Als we spreken over openbaar bestuur dan hebben wij het over de verschij-
ningsvormen van de overheid en over diezelfde overheid in actie.  

Openbaar bestuur 
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Zoals hierboven al is opgemerkt zijn de verschijningsvormen van de overheid talrijk. Ze 
beperken zich niet alleen tot Rijk, provincie en gemeenten. Ook zogenaamde ZBO’s, dit 
zijn zelfstandige bestuursorganen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Com-
missariaat voor de Media enzovoorts, zijn belast met overheidstaken8. 

 
 
 
 
Verschijningsvormen 

 
Openbaar bestuur  

 
 

 
Zelfs personen kunnen worden aangewe-
zen voor het verrichten van overheidsta-
ken. Zo kennen we bijvoorbeeld de bui-
tengewone opsporingsambtenaren, de 
zogenaamde BOA’s, die aanhoudingen 
kunnen verrichten. Steeds als dergelijke 
instellingen of functionarissen hun open-
baar gezag inzetten kunnen zij worden 
gezien als vertegenwoordiger van het 
openbaar bestuur. 
 

 
 
 

 
Overheid kunnen we definiëren als het hoogste gezag binnen een bepaald 
grondgebied. De gezagspositie is kenmerkend voor overheidshandelingen. 
Besluiten die binnen het openbaar bestuur worden genomen zijn bindend 
voor een ieder. Ze kunnen een algemene strekking hebben zoals beleids-
regels en wetten die dus gelden voor iedereen. Ze kunnen ook individueel 
zijn gericht zoals een bekeuring, een omgevingsvergunning, een subsidie-
toekenning en zo meer.  
 

 
 
Overheid en besluiten 
van de overheid 

Overheden kunnen zich natuurlijk ook privaatrechtelijk manifesteren. 
Denk maar aan het aan- en verkopen van grond, en zo meer. Indien over-
heidsorganen besluiten nemen die steunen op het privaatrecht aangelegen-
heden, dan staan die organen op gelijke voet met burgers en privaatrech-
telijke instellingen. In het verdere verloop van deze reader blijft het pri-
vaatrechtelijk optreden van overheidsorganen buiten beschouwing. 
   

Privaatrechtelijke han-
delingen 
 

Overheidsbesluiten zijn met de nodige waarborgen omgeven. Dit is van-
wege het eenzijdige karakter van dergelijke besluiten: eenzijdig wil zeggen 
dat er géén overeenstemming nodig is met de instantie of de burger die 
door het besluit wordt geraakt.  
 De waarborgen worden op de eerste plaats gevormd door de wettelijke 

grondslag waarop overheidsbesluiten moeten steunen. Dit wordt ook 
wel het ‘legaliteitsbeginsel’ genoemd.  

 Daarenboven moet de overheid bij het handelen zorgvuldig en onbe-
vooroordeeld te werk gaan. In rechterlijke uitspraken is in dat opzicht 
een reeks ‘beginselen van behoorlijk bestuur’ geformuleerd die later 
weer in de wet zijn vastgelegd. Het beginsel dat besluiten deugdelijk 
moeten worden gemotiveerd en dat bevoegdheden niet mogen worden 

Waarborgen en rechts-
bescherming. 
 
 
 
 
 
Legaliteitsbeginsel 
 
 
 
 
 
 
 
Beginselen van behoor-
lijk bestuur 
 
 
 
 
 
 

 
8 Ter illustratie: Bericht NRC inzake het geven van sturing aan de Nza: www.alswin.nl/zuyd//bk2014/Nza.pdf  
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gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor die is toegekend zijn 
daarvan slechts enkele voorbeelden.9 

 Een andere waarborg is dat burgers en instellingen tegen overheidsbe-
sluiten in het geweer kunnen komen. Het gaat dan om besluiten (of het 
uitblijven daarvan) waarbij burgers en instellingen rechtstreekse belan-
gen hebben en om besluiten die niet van algemene strekking zijn. 
Meestal moet eerst bij het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor 
de beslissing bezwaar worden gemaakt.10 Leidt dat niet tot een bevre-
digend resultaat dan kan beroep worden aangetekend bij een onafhan-
kelijke bestuursrechter, en daarna nog eventueel hoger beroep bij een 
hogere bestuursrechter.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bestuursorgaan 
 
 
 
Bezwaar en beroep 

 
Overheidsbesluiten 

 

De dia hiernaast symboliseert de beslui-
ten van de overheid. Enerzijds zijn er be-
sluiten van algemene strekking. Hieron-
der worden verstaan wetten, uitvoerings-
regelingen zoals de zogenaamde Alge-
mene Maatregelen van Bestuur, maar 
ook de regelingen (lagere wetgeving) 
van provincies en gemeenten. De laatste 
zijn ook bekend als verordeningen. Ver-
der vallen hieronder de beleidsregels 
waarin een vast patroon van het handelen 
van een overheidsorgaan wordt omschre-
ven. 

 
Overheidsbesluiten: 
- algemene strekking 
- niet van algemene 
strekking 

Besluiten die niet van een algemene strekking zijn hebben betrekking op concrete over-
heidshandelingen. Besluiten over wetstoepassing waarbij burgers of instellingen al dan 
niet op verzoek met een bepaald rechtsgevolg worden geconfronteerd maken hiervan deel 
uit. We hebben het dan over besluiten die ook als beschikkingen bekend staan. Denk aan 
een belastingaanslag, een gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een wo-
ning, maar ook aan talloze andere voorbeelden.  
 
Zoals hierboven reeds is opgemerkt hebben belanghebbenden bij een beschikking het 
recht om hiertegen in het geweer te komen. Ook derden kunnen daarbij vaak als belang-
hebbende worden beschouwd. Denk maar eens aan een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk. Naast de aanvrager kunnen bijvoorbeeld omwonenden als 
belanghebbenden worden gezien. Die moeten later immers tegen het bouwwerk aankij-
ken.  
 
Als wettelijke voorschriften naar het oordeel van burgers niet verenigbaar zijn met bepa-
lingen van verdragen met volkenrechtelijke organisaties, kunnen ook deze aan de rechter 
worden voorgelegd. De rechter zal die voorschriften dan toetsen aan het verdrag. Als ook 
de rechter meent dat de voorschriften strijdig zijn met het verdrag kan hij die voorschrif-
ten buiten werking stellen.  
 

 
 
 
 
Beschikkingen 

 
Een complexe samenleving zoals wij die kennen kan niet functioneren 
zonder een alom vertegenwoordigd openbaar bestuur. Tal van regels zijn 

 
 
Alom vertegenwoor-
digd openbaar bestuur 

 
9 Beginselen van behoorlijk bestuur zijn vooral tot ontwikkeling gekomen in de jurisprudentie (rechtelijke uit-
spraken). Veel van deze beginselen zijn later ‘gecodificeerd’ (vastgelegd) in de huidige Algemene wet bestuurs-
recht. 
10 Een bestuursorgaan is een persoon of college van een overheidslichaam dat belast is met bestuurlijke bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden. Zo kent de gemeente als overheidslichaam, zoals we later zullen zien, drie be-
stuursorganen: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.   
11 De procesregeling voor het indienen van bezwaar en beroep vinden we in de Algemene wet bestuursrecht.  
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nodig om structuur te geven aan de verhoudingen tussen burgers, publieke 
en private instellingen. Het maatschappelijk verkeer wordt in belangrijke 
mate door overheidsregels in goede banen geleid. Rechten en plichten van 
partijen die aan het maatschappelijke verkeer deelnemen worden daarbij 
impliciet vastgelegd.12  
        

 Politieke partijen 
 

 

Dat mensen verschillend denken over de inrichting en de sturing van onze 
maatschappij is van alle tijden. Van oudsher zien we dan ook dat er maat-
schappelijke of politieke stromingen ontstaan met een eigen gedachtegoed. 
In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw zien we dat politieke stro-
mingen zich meer partijgericht gaan organiseren. De eerste echte partij in 
ons land was de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Deze partij verwierp 
het gedachtegoed van de Franse Revolutie. De anti-revolutionairen meen-
den dat de staat zijn macht niet ontleende aan het volk maar aan God. Later 
zien we dat ook andere stromingen zich verenigen in partijen. Door de ja-
ren heen zijn door afsplitsingen, fusies en nieuw opkomende politieke be-
wegingen steeds weer wijzigingen in het politieke landschap opgetreden.  
 

Partijvorming 

Politieke partijen  (TK=Tweede Kamer; EK=Eerste Kamer; EP=Europees Parlement) 
      

* TK: 3 afsplitsingen van de PVV 
 

 Partij Afkorting Jaar van 
oprichting 

Voortgekomen uit Zetels 
  TK     EK     EP   

Christen-Democratisch Appèl CDA 1980 Fusie ARP, CHU en KVP 13 11 5
ChristenUnie CU 2001 Fusie RPF en GPV 5 2 1
Democraten 66 D66 1966   12 5 3
GroenLinks GL 1990 Fusie CPN, PPR, PSP en EVP 4 5 3
Partij van de Arbeid PvdA 1946 Fusie CDU, SDAP en VDB 38 14 3
Partij voor de Dieren PvdD 2002   2 1 -
Partij voor de Vrijheid PVV * 2006 VVD (afsplitsing) 14* 10 5
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 1918 ARP  (afsplitsing) 3 1 1
Socialistische Partij SP 1971 KEN(ml) (afsplitsing) 15 8 2
Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie 

VVD 1948 PvdV en Comité-Oud 41 17 3

50Plus 50+ 2009   2 1 -
Onafhankelijke Senaatsfractie[5] OSF 1995   - 1 -

Overzicht politieke 
groeperingen  

 
We komen bij de bespreking van onze staatsinrichting in hoofdstuk 3 nog 
terug op de Staten Generaal als onze volksvertegenwoordiging op Rijks-
niveau. In de tabel hierboven tref je niettemin al de partijen aan die na de 
laatste Tweede Kamerverkiezingen in het Nederlandse en soms in het Eu-
ropese parlement als fractie van de volksvertegenwoordiging zijn verte-
genwoordigd. Lokaal wordt deze lijst nog aangevuld met tal van plaatse-
lijk gebonden politieke partijen. De lijst is niet actueel. In de loop van de 
zittingsperiode van de Tweede Kamer zijn er meerdere parlementariërs af-
gescheiden van hun fractie en vervolgens als zelfstandig parlementariër 
doorgegaan. De actuele samenstelling van de Tweede Kamer vind je on-
dermeer hier: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/fracties  
 
De verdeling van de zetels in de tweede kamer van ons parlement is in 
onderstaande illustratie in beeld gebracht. Op deze illustratie die ook te 

 

 
12 Zie bericht NRC (2010) over regeldruk: www.alswin.nl/zuyd/Bk2014/deregulering.pdf   
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vinden is op de website van de Tweede Kamer, zien we verder wie waar 
in welke rol tijdens de vergaderingen van de Tweede Kamer kan worden 
gevonden. 

   
 

 Politieke stromingen 
 

Belangrijke stromingen die binnen het politieke spectrum in Nederland 
kunnen worden onderscheiden zijn die van het liberalisme, de sociaalde-
mocratie en de christendemocratie.  
 

Stromingen 

Liberalen benaderen maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspec-
tief van het individu. Daarbij hoort een positief mensbeeld. Ook moet het 
individu vrij zijn om zich te kunnen ontplooien. Uiteindelijk heeft de sa-
menleving daar baat bij vinden de liberalen. De overheid dient volgens de 
liberalen in Nederland enerzijds ter bescherming van de rechten van het 
individu, anderzijds om het individu in de gelegenheid te stellen zich te 
ontplooien. Uitgesproken liberaal georiënteerde partijen in Nederland zijn 
ondermeer de VVD en D66. 
 

Liberalisme 

De sociaaldemocratie neemt in tegenstelling tot de liberalen de samenle-
ving als uitgangspunt. Wat goed is voor de samenleving is uiteindelijk ook 

Sociaaldemocratie 
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goed voor het individu, zo redeneren de sociaaldemocraten. De overheid 
dient volgens socialisten een actieve rol in de samenleving te spelen. In-
grijpen op sociaaleconomisch terrein, om de positie van de zwakkeren in 
de samenleving te verbeteren en inkomensverschillen te verkleinen is ge-
rechtvaardigd. Belangrijke spelers in de sociaaldemocratie zijn ondermeer 
de PvdA, de SP en Groenlinks.  
 
In de christendemocratie speelt de geloofsovertuiging een belangrijke rol 
in het politieke denken en handelen. Aanhangers van het confessionalisme 
gaan in beginsel uit van de christelijke waarden als naastenliefde en stre-
ven naar een harmonieuze samenwerking. Zij hanteren daarbij een organi-
sche staatsopvatting waarbij de samenleving als een organisme functio-
neert en waarbij het individu onderdeel uitmaakt van een groter geheel. De 
aarde is het werkterrein dat God aan de mensheid ter beschikking heeft 
gesteld. De mens dient dit werkterrein als een goed rentmeester te beheren. 
Christendemocratische partijen in ons land zijn het CDA, de CU en de 
SGP. 
 

Christendemocratie 

De accenten die hierboven bij de vermelde stromingen en partijen zijn aan-
gebracht maskeren overigens de overlap die onmiskenbaar ook aanwezig 
is bij de onderscheiden politieke opvattingen. Zo bepleiten ook de libera-
len het beginsel van sociale rechtvaardigheid en bepleiten anderzijds de 
sociaal-democraten individuele vrijheden. Er is niettemin een elementair 
verschil in de benadering van maatschappelijke vraagstukken: stel je door-
gaans het individu centraal dan mag je je rekenen tot de liberale stromin-
gen, stel je in overwegende mate de samenleving als geheel centraal dan 
past je gedachtengoed meer in dat van de sociaal-democratie.  
 
Bij het onderscheid van partijen wordt ook wel de categorie-indeling links 
en rechts gebruikt. De invulling daarvan wil nog wel eens verschillen. 
Links wordt soms vereenzelvigd met progressief ofwel veranderings-
gezind en rechts met conservatief ofwel behoudend. Omdat deze termen 
bij geen van de politieke partijen de lading volledig dekt is het onderscheid 
tussen links en rechts niet echt eenvoudig te maken. Een andere uitleg van 
links en rechts is de projectie op de hierboven genoemde stromingen. So-
ciaaldemocratie wordt vaak links genoemd en de liberaal getinte politiek 
rechts. De christendemocratie is dan vooral in het midden geprojecteerd. 
Omdat de CU als progressief te boek staat en de SGP als conservatief kan 
ook in de christendemocratische stroming nog wel weer een onderscheid 
tussen links en rechts worden gemaakt. Het CDA bekleedt daarin een mid-
denpositie.  
 
De oorsprong van de termen links en rechts komt van de plaatsen die par-
tijen in de periode van de Franse revolutie innamen in de Franse Staten 
Generaal. De behoudende stroming zat aan de rechter zijde en progressieve 
stroming links ten opzichte van de voorzitter. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links en rechts 

  
 
Politieke invloeden 
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Als het gaat om overheidsinvloeden op de samenleving en het sociaaleconomisch leven 
kunnen we twee extreme benaderingen onderscheiden. Een extreme vorm van het libera-
lisme wordt aangehangen door de zogenaamde libertariërs. Die verwerpen nagenoeg elke 
overheidsinvloed. Het collectivisme dat uitgaat van een negatief mensbeeld is het andere 
uiterste. Daar wordt elke vrijheid van het individu opgeofferd aan het belang van de sa-
menleving als geheel. Hoewel over de mate van overheidsinvloed in ons land verschillend 
wordt gedacht komen extreme vormen zoals het libertarisme en het uitgesproken collec-
tivisme bij geen van de landelijke partijen voor. 
 
Politieke invloeden  

 

De VVD is bijvoorbeeld een sociaallibe-
rale partij die voor de ontplooiing van het 
individu evenals de sociaaldemocraten 
een belangrijke rol voor de overheid ziet 
weggelegd. De PvdA hecht als sociaal-
democratische partij net als de liberalen 
zoals we al zagen grote waarde aan een 
zekere mate van vrijheid voor het indi-
vidu, maar dan wel voor zover dat niet te 
zeer ingrijpt in de belangen van de sa-
menleving als geheel. Het is de benade-
ringsrichting vanuit het individu of  van- 

 

uit de samenleving ofwel vanuit het overheidsdenken dat partijen onderscheidt. Maar af-
gezet in een matrix waarbij het individu en de staat de assen vormen waarlangs we de 
daden van partijen meten, komen we al gauw tot de ontdekking dat het gedachtegoed van 
partijen grote overeenkomsten vertoont. De meeste partijen vissen voor wat betreft de 
gunst van de kiezer dan ook in dezelfde vijver ergens in het midden. 
 

 

  

Populisme is een steeds vaker gehoorde term in de politiek. Niet zelden 
wordt daarmee gedoeld op politici of bewegingen die zich afzetten tegen 
de gevestigde orde en die de wil van het volk centraal stellen. Zo be-
schouwd zou je het populisme als een ideologie en wellicht zelfs als een 
stroming kunnen aanmerken. Maar populisme wordt ook vaak vereenzel-
vigd met een bepaalde politieke communicatiestijl: het ‘inspelen’ op alge-
mene gevoelens zonder aandacht te besteden aan nuances. In die benade-
ring is de politieke richting niet relevant en kan het zich dus ook in de 
hierboven behandelde stromingen manifesteren. Daarbij komt dat stijl een 
kwestie is van persoonlijke beleving; wat de één als populistisch be-
schouwt, beleeft de ander alleen maar als helder en duidelijk. 
 
Al met al moeten we concluderen dat populisme weliswaar een politiek 
fenomeen is maar dat de waarde die daaraan kan worden meegegeven niet 
alleen afhankelijk is van de definitie die je er zelf voor kiest maar ook van 
de eigen beeldvorming.  

 

 Uitsplitsing wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 
macht. 

 

 

De oplettende lezer heeft hierboven al wat verschillen kunnen ontdekken 
in de rolverdelingen binnen de overheid. Al in het oude Griekenland 
maakte de denker Aristoteles (384-322 v. Chr.) een functioneel onder-
scheid tussen de verschillende overheidstaken. In de 17e en 18e eeuw ko-
men filosofen als de Engelsman Locke en de Fransman Montesquieu 

 
Onderscheid in drie 
machten 
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hierop terug. De laatste maakte in zijn boek ‘De l’esprit des lois’ onder-
scheid tussen het geven van algemeen verbindende regels, de uitvoering 
daarvan en het beslechten van geschillen over die uitvoering. Dit onder-
scheid werkte hij uit in een scheiding van machten: de wetgevende, de uit-
voerende en de rechterlijke macht. Verder heeft Montesquieu in zijn werk 
evenwicht proberen te bewerkstellingen tussen de wetgevende en uitvoe-
rende macht.  
     
Een zuivere machtenscheiding waarbij één orgaan maar één functie uitoe-
fent is in de praktijk niet goed mogelijk gebleken.  
 

Geen strikte scheiding 
in de praktijk 

 
Ook in Nederland is de scheiding van machten niet strikt volgens de inzichten van Mon-
tesquieu doorgevoerd. Zo is de wetgevende macht toebedeeld aan de regering én het par-
lement gezamenlijk. Zie hiervoor artikel 81 van de Grondwet. De volksvertegenwoordi-
ging die in het gedachtegoed van Montesquieu als wetgevende macht is aangewezen, 
deelt die macht dus met de uitvoerende macht, de regering, dit zijn de Koning en de mi-
nisters gezamenlijk. Verder zijn naast de formele wetgever individuele ministers, lagere 
overheden, provincies, gemeenten en waterschappen en andere bestuurlijke organisaties 
belast met overheidstaken waarvan wetgevende bevoegdheden deel uitmaken. De schei-
ding tussen wetgeving en uitvoering kan daarbij lang niet altijd scherp worden aangege-
ven. Zo is heeft een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) die door de regering wordt 
genomen het karakter van zowel uitvoering als van wet. Feitelijk is de AmvB een “uit-
voeringsbesluit” ofwel een detaillering van een formele wet, maar inhoudelijk heeft een 
dergelijke regeling veel kenmerken van een wet die door de formele wetgever tot stand 
is gebracht. Dit alles maakt het huidige Nederlandse staatsbestel vrij complex. 

 
Machtenscheiding en 
evenwicht in Nederland 

 
Evenwincht tussen machten 

 
 

 
Op Rijksniveau zien we dat er wel een 
soort evenwicht is geconstrueerd tussen 
het parlement en de regering. Tussen 
beide gremia bestaat een wederzijdse af-
hankelijkheid. Ministers die niet meer op 
het vertrouwen van het parlement kun-
nen rekenen moeten hun ontslag vragen. 
Anderzijds kan de Koning (lees de rege-
ring) bij een politiek conflict de kamers 
ontbinden. Later komen we hierop meer 
uitvoerig terug.  

 

3 De Nederlandse staatsvorm nader belicht 

 Constitutionele monarchie  

 

In Nederland is de staatsmacht gespreid over de monarch, onze Koning, 
de ministers en het parlement. De toegewezen macht steunt op een consti-
tutie. De constitutie ligt vooral besloten in de Grondwet. In een ruimere 
betekenis kunnen onder het begrip constitutie ook andere rechtsregels en 
normen worden begrepen, zelfs ongeschreven regels. Één zo’n ongeschre-
ven regel is dat minister op het vertrouwen van het parlement moeten kun-
nen rekenen. Is dat niet het geval, dan treedt de regering (of de minister) 
af.     
 

Staatsmacht 

3.1.1 200 jaar Koninkrijk  
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Van 2013 tot 2015 vierden we het 200 jarige bestaan van ons Koninkrijk. We kijken hier 
kort terug op de periode daaraan voorafging.  
Nadat in 1795 met Franse militaire steun door eerder naar Frankrijk uitgeweken patriotten 
een einde wordt gemaakt aan de ruim 200 jaar bestaande Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, wordt de Bataafse Republiek gevormd. Deze republiek was de facto een 
vazalstaat van de Franse Republiek.  
Napoleon Bonaparte die in die tijd door zijn overwinningen het vaste land van Europa 
domineerde, brengt in 1806 zijn broer Louis aan de macht. Daarbij wordt ook de monar-
chie geïntroduceerd. Louis wordt als Lodewijk Napoleon Koning van Holland. 

Festiviteiten 200 jaar 
Koninkrijk 

 
200 jaar Koninkrijk 

 

 
In 1810 wordt de Koning door een onte-
vreden Napoleon weer van de troon ver-
wijderd en wordt Nederland ingelijfd bij 
het Franse Rijk. Na een reeks nederlagen 
waaronder de mislukte veldtocht naar 
Moskou en verloren slag bij Leipzig, 
wordt in 1813 en 1814 ook in Nederland 
het Franse juk afgeworpen. Op 30 no-
vember 1813 komt vanuit Londen de 
zoon van de laatste stadhouder Willem 
V, Willem Frederik aan op het Scheve-
ningse strand. Een prent van deze ge-
beurtenis is op de dia afgebeeld. Willem  

 
Korte historische terug-
blik 

wordt ingehuldigd als Soeverein Vorst der verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 
proclameert hij zichzelf als Willem I tot Koning der Nederlanden, toen nog met de Bel-
gische provincies onder zijn bewind. 

 

 Staten Generaal 
 

 

3.2.1 Volksvertegenwoordiging  

De volksvertegenwoordiging in het Nederlandse staatsbestel is het parle-
ment ook wel de Staten Generaal genoemd. Het parlement omvat twee ka-
mers. Dit zijn de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De laatste wordt wel 
Senaat genoemd. 
 
 
 

Staten Generaal  
 

Staatsinrichting De vergaderingen van beide kamers 
zijn openbaar. Alleen in uitzonder-
lijke gevallen kunnen de deuren 
worden gesloten. Dat gebeurt dan 
op verzoek van ten minste één 
tiende van de aanwezige leden of als 
de voorzitter dat nodig vindt. De 
Kamer beslist vervolgens of in be-
slotenheid verder wordt vergaderd 
en besloten.   

Openbaarheid van ver-
gaderingen 

 

 
3.2.2 Tweede kamer 
De tweede kamer van het parlement telt 150 leden die in beginsel om de 
vier jaar via rechtstreekse verkiezingen door de stemgerechtigde inwoners 
worden gekozen.  

 
 
 
Tweede kamer van de 
Staten Generaal 
 
 
 
 
Coalitie 
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Direct na de Tweede Kamerverkiezingen worden de onderhandelingen ge-
opend om te komen tot een coalitie. 
 

 

Een coalitie bestaat uit partijvertegenwoordigingen, ook wel fracties ge-
noemd, die samen een meerderheid vormen in de Tweede Kamer. Is een-
maal door onderhandeling een coalitie gevormd dan kunnen de partijen die 
aan de coalitie deelnemen een regering gaan formeren. Daarbij wordt te-
gelijkertijd ook onderhandeld over de hoofdlijnen van het te voeren rege-
ringsbeleid. In die zin bepaalt een deel van de Tweede Kamer van het par-
lement eigenlijk hoe het regeringsbeleid gedurende de zittingsperiode van 
de gekozen Tweede Kamer eruit zal komen te zien.  
 

 
Kamerfracties 

 
Op basis van een ongeschreven regel werd in het verleden een belangrijke rol toegekend 
aan de Koning bij het formeren van een regering (ook wel kabinetsformatie genoemd). 
Na raadpleging van de vice-president van de Raad van State en alle fractievoorzitters in 
de Eerste en Tweede Kamer benoemde de Koning(in) een informateur die vervolgens in 
overleg met de verschillende partijen de mogelijkheden voor een coalitievorming onder-
zocht. In 2012 heeft de Tweede Kamer via een wijziging in het Reglement van Orde het 
initiatief voor de kabinetsformatie naar zichzelf getrokken. Na een debat over de verkie-
zingsuitslag benoemt de Tweede Kamer nu zelf de informateur. 
 

 
Kabinetsformatie 

 
3.2.3 De Eerste kamer 

 

De Eerste kamer, de Senaat, telt 75 leden. De senatoren worden gekozen 
door de leden van Provinciale Staten, en wel drie maanden na de Staten-
verkiezingen. De Leden van Provinciale Staten worden weer elke vier jaar 
rechtstreeks door stemgerechtigde burgers gekozen. Omdat de kiesgerech-
tigde burgers de senatoren alleen door tussenkomst van de leden van Pro-
vinciale Staten kunnen kiezen, spreken we van getrapte verkiezingen. De 
leden van de Eerste Kamer zijn vaak doorgewinterde bestuurders die hun 
sporen in de praktijk hebben verdiend. In tegenstelling tot de leden van de 
Tweede kamer hebben de leden van de Eerste kamer geen dagtaak aan hun 
vertegenwoordigende rol. Zij vergaderen alleen op dinsdagen.  
 

 
Eerste Kamer van de 
Staten Generaal 

 
In zekere zin kan de Eerste Kamer worden gezien als een kamer van reflectie die onder-
meer de kwaliteit van de wetgeving beoordeelt en die minder politiek is georiënteerd.  
De fracties in de Eerste kamer zijn als buitenstaanders niet gehouden aan de uitvoering 
van een regeerakkoord en kunnen zich dus zelfstandiger opstellen. Toch is het een steeds 
terugkerende discussie in hoeverre de Eerste Kamer zich mag laten leiden door politieke 
uitgangspunten. Dit speelt vooral bij het Kabinet Rutte II. Dit kabinet kan in de Eerste 
Kamer niet op een meerderheidscoalitie rekenen.13 Het gevolg hiervan is dat de ministers 
uit het kabinet in de Eerste Kamer vooral ook met de oppositiepartijen moeten onderhan-
delen om er zeker van te zijn dat de wettelijke maatregelen die zij ter uitvoering van het 
regeringsbeleid willen doorvoeren daar niet alsnog sneuvelen. Hierdoor vertoont de Eer-
ste Kamer in deze bijzondere situatie gelijkenis met de doorgaans veel meer politiek ge-
oriënteerde Tweede Kamer.14 
 

 
 
Reflectie 

 
13 Met de afscheiding van het PvdA-lid Jacques Monasch heeft het kabinet Rutte II zelfs in de Tweede Kamer 
geen meerderheid meer. 
14 Zie bijvoorbeeld het opinieartikel in NRC van 9 maart 2013 www.alswin.nl/zuyd/Bk2014/Senaat.pdf 
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3.2.4 Taken en rechten van het parlement  

 
Taken en rechten van het parlement 

 

De werkwijze van beide Kamers 
is voornamelijk geregeld in het 
Reglement van Orde die elke ka-
mer voor zich heeft vastgesteld. 
Daarin vinden we regels over bij-
voorbeeld het voorzitterschap, 
over de werkwijze bij het behan-
delen van ingebrachte voorstellen, 
over stemmingen en zo meer.  

 

De Reglementen van Orde worden door de afzonderlijke Kamers zelf vast-
gesteld. 
 

 

Mede wetgever 
Tijdens de zittingsperiode is het voltallige parlement betrokken bij de wet-
geving. Dit betreft zowel de Eerste als de Tweede Kamer van de Staten 
Generaal. We komen op de proceduregang van wetten nog terug in para-
graaf 3.4, maar meestal gaat het initiatief voor wetgeving uit van de rege-
ring. Niettemin hebben ook de leden van de Tweede Kamer een initiatief-
recht als het gaat om wetgeving. Leden van de Eerste kamer beschikken 
niet over het initiatiefrecht. 
 
 

 

 
Op de link in het blauwe kader hieronder vind je kamerstukken waarbij je ook kunt filte-
ren op initiatiefwetten. Het gaat daarbij om aanhangige en afgedane initiatiefwetten. Één 
zo’n afgeronde initiatiefwet is bijvoorbeeld die voor de verhoging van de alcoholleeftijd. 
Deze initiatiefwet werd in juli 2012 ingediend en trad op 1 januari 2014 in werking.  
 
Een spraakmakende initiatiefwet was de wet verbod pelsdierhouderij. Deze wet trad be-
gin 2013 in werking. Op onderdelen zoals de invoering van een compensatieregeling voor 
bestaande pelsdierhouderijen is nog een nadere uitwerking nodig.  
Pelsdierhouders wilden zich  niet  afhankelijk  stellen  van  die  nadere  uitwerking  en  
stelden  beroep  in  bij de rechtbank tegen de wet.  Die zou  in strijd zijn met  en hogere  

Wetgeving 

 
Initiatiefwetgeving 
Initiatiefwetgeving: http://www.tweedekamer.nl/ka-
merstukken  Klik bij bezoek op ‘meer’ in de linker ko-
lom en vervolgens op wetsvoorstellen. Filter vervol-
gens op ‘initiatiefwetsvoorstellen in de linker kolom. 
Je kunt verder filteren op afgedaan en aanhangig. Op 
één van de dia’s die tijdens de colleges is/wordt ver-
toond, is een aantal voorbeelden van initiatiefwetten 
gepresenteerd.15 
 

regelgeving. De rechtbank honoreerde deze 
klacht en stelde de wet vervolgens buiten 
werking.  
 
Artikel 94 van de Grondwet staat een rech-
terlijke toetsing van wetten aan verdragen 
van volkenrechtelijke organisaties toe.16 

 

 
Recht van Amendement 
Zoals gesteld worden de meeste wetsvoorstellen door de regering inge-
bracht. Het is aan het parlement om deze wetvoorstellen te beoordelen en 

 
 
Amendement 

 
15 Initiatieven in deze zin zijn ook te vinden op https://www.eerstekamer.nl/trefwoord/initiatiefvoorstellen   
16 Uitspraak 21 mei 2014:  Strijd met artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, Parijs, 20-03-1952: ECLI:NL:RBDHA:2014:6161  
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deze vervolgens aan te nemen of te verwerpen. Elk lid van de Tweede ka-
mer beschikt daarbij over het zogenaamde recht van amendement. Een 
amendement is een voorstel tot wijziging van een ter behandeling voorge-
legd wetsvoorstel. Als de Tweede kamer een amendement aanneemt maakt 
dat onderdeel uit van het wetsvoorstel en vervalt daarmee een door het 
amendement herziene passage. 
  
Controle 
Een belangrijke taakstelling van het parlement, met name die van de 
Tweede Kamer, is ook de controle op de uitvoering. Het gaat hierbij om 
alle activiteiten van de regering of misschien wel het uitblijven van een 
door de Kamer gewenste activiteit. Een aantal rechten van het parlement 
hangt samen met deze controlefunctie.17 
 

 
 
Controle 

 
Andere functies 
Naast de reguliere wetgevende en controlerende taakstelling wordt de Tweede Kamer ook 
geïnformeerd over ondermeer vredesmissies en deelname aan militaire operaties. Verder 
is de Tweede Kamer in het verlengde van de controlefunctie bevoegd tot het benoemen 
van de Nationale ombudsman en voordrachten te doen voor leden van ondermeer de Al-
gemene Rekenkamer en van de Hoge Raad. Merk op dat ook deze activiteiten die als 
uitvoering kunnen worden bestempeld niet goed passen in het eerder besproken gedach-
tegoed over de scheiding der machten van Montesquieu.  
 

 
Militaire operaties 
 
 
Benoemings- en voor-
drachtrecht. 

 
Ministeriële verantwoordelijkheid en informatieplicht 
Uitgangspunt bij de controlefunctie is dat de ministers en staatsecretaris-
sen verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van de regering met in-
begrip van de Koning. Dit is te vinden in artikel 42 van de Grondwet waar 
letterlijk staat: De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoor-
delijk.  
 
Om invulling te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid zijn minis-
ters en staatssecretarissen ook gehouden op verzoek van één of meer leden 
het parlement de nodige informatie te verstrekken tenzij het staatsbelang 
zich daartegen verzet. 
 

 
 
Verantwoordingsplicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieplicht 

Budgetrecht 
Het budgetrecht van het parlement is een belangrijk middel om invloed uit 
te oefenen op het regeringsbeleid. Het budgetrecht houdt in dat de Rijks-
begroting mede door het parlement moet worden vastgesteld. De behan-
deling is vergelijkbaar met die van een wetontwerp. De begroting wordt 
op Prinsjesdag bekend gemaakt. De toelichting daarop staat bekend als 
miljoenennota en geeft een overzicht van het budgettaire beleid dat het 
Kabinet het komende begrotingsjaar en de vier jaar daarna wil voeren. Di-
rect na de presentatie van de miljoenennota vindt de parlementaire behan-
deling van de Rijksbegroting plaats. Dit kan soms maanden duren.  
 

 
 
Budgetrecht 
 
 
 
 
 
Miljoenennota 
 
 
 
Rijksbegroting 

Vragenrecht en recht van interpellatie  
 

 
17 Denk aan het vragenrecht, het recht van interpellatie, parlementair onderzoek en de parlementaire enquête. 
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Een belangrijk aspect bij de controlerende taakstelling is het vragenrecht 
en het recht van interpellatie. Elk parlementslid heeft het recht tot het stel-
len van schriftelijke en mondelinge vragen. In de reglementen van orde 
van de Tweede en Eerste Kamer zijn deze rechten en de werkwijze daarbij 
verder vorm gegeven.18  
 

Vragenrecht 

Dat zelfde geldt voor het recht van interpellatie. Het verschil tussen het 
interpellatierecht en het vragenrecht is, dat interpellaties een meer drin-
gend karakter hebben. Bij een interpellatie wordt een minister of staatsse-
cretaris uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven over een onder-
werp. Dat gebeurt ook bij mondelinge vragen maar bij een interpellatie 
neemt de kamer als geheel meer het heft in handen door ondermeer te be-
palen wanneer de antwoorden moeten worden verstrekt. Dit kan eventueel 
nog in dezelfde vergadering waarin het interpellatieverzoek wordt inge-
diend. Anders dan bij het vragenrecht is voor een interpellatie verlof van 
de betrokken Kamer vereist. Dit verlof wordt verleend als ten minste 30 
leden het interpellatieverzoek ondersteunen.  
 

 
Interpellatie 

Motie  

Moties zijn uitspraken van de Kamer waarbij een mening wordt weerge-
geven of waarbij een minister of de regering als geheel wordt verzocht iets 
te doen of te laten. Alle Kamerleden kunnen moties indienen, maar voor 
de indiening geldt dat naast de indiener ten minste vier andere leden de 
motie mede moeten ondertekenen. Voor het ‘aannemen’ van een motie is 
uiteraard weer een meerderheid van stemmen van aanwezige Kamerleden 
nodig.  
 
Bij de bespreking van de regering in paragraaf 3.3 wordt hierop nog nader 
ingegaan, maar naast het geven van een mening over zaken of het voorleg-
gen van een verzoek, kan de Kamer met een motie ook kenbaar maken hoe 
de kamer denkt over het optreden van een minister, staatssecretaris of over 
de regering als geheel. Mocht uit de motie blijken dat een bewindspersoon 
niet meer kan rekenen op het vertrouwen van de Kamer – zo’n motie wordt 
ook wel een motie van wantrouwen genoemd -  dan dient hij of zij dan wel 
de regering als geheel af te treden. Als het hele kabinet aftreedt wordt door-
gaans ook de Kamer ontbonden en vinden nieuwe verkiezingen plaats. 
Maar dit is niet strikt noodzakelijk. De mogelijkheid bestaat ook dat op 
basis van de bestaande verhoudingen een nieuw kabinet wordt geformeerd. 
In de praktijk wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.19 
  

Motie 

Onderzoek en enquête  

Voor zeer complexe maatschappelijke onderwerpen waarbij de Kamer het 
voor de taakuitvoering nodig vindt kan een diepgaand onderzoek worden 
ingesteld. Daarvoor zijn drie mogelijkheden.  
- Er kan een tijdelijke commissie van Kamerleden worden ingesteld; 
- Er kan een externe onderzoekscommissie worden ingesteld;  

 
Onderzoek en enquête 
 
 
 
 
 
 

 
18 De Tweede Kamer heeft op dinsdagmiddag het zogenaamde vragenuurtje. Zie voorbeeld videofragment op 
http://youtu.be/Ow_ZMl2KO_w  
19 Zie voorbeeld videofragment op http://youtu.be/XNzzY1uief0  
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- Er kan een parlementaire enquêtecommissie worden ingesteld.    
 
De laatst genoemde vorm is het meest vergaand. Ook hierbij wordt een 
commissie uit Kamerleden samengesteld. Bij de parlementaire enquête 
kan de commissie iedereen oproepen die de door de commissie gewenste 
informatie kan leveren. Zij die worden opgeroepen zijn verplicht om te 
verschijnen en worden onder ede verhoord. Van het onderzoek wordt uit-
eindelijk verslag uitgebracht aan de Kamer.  
Een recent afgeronde parlementaire enquête ging over de problematiek 
rondom de aanschaf van de Fyra.20  
 
Vrij recent is het instrument van de parlementaire ondervraging aan de on-
derzoeksinstrumenten van de Kamers toegevoegd. Het gaat hier om een 
verkorte vorm van een parlementaire enquête, zonder uitgebreid vooron-
derzoek. Het horen onder ede kan ook bij de parlementaire ondervraging 
gebeuren.21 De parlementaire ondervraging bleek zonder wetswijziging 
inpasbaar bestaande Wet op de Parlementaire Enquête  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlementaire onder-
vraging 

3.2.5 De praktijk: commissies  

Veel voorbereidend werk van het parlement wordt gedaan in commissie-
verband. In het Reglement van Orde van de beide Kamers worden de aard, 
de samenstelling en de werkwijze van de commissies geregeld. Zo is er 
voor de inbreng van elk ministerie, met uitzondering van het Ministerie 
van Algemene Zaken, bij elke Kamer een vaste commissie ingesteld. In 
die vaste commissies worden de zaken  die  in  de  Kamers  aan de orde 
komen onderzocht en eventueel voorbesproken. Daarbij kunnen bewinds-
lieden, ambtenaren en deskundigen worden gehoord. De commissies wor-
den samengesteld uit de leden van de Kamers waarbij in elk geval iedere 
fractie is vertegenwoordigd.  
 

Commissiebehandeling 

 De Regering 
 

3.3.1 De samenstelling van het kabinet  

In subparagraaf  3.2.2. is al iets gezegd over de samenstelling van de rege-
ring die aansluitend op de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvindt. In Ne-
derland doen veel partijen mee aan de parlementsverkiezingen. Omdat we 
voor de Tweede Kamer geen wezenlijke kiesdrempel hebben zijn er veel 
partijen die uiteindelijk een fractie in de Tweede Kamer kunnen vormen. 
Voor een actueel overzicht van de partijen die in de Tweede Kamer zijn 
vertegenwoordigd is eerder al de link http://www.tweedekamer.nl/kamer-
leden/fracties gegeven.  
 

 

De kabinetsformatie begint sinds 2012 met een beraadslaging over de ver-
kiezingsuitslag in de Tweede Kamer. Doel van de eerste beraadslaging in 
de Kamer is ondermeer de benoeming van één of meer informateurs of 

 

 
20 http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pef/index.jsp Naar aanleiding van de conclusies van de 
commissie is de verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld na het verschijnen van het rapport afgetreden.  
21 Nog maar zeer recent, op 11 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het houden van een parle-
mentaire ondervraging over fiscale constructies waarbij Nederland betrokken is.   
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formateurs. Als de informateur zijn werk heeft afgerond, komt de nieuwe 
Kamer weer bijeen om een formatieopdracht te formuleren en een forma-
teur aan te wijzen. Dit zal in de meeste gevallen de beoogde nieuwe mi-
nister-president zijn. Zie in dit verband ook het intermezzo hieronder. 
 
 

Kabinetsformatie 

 

 
In de praktijk zal steeds een informateur 
starten die het verkennende werk doet. 
Hij gaat na met welke partijen een sta-
biele regeringscoalitie kan worden ge-
vormd. Daarbij spelen de getalsverhou-
dingen een rol maar ook de overeenkom-
sten en de verschillen in de partijpro-
gramma’s. Bij het laatste informatiepro-
ces werden Wouter Bos (PvdA) en Henk 
Kamp (VVD) als informateurs aangewe-
zen. 

 

Bij de informatieonderhandelingen wordt over de hoofdlijnen van het toekomstige rege-
ringsbeleid onderhandeld. Ook de bezetting van de ministersposten en de posten voor 
staatssecretarissen vormt onderwerp van de besprekingen. Bij de afronding is hierover 
overeenstemming bereikt. Uitkomst van de laatste coalitiebesprekingen was dat de VVD 
en PvdA samen de regering gingen vormen. Als formateur werd Mark Rutte aangewezen, 
de huidige Minister-President, ook wel premier genoemd.  
 

 

 
De formateur rondt de formatiebesprekingen af en wijst de toekomstige 
ministers en staatssecretarissen aan. De coalitiepartijen schuiven hiervoor 
elk hun eigen kandidaten naar voren. Uiteraard moeten de kandidaten voor 
de ministersposten en de staatssecretarissen het overeengekomen regeer-
akkoord ondersteunen en bereid zijn dit uit te voeren. Hiertoe wordt door 
het nieuw gevormde kabinet een constituerend beraad gehouden waarin 
de toekomstige bewindspersonen het regeerakkoord onderschrijven. De 
formatie wordt afgerond met de beëdiging door de Koning. Zodra dit is 
gebeurd verschijnt het nieuwe kabinet met de koning op het bordes voor 
een fotosessie. 
 

 
 
Constitutioneel beraad 

3.3.2 De Koning 
De regering bestaat grondwettelijk uit de Koning en de ministers. De rol 
van de Koning is vooral van symbolische aard. 
 

 
 

 
Tot de rol van de Koning hoort ook de representatieve taakstelling. Verder heeft de Ko-
ning regelmatig contact met de ministers, met name met de Minister-President. De Ko-
ning dient voor de uitoefening van zijn taak immers te worden geïnformeerd over de  
staatszaken. Over de invloed die de Koning daarbij uitoefent op het regeringsbeleid is 
weinig bekend. Dit zal mede afhankelijk zijn van de ervaring die de Koning kan inbren-
gen tegenover die van de ministers. Het is niet onwaarschijnlijk dat een lang zittende 
Koning zoals voormalig Koningin Beatrix, enige sturing geeft als het gaat om de vorming 
van het regeringsbeleid.  
Een bekend onderdeel van de taakstelling van de Koning is de opening van het parlemen-
taire jaar op Prinsjesdag. Hij leest dan in de verenigde vergadering van de Staten Generaal 
namens de regering de zogenoemde troonrede voor. Hierin staan voornamelijk beleids-
voornemens voor het komende jaar.22  

 

 
22 Zie fragment http://youtu.be/p85j32dVP78  
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Een formele rol van de Koning binnen de regering komt vooral ook tot 
uitdrukking in de ondertekening van wetten en Algemene Maatregelen van 
Bestuur. Andere formele activiteiten van de Koning zijn ondermeer de be-
ediging van ministers en staatssecretarissen en tal van benoemingen die bij 
Koninklijk besluit geschieden. 
 

 

3.3.3 De ministers en staatssecretarissen  

Het echte regeringswerk ligt in handen van de ministers. Die hebben de 
taken verdeeld in portefeuilles waarmee de aandachtsgebieden worden be-
doeld die een minister moet behartigen. Naast de minister kan een staats-
secretaris worden geplaatst. De staatssecretaris is een soort onderminister. 
De minister en de staatssecretaris maken verder afspraken over de verde-
ling van werkzaamheden voor zover dat niet al in de formatiebesprekingen 
is afgesproken. De ministers gezamenlijk vormen de ministerraad onder 
voorzitterschap van de Minister President. Zij vergaderen wekelijks in de 
Trêvezaal van het Binnenhof. De staatssecretarissen zijn daarbij niet aan-
wezig tenzij een onderwerp uit hun portefeuille op de agenda staat. De 
staatssecretaris heeft dan “slechts” een raadgevende stem. 
 

 
 
Portefeuilleverdeling 

Complexe onderwerpen worden vaak eerst besproken in één van de vaste 
onderraden. Deze worden voorgezeten door de Minister President. Verder 
hebben daarin zitting de meest betrokken ministers, deskundigen en top-
ambtenaren. 
 

Onderraden 

Niet alle ministers staan tevens ook aan het hoofd van een departement. 
Zo’n minister zonder eigen (ambtelijk) departement wordt programmami-
nister of minder treffend ‘minister zonder portefeuille’ genoemd. Het Ka-
binet Rutte 2 kent twee programmaministers. De minister voor Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ondergebracht bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de minister voor Wonen en Rijks-
dienst is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties. Programmaministers hebben net als andere ministers wél 
zitting in de ministerraad. 
 

Programmaminister 

 
De regering 

 

 
De meeste ministers zijn ook verant-
woordelijk voor een ministerie (departe-
ment). Dit is de ambtelijke dienst die be-
last is met de voorbereiding en uitvoe-
ring van alles waarvoor de minister ver-
antwoordelijk is gesteld. Op de afbeel-
ding hiernaast is onder de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties een korte impressie gegeven van 
zo’n ambtelijke dienst. De ambtelijke 
leiding van zo’n dienst berust bij een se-
cretaris-generaal. 

 
 
 
Ministers en ministeries 

Verder is het departement opgesplitst in een aantal directoraten en andere diensten die op 
hun beurt weer verdere uitsplitsingen kennen. Een enigszins vergelijkbare opzet geldt 
voor veel andere ministeries waarvan de omvang overigens sterk kan variëren. 
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3.3.4 Taken van de regering 
De regering is in samenwerking met de Staten Generaal belast met wetge-
ving. Verder is de regering verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken 
waarbij de ambtelijke diensten binnen de ministeries de feitelijke werk-
vloer vormen. Alle taken worden verricht onder de zogenaamde ministe-
riële verantwoordelijkheid waarbij het parlement de controlerende rol ver-
vult. De verantwoordelijkheid geldt voor de ministers individueel maar 
ook voor het kabinet als geheel. Er is sprake van collegiaal bestuur wat 
zoveel wil zeggen als dat elke minister kan worden aangesproken op het 
hele kabinetsbeleid.  
 

 

3.3.5 Kabinetscrisis  

Regelmatig ontstaan er fricties binnen het kabinet of tussen de coalitiepar-
tijen waarop de regering steunt. Dit heeft alles te maken met de verschil-
lende visies van partijvertegenwoordigers in het kabinet of binnen het par-
lement. Bij de samenstelling van het kabinet moeten compromissen wor-
den gesloten of partijwensen worden uitgewisseld. Daarnaast doen zich 
gedurende de zittingsperiode van de regering en de Tweede Kamer altijd 
weer nieuwe niet voorziene ontwikkelingen voor waarover geen afspraken 
zijn gemaakt. Er zal bij of ten behoeve van de besluitvorming in de Mini-
sterraad dan ook vaak moeten worden onderhandeld om tot een gezamen-
lijk gedragen besluit te kunnen komen dat op steun kan reken van het par-
lement. Het lukt niet altijd om de coalitiepartijen en hun vertegenwoordi-
gers in het kabinet achter een besluit te krijgen. Dit kan er toe leiden dat 
één of meer ministers (of staatssecretarissen) opstappen, maar niet zelden 
leidt een conflict binnen de coalitie tot de conclusie dat het kabinet in zijn 
geheel niet verder kan. In de praktijk wordt bij een val van het gehele ka-
binet ook de Tweede Kamer ontbonden en volgen nieuwe verkiezingen.  

 

 De wetgevingsprocedure 
 

Wetten worden niet bij een zoete inval geschreven. Er is altijd wel een 
maatschappelijke aanleiding voor wettelijke maatregelen. Dit kan dan een 
wenselijke aanpassing zijn van een bestaande wet maar het kan ook een 
geheel nieuwe wet zijn. 
 

 

Eerste aanzet 
Meestal liggen aan wettelijke regelingen beleidsstudies ten grondslag. In 
overleg tussen de minister of de staatssecretaris en de ambtelijke staf wordt 
vervolgens een wetsontwerp samengesteld.  
 

 

Behandeling Ministerraad  
Het wetsontwerp wordt door de betrokken minister in de Ministerraad in-
gebracht en daar verdedigd. Indien de Ministerraad kan instemmen met het 
ontwerp wordt het voorgelegd aan de Raad van State. 
 

 

 
Wetten: totstandkoming 

 
De Raad van State is niet alleen de hoog-
ste bestuursrechter in ons land maar is 

 
 
Raad van State 
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ook een onafhankelijk adviseur van de 
regering. De regering is Grondwettelijk 
verplicht dit college te horen bij onder-
meer voorstellen van wet. Koning Wil-
lem-Alexander is formeel Voorzitter van 
de Raad van State maar de feitelijke 
voorzittersrol en de dagelijkse leiding 
berust bij de vice-president. Dit is mo-
menteel mr. J.P.H. Donner. 
 

 
Indiening bij en behandeling door de Tweede Kamer 
Nadat de Ministerraad kennis heeft genomen van het advies van de Raad 
van State en al dan niet in gewijzigde vorm opnieuw heeft ingestemd met 
het wetsontwerp, wordt het ontwerp via de Koning en daarmee voorzien 
van een zogenaamde Koninklijke boodschap bij de Tweede Kamer inge-
diend. Ook het advies van de Raad van State wordt daarbij meegezonden. 
Het wetsontwerp zelf wordt bovendien toegelicht met een zogenaamde 
“memorie van toelichting” waarin de achtergronden van het ontwerp en de 
doelstelling worden verwoord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke boodschap 
 
 
 
Memorie van Toelich-
ting 

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in eerste aanleg in een com-
missie. De behandeling verloopt daar vooral schriftelijk waarbij stukken 
worden gewisseld tussen Kamercommissie en regering. In openbare hoor-
zittingen kan ook een mondelinge behandeling plaatsvinden waarbij bij-
voorbeeld maatschappelijk organisaties gelegenheid wordt geboden om 
commentaar te geven. 23  Als de commissiebehandeling daar aanleiding 
voor geeft kan de regering via een nota van wijzigingen aanpassingen in 
het wetsvoorstel aanbrengen.  
 

 
Commissiebehandeling 

Als volgens de commissie het voorstel voldoende is voorbereid wordt het 
geagendeerd voor een plenaire behandeling in de Tweede Kamer.24 Daar 
kan over het wetsvoorstel worden gedebatteerd en kunnen eventueel 
amendementen worden ingebracht. Zo nodig kan ook de regering nog on-
derdelen van het wetsvoorstel wijzigen. De behandeling in de Tweede 
Kamer wordt afgerond met een eindstemming over de amendementen en 
het wetsvoorstel.  
 

 
Plenaire behandeling 

Indiening bij en behandeling door de Eerste Kamer  

Na afronding wordt het wetsontwerp doorgestuurd naar de Eerste Kamer. 
De behandeling in de Eerste Kamer vertoont grote gelijkenis met die in de 
Tweede Kamer. Een belangrijk verschil is dat tijdens de behandeling in de 
Eerste Kamer geen wijzigingen meer in het wetsontwerp kunnen worden 
aangebracht. De Eerste Kamer beschikt ook niet over het recht van amen-
dement. Deze Kamer kan het wetsontwerp alléén in zijn geheel aannemen 
of verwerpen.25  
   

 

 
23 De meeste commissiebijeenkomsten zijn live te volgen via http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livede-
batten  
24 Ook deze zijn te volgen via http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten  
25 De bijeenkomsten van de eerste kamer zijn live te volgen via https://www.eerstekamer.nl/livedebat  
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Afronding van het wetsvoorstel  

Nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen wordt het 
door de Koning en door de betrokken Minister ondertekend. De medeon-
dertekening van de minister heet ook wel 'contraseign'.  
 

Contraseign 
 

Na de ondertekening wordt de wet afgekondigd door deze in het Staats-
blad te plaatsen. Hiervoor is de minister van Justitie verantwoordelijk. De 
inwerkingtreding van de wet of gedeelten daarvan kan in de wet zelf zijn 
geregeld maar kan ook bij afzonderlijk Koninklijk besluit of bij een aparte 
wet gebeuren. 
 

 
Staatsblad 

4 Democratie 
 

 Het volk heerst 
 

4.1.1. Het Nederlandse politieke stelsel 
De term democratie die past op het Nederlandse politieke stelsel, is afge-
leid uit het Grieks waarbij δῆμος (dèmos) staat voor "volk" en κρατέω 
(krateo) voor heersen. In een Democratie heerst dus het volk zelf. Anders 
dan in het oude Athene waar het volk zelf over de wetten stemde, kiest het 
volk in onze democratie zijn politieke vertegenwoordigers die betrokken 
zijn bij de wetgeving en die de uitvoerende macht controleren.  

 
 
 
Democratie 

  

4.1.2. Actief kiesrecht  

Het recht om vertegenwoordigers te mogen kiezen wordt ook wel ‘actief 
kiesrecht’ genoemd. Dit recht komt in beginsel toe aan elke Nederlander 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.  
 

Actief kiesrecht 

Democratie

 

 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
kunnen ook niet-Nederlanders van 18 
jaar en ouder stemmen. Zij moeten dan 
wel onderdaan zijn van één van de lidsta-
ten van de Europese unie. Andere niet 
Nederlandse inwoners van de gemeente 
die al vijf jaar of langer in Nederland ver-
blijven mogen ook meestemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hun ver-
blijf moet dan wel rechtmatig zijn. 

 

4.1.3. Passief kiesrecht 
 

Kiesgerechtigden kunnen zich ook zelf verkiesbaar stellen. Het recht om 
gekozen te kunnen worden noemen we ook wel het passieve kiesrecht. We 
vinden dit voor wat betreft de Staten Generaal terug in de Grondwet (art. 
56) en voor de provincie en de gemeente in respectievelijk de Provinciewet 
(art. 10) en de Gemeentewet (art. 10). De proceduregang rondom de ver-
kiezingen vinden we terug in de Kieswet.  

Passief kiesrecht 
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4.1.4. Evenredige vertegenwoordiging 
 

Het Nederlandse kiessysteem is dat van evenredige vertegenwoordiging. 
Dit houdt in dat het percentage van het aantal stemmen dat een partij be-
haalt gelijk is aan het percentage van het aantal zetels in het vertegenwoor-
digende lichaam. Alleen door de verdeling van restzetels die ontstaan bij 
afrondingsverschillen, kunnen daarbij afwijkingen ontstaan.  

 
Evenredige vertegen-
woordiging 

4.1.5. Kiesdeler 
 

Voor de bepaling van het aantal zetels dat een partij in een vertegenwoor-
digend orgaan behaalt wordt het totaal aantal uitgebrachte stemmen ge-
deeld door het aantal te verdelen zetels. De uitkomst hiervan heet kiesde-
ler. Een deelnemende partij krijgt in elk geval zoveel zetels als het aantal 
keren dat de kiesdeler volledig past in het aantal op die partij uitgebrachte 
stemmen (stemcijfer). Over wat er met de reststemmen gebeurt komen we 
in paragraaf 4.1.8 terug.     

 
Kiesdeler 

4.1.6. Kiesdrempel 
 

Er bestaat in het Nederlandse kiessysteem geen feitelijke kiesdrempel. 
Voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt niettemin dat ten minst één 
maal de kiesdeler, dat is dus één volle zetel, moet zijn bereikt. Voor de 
andere vertegenwoordigende organen geldt die ondergrens niet. Dit bete-
kent dat partijen waarop minder stemmen zijn uitgebracht dan de kiesdeler 
toch in aanmerking kunnen komen voor een restzetel. Een uitzondering 
geldt ook hier bij gemeenten waar minder dan 19 zetels zijn te verdelen. 
Daar moet een partij ten minste 75% van de kiesdeler hebben bereikt om 
in aanmerking te kunnen komen voor een restzetel.26  

Kiesdrempel 

4.1.7. Lijstenstelsel en voorkeurstemmen 
 

Een ander kenmerk van het Nederlandse kiesstelsel is dat er wordt gewerkt 
met een open lijstenstelsel. Het lijstenstelsel houdt in dat kandidaten op 
het stembiljet in lijsten zijn gerangschikt. Elke lijst staat voor een politieke 
organisatie. We spreken over een open lijstenstelsel omdat de kiezer bij 
het uitbrengen van zijn stem een keuze kan maken voor een bepaalde kan-
didaat op één van de lijsten. Dit is dan een voorkeurstem. Personen op de 
lijst waarop een aantal voorkeurstemmen is uitgebracht dat groter is dan 
25% van de kiesdeler kunnen dan alsnog een zetel gaan bezetten óók als 
zij op een plek staan waarbij zij anders niet voor een zetel in aanmerking 
zouden zijn gekomen. Voor organen waarvan het totaal aantal te verdelen 
zetels minder is dan 19 is dit aantal vereiste voorkeurstemmen meer dan 
50% van de kiesdeler. Bij de zetelverdeling op basis van voorkeurstemmen 
wordt de volgorde van het aantal verkregen stemmen aangehouden. Pas na 
de verdeling op grond van het aantal voorkeurstemmen worden de overige 
zetels die een lijst toekomen toegewezen. Dit gebeurt in de volgorde zoals 
die op de lijst is aangegeven.   

 
 
 
 
Lijstenstelsel  
 
 
 
 
Voorkeurstem 

 
26 Zie echter ook hier de uitzondering die is toegelicht in paragraaf 4.1.8 
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4.1.8. Grootste gemiddelde en grootste overschotten 
 

Hierboven is al een verschil gemaakt tussen organen met een zetelaantal 
van 19 en méér en organen met minder dan 19 zetels. Bij gemeenteraads-
verkiezingen waarbij het te verdelen aantal zetels minder is dan 19 wordt 
het stelsel van de grootste overschotten gehanteerd. Restzetels die bij de 
eerste ronde van de zetelverdeling door afronding naar beneden overblij-
ven worden verdeeld over de lijsten die ten minste 75% van de kiesdeler 
hebben bereikt. De toewijzing geschiedt op volgorde van de omvang van 
het overschot. Als na toekenning van de restzetels over de partijen die de 
75%-norm hebben gehaald nog restzetels overblijven, volgt verdeling van 
die overige zetels via het stelsel van de grootste gemiddelden (zie hierna). 
Dan worden ook de partijen die onder de norm van 75% van de kiesdeler 
zijn gebleven in de verdeling betrokken.    
 

Grootste overschotten 

 

 
Op internet zijn meerdere voorbeelden te 
vinden van rekensommen voor zetelver-
deling volgens de verschillende metho-
dieken.   
Op http://www.docentdigitaal.nl/verkiezing.aspx  
is een applicatie geplaatst waarmee wil-
lekeurige berekeningen voor de zetelver-
deling kunnen worden uitgevoerd.  

Voorbeelden 

 
Is het aantal zetels van het vertegenwoordigende orgaan 19 of meer dan 
geldt direct na toewijzing van het aantal volle zetels27 het stelsel van de 
grootste gemiddelden. In dat systeem wordt voor de verdeling van de rest-
zetels voor elke lijst een berekening gemaakt waarbij wordt aangenomen 
dat één extra zetel wordt toegekend. Vervolgens wordt uitgaande van zo’n 
extra zetel per lijst berekend hoe groot dan het gemiddelde aantal stemmen 
per zetel zou zijn. Aan de lijst die dan het grootste gemiddelde heeft wordt 
uiteindelijk die extra (rest)zetel daadwerkelijk toegewezen. Indien er meer 
restzetels zijn te verdelen wordt na toewijzing van de betrokken restzetel 
opnieuw eenzelfde berekening gemaakt. Ook de partij die al een restzetel 
kreeg wordt dan opnieuw met één denkbeeldige zetel opgehoogd. Dit gaat 
zo door totdat alle restzetels zijn vergeven. Dit systeem werkt vaak gunstig 
uit voor partijen die op zich al veel stemmen en dus volle zetels kregen. 

 
 
Grootste gemiddelde 
 
Stemcijfer 
 
 
 
 

4.1.9. Lijstverbindingen 
 

Partijen kunnen een lijstverbinding aangaan. Voor de toewijzing van de 
restzetels na de verkiezingsuitslag worden de verbonden lijsten als één lijst 
beschouwd. De partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan maken 
vooral in het systeem van de grootste gemiddelden meer kans op een rest-
zetel. Een op die wijze verkregen restzetel wordt volgens het systeem van 
het grootste overschot over de partijen die aan de lijstverbinding deelne-

Lijstverbinding 

 
27 Het aantal volle zetels wordt berekend door het aantal behaalde stemmen ofwel het stemcijfer te delen door de 
kiesdeler. Het aantal volle zetels is het aantal malen dat de kiesdeler volledig past in het stemcijfer. 
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men verdeeld. Hierbij gaan we uit van een combinatiekiesdeler. De com-
binatiekiesdeler wordt gevonden door het aantal aan de gecombineerde 
lijsten uitgebrachte stemmen te delen door het aantal zetels dat aan de com-
binatie is toegekend. Het aantal aan elke partij tot te kennen zetels wordt 
weer gevonden door het stemcijfer van elke partij afzonderlijk te delen 
door de combinatiekiesdeler. De alsdan overblijvende restzetels binnen de 
combinatie worden aan de – binnen de combinatie - deelnemende partijen 
toegekend met toepassing van het stelsel van de grootste overschotten.    

4.1.10. Referenda 
 

In sub paragraaf 4.1.1 tipten we al even aan dat in het oude Athene het 
volk kon stemmen over wetten die werden ingevoerd. Hoewel de stem-
mingen daar in een volksvergadering plaatsvonden, zouden wij zoiets nu 
een referendum noemen.  
   

Medebeslissingsrecht 

Er zijn ook nu nog landen waarbij de kiezers zich over bepaalde overheidsbesluiten kun-
nen uitspreken waarbij de uitkomst bindend is. Neem Zwitserland, dit land kent het recht 
om vier keer per jaar een referendum te organiseren. Ook is daar wetgeving via burger-
initiatieven mogelijk. In Nederland kennen wij een dergelijke vergaande vorm van volks-
bestuur niet. Er is in het verleden wel een poging ondernomen om te komen tot de invoe-
ring van een zogenaamd correctief referendum. Dat is een vorm van het referendum waar-
bij burgers zich kunnen uitspreken over een eerder genomen besluit. Die poging sneu-
velde uiteindelijk in de Eerste Kamer.28 

Praktijk Zwitserland 

 
Hoewel een vergaande vorm van een wetgevend correctief referendum in 
Nederland grondwettelijk niet mogelijk is, staat het de verschillende over-
heden vrij om raadplegende referenda te organiseren. Een raadplegend re-
ferendum is niet bindend maar maakt het voor het vertegenwoordigende 
orgaan politiek gezien welhaast onmogelijk om een uitspraak van de be-
volking naast zich neer te leggen. Zo werd in 2005 een raadplegend refe-
rendum gehouden over een Europees verdrag met kenmerken van een 
Grondwet. Dit leidde tot een negatief oordeel van de burger. De grote par-
tijen in het parlement hadden echter op voorhand aangegeven dat zij het 
resultaat van het referendum zouden respecteren.  
 

 
 
Raadplegend referen-
dum 
 
 

In veel gemeenten en provincies geldt een referendumverordening waarin 
regels zijn gesteld over het initiatief tot het houden van een referendum en 
over de procedure. In alle gevallen betreffen het raadplegende referenda.  
 
 

 
Referendumverorde-
ning 

Dat geldt ook voor het landelijke referendum. Volgens de per 1 juli 2015 in werking 
getreden ‘Wet raadplegend referendum’ wordt op aanvraag een referendum georgani-
seerd over vastgestelde wetten en verdragen. Een aantal onderwerpen is uitgezonderd zo-
als wetten over het Koninklijk Huis of over begrotingen. In eerste instantie moeten voor 
het aanvragen 10.000 ondersteunende handtekeningen worden verzameld. Dit moet bin-
nen vier weken gebeuren nadat door de aangewezen minister is besloten dat over een wet 
of verdrag een referendum kan worden gehouden. Na goedkeuring van het verzoek door 
de Kiesraad moeten opnieuw, nu binnen zes weken, 300.000 ondersteunende handteke-
ningen worden ingebracht. Hoewel de drempel hoog is, lukte het kort na inwerkingtreden 

 

 
28 Zie http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b8X6KdeKoTI  
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om een referendum af te dwingen over een associatieverdrag tussen de EU-lidstaten en 
de Oekraïne.29. 

 
 

5 Lagere overheden en ambtelijke organisaties 
 

 Drie lagenstructuur 
 

 

Drie lagenstructuur 

 

In paragraaf 2.2 is al aandacht be-
steed aan de vele gezichten die het 
openbaar bestuur kent. In dit 5e 
hoofdstuk zullen we de drie lagen-
structuur binnen het Nederlandse 
staatsbestel nader belichten. Daar-
bij kijken we ook naar de uitvoe-
rende organisaties, de ambtelijke 
diensten. 

 
Drie lagenstructuur 

 Rijksoverheid 
 

De inrichting van de rijksoverheid kwam uitvoerig aan de orde in hoofd-
stuk 3. In de sub paragraaf 3.3.3 zagen we dat de meeste ministers de be-
stuurlijke leiding hebben over een afzonderlijke ambtelijke organisatie. 
We hebben het dan over ministeries, ook wel departementen genoemd. De 
departementen zijn weer uitgesplitst in directoraten, inspectoraten en zo 
meer, één en ander afhankelijk van de aard en omvang van het ministerie. 
We laten de ambtelijke organisatiestructuur bij de rijksoverheid hier ver-
der onbesproken.    

 
Rijksoverheid 
 
 
Departementen 

 Provincie 
 

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. In deze staatsvorm be-
staan naast de centrale overheid decentrale staatsonderdelen met eigen-
standige wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden. De eenheid komt on-
dermeer tot uitdrukking in de Grondwet en andere nationale wetten. De 
gedecentraliseerde onderdelen kunnen zoals we al eerder zagen functio-
nele bestuurlijke overheidslichamen zijn zoals waterschappen dan wel ter-
ritoriale lagere overheden. We hebben het dan over provincies en gemeen-
ten.  
 

 
Gedecentraliseerde 
eenheidsstaat 

De provincie is een tussenlaag die in de 19e eeuw maar ook in het begin 
van de 20e eeuw in veel opzichten een verlengstuk was van de Rijksover-
heid. De taakstelling van de provincie was beperkt en betrof toen vooral 
de waterstaat en het toezicht op de andere lagere overheden, de gemeente-
besturen en de waterschappen. Met de opkomst van de verzorgingsstaat 
kregen de provinciebesturen steeds meer taken die gelet op de schaal-

Provincie 
 
 
 

 
29 Uitvoering van dit referendum: 6 april 2016 
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grootte moeilijk konden worden ondergebracht bij het Rijk of bij de ge-
meenten. Voorbeelden hiervan vinden we in de energie- en watervoorzie-
ning maar ook bij regionale verkeers- en vervoerstaakstellingen.30 
  

5.3.1. Taakstelling provincie 
 

De taken die tegenwoordig door provinciebesturen worden behartigd zijn 
vrij breed. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste taakstellingen 
en/of verantwoordelijkheden opgesomd:  

 Ordening van het provinciale grondgebied op hoofdlijnen. Dit ge-
beurt ondermeer in het vaststellen van structuurvisies.  

 Planning, aanleg en beheer van infrastructurele voorzieningen 
(wegen, fietspaden en bruggen). 

 Openbaar vervoer. 
 Toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en 

water,  
 Natuurbehoud en recreatie waaronder de zorg voor schoon zwem-

water;  
 Ambulancevervoer; 
 Toezicht op de waterschappen; 
 Toezicht op de gemeenten. 
 Stimuleren van stedelijke vernieuwing, economische ontwikkelin-

gen enz. ondermeer door middel van subsidieregelingen. 

Taken van de provincie 

5.3.2. Bestuurlijke organisatie van de provincie 
 

Elke provincie heeft drie bestuursorganen. Het volksvertegenwoordigende 
orgaan van de provincie is Provinciale Staten. De statenvertegenwoordi-
gers worden om de vier jaar gekozen. Het ledenaantal is afhankelijk van 
de provinciegrootte en varieert van 39 tot 55. Provinciale Staten is een ka-
derstellend, regelgevend en controlerend orgaan. Een bijzondere taak van 
Provinciale Staten is de verkiezing van de senatoren in de Eerste Kamer. 
Hieraan is in sub paragraaf 3.2.3. al aandacht besteed.  
         

Drie bestuursorganen 
 
 
Volksvertegenwoordi-
ging 

Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de pro-
vincie is het college van Gedeputeerde Staten. Tot de taakstelling van dit 
college moeten de voorbereiding en uitvoering worden gerekend van de 
besluiten die Provinciale Staten nemen. Ook is het college belast met de 
toezichthoudende taakstelling van de provincie op gemeenten en water-
schappen. Ook de medebewindstaken, dat wil zeggen de uitvoering van 
regelingen van het Rijk worden voornamelijk door het college uitgevoerd.  
 
De gedeputeerden binnen het college van Gedeputeerde Staten worden ge-
kozen door Provinciale Staten. Dit gebeurt steeds na de verkiezingen. Hun 
benoeming is één van de resultaten van de coalitiebesprekingen. Bij de 

Dagelijks bestuur 

 
30 Voor een overzicht zie bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies of 
http://www.ipo.nl/over-de-provincies/de-zeven-kerntaken-van-de-provincies (met animaties) 
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onderhandelingen tussen de verschillende partijen wordt ook het beleids-
programma voor de komende vier jaar op hoofdlijnen uitgezet.  
 
Het derde bestuursorgaan van de provincie is de Commissaris van de Ko-
ning (CdK). De CdK heeft bijzondere bestuurlijke taken en bevoegdheden 
op het terrein van de openbare orde en veiligheid waaronder ook de ram-
penbestrijding moet worden gerekend.  
 
De CdK is voorzitter van zowel het college van Gedeputeerde Staten als 
van Provinciale Staten. Als lid van Gedeputeerde Staten stemt de Com-
missaris mee bij de besluitvorming binnen dat college. Als bij een besluit 
de stemmen staken, dat wil zeggen dat de voor- en tegenstanders elkaar in 
evenwicht houden, heeft de voorzitter zelfs een doorslaggevende stem. 
Een uitzondering hierop vormt de stemming over benoemingen. Als daar-
over de stemmen staken beslist het lot. Bij Provinciale Staten beschikt de 
CdK niet over het stemrecht. 
 

 
Commissaris van de 
Koning 

De Cdk wordt voor een termijn van zes jaar benoemd door de Kroon, dat 
wil zeggen door de Koning op voordracht van de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sollicitatiegesprekken hiervoor wor-
den in een vertrouwenscommissie gevoerd door een delegatie uit Provin-
ciale Staten. Aanbevelingen die naar aanleiding van die gesprekken wor-
den gedaan door Provinciale Staten worden doorgaans door de minister 
opgevolgd.  
 

 

5.3.3. Ambtelijke organisatie bij de provincie 
 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de provincie staat de pro-
vinciesecretaris, vaak ook directeur genoemd. Hoe de organisatie verder is 
ingedeeld verschilt per provincie. De ambtelijke dienst valt onder de be-
stuurlijke verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.  
 

 

Provinciale Staten beschikken over een eigen kleine ondersteunende amb-
telijke dienst onder de ambtelijke leiding van een griffier. Griffieambtena-
ren vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Sta-
ten. Zij worden benoemd door en vallen rechtstreeks onder de verantwoor-
delijkheid van Provinciale Staten.  

Griffie 

5.3.4. Financiële huishouding van de provincie 
 

De inkomsten van de provincie bestaan uit een algemene uitkering van het 
Rijk uit het zogenaamde Provinciefonds. De hoogte van dit bedrag is af-
hankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte land en water en het 
aantal kilometers weglengte.  
  

Algemene uitkering 

Naast deze algemene uitkering kunnen de provincies extra geld van het 
Rijk krijgen. Dat zijn de specifieke uitkeringen bijvoorbeeld voor de aan-
leg van natuur- en recreatiegebieden. 
 

Specifieke uitkeringen 
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Provincies hebben ook eigen inkomsten. Dit kunnen belastingen zijn maar 
ook rechten anderszins en inkomsten uit bedrijven. Opcenten op de motor-
rijtuigenbelasting vormen een bekende provinciale belasting. Onder rech-
ten worden de tegenprestaties gerekend bij het gebruik van openbare pro-
vinciale bezittingen. De vroegere dividentuitkeringen van de energiebe-
drijven maar later de opbrengsten uit de verkoop van aandelen in diezelfde 
energiebedrijven zijn een duidelijk voorbeeld van inkomsten uit bedrijven 
en bezittingen anderszins.  

Eigen inkomsten 
 
 

5.3.5. Waterschappen 
 

Waterschappen zijn functionele organisaties die voor een specifiek doel, 
namelijk het regelen en beheren van de waterhuishouding zijn ingericht. 
Hieronder wordt verstaan het beheer van de grondwaterstand en van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook het zuiveren van afvalwater en 
het dijkenbeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van het water-
schap. De meeste waterschappen zijn op vergelijkbare wijze georganiseerd 
als de andere lagere overheden. Net als bij de gemeente en bij de provincie 
worden elke vier jaar waterschapsverkiezingen gehouden. De ingezetenen 
kiezen dan het Algemeen Bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd 
door (hoog)heemraden en de dijk- of watergraaf. De heemraden zijn ver-
gelijkbaar met gedeputeerden bij de provincie en met wethouders bij de 
gemeente. De dijk- of watergraaf is vergelijkbaar met de CdK bij de pro-
vincie of de burgemeester bij de gemeente. Dat geldt ook voor de benoe-
mingsprocedure.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Waterhuishouding 

 Gemeente 
 

 
Dia 17: Gemeenteorganisatie 

 

 
De gemeente is de overheidslaag 
die het dichtst bij de burger staat. 
De afgelopen decennia is de 
Rijksoverheid steeds meer bewust 
geworden van het gegeven dat 
overheidsdiensten die maatwerk 
vragen beter bij de gemeentelijke 
overheden kunnen worden onder-
gebracht. De hogere overheden 
werken immers op een veel gro-
tere schaal waardoor het  leveren 

 
 

van maatwerk en het toezicht op de uitvoering daarvan veel complexer is. 
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Om die reden werd ondermeer de supervisie van provincies op de financi-
ele huishouding van gemeenten een aantal jaren geleden verlicht en wer-
den goedkeuringsvereisten op bijvoorbeeld ruimtelijke plannen van het ge-
meentebestuur geschrapt. Met dit alles werden ook de administratieve las-
ten van de verschillende overheden teruggedrongen. 
 

 

Met de decentralisaties (overdracht van taken naar lagere overheden) is het 
takenpakket van de gemeenten recent veel omvangrijker geworden dan in 
het verleden het geval was. Zo is de jeugdzorg per 1 januari 2015 overge-
heveld van de provincie naar de gemeenten. Ook andere taken in het ‘so-
ciale domein’ zoals de persoonlijke (thuis)zorg voor langdurig zieken en 
ouderen, die eerder onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten viel 
is naar de gemeente overgeheveld. Verder is de rol van de gemeentelijke 
overheid in de participatiewetgeving aanzienlijk versterkt. Bij dit laatste 
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan inspanningen om mensen met een 
arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt te laten vinden.31 

Decentralisaties sociaal 
domein 

5.4.1. Taakstelling van de gemeente 
 

De gemeentelijke taakstelling is aanzienlijk breder dan die van de provin-
cie. Zonder volledig te willen zijn volgt hieronder een opsomming waar-
aan bij de gemeentelijke taakstellingen zoal moet worden gedacht. 

 Bevolkingsadministratie en loketdiensten voor landelijke voorzie-
ningen (denk aan rijbewijzen en paspoorten). 

 Openbare orde en veiligheid. 
 Onderwijsvoorzieningen en leerplichtwet 
 Het ontwikkelen van ruimtelijke structuurvisies en maken van 

omgevingsplannen.  
 Zorg voor de volkshuisvesting en een voldoende gedifferentieerd 

woningaanbod. 
 Aanleg en onderhoud van wegen paden, pleinen, openbare groen-

voorzieningen en zo meer. 
 Zorg voor het ophalen van huishoudelijk afval en afvoer van af-

valwater in rioleringsstelsels en andere zorg voor het milieu. 
 Zorg voor markten, bedrijventerreinen, eventueel havens en wa-

tergangen.  
 Natuurbehoud, sport, recreatie, welzijn, toerisme, cultuur en bibli-

otheekwerk.  
 Sociale zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. 

Gemeentelijke taken 

5.4.2. Bestuurlijke organisatie van de gemeente 
 

De bestuurlijke organisatie van de gemeente vertoont grote gelijkenis met 
die van de provincie. Ook elke gemeente heeft drie bestuursorganen. Het 
volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente is de gemeenteraad 
die om de vier jaar wordt gekozen. Het ledenaantal is afhankelijk van de 

Gemeenteraad 

 
31 Voor een overzicht zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten  
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gemeentegrootte en varieert van 9 tot 45. Verder is de gemeenteraad even-
als Provinciale Staten een kaderstellend en controlerend orgaan.  
 
Bij de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verant-
woordelijk voor het dagelijks bestuur. Dit college verzorgt de voorberei-
ding van de besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. 
Het college is vervolgens ook weer verantwoordelijk voor de uitvoering 
van die besluiten. Dit kunnen bijvoorbeeld weer nadere beslissingen zijn 
over subsidieaanvragen, het uitwerken en uitvoeren van omgevingsplan-
nen zoals het beslissen over omgevingsvergunningen voor bouwwerk-
zaamheden en zo meer. Daarnaast heeft het college in medebewind nog tal 
van andere wettelijke uitvoeringstaken en -bevoegdheden, uiteenlopend 
van het verstrekken van sociale uitkeringen tot het aan- en verkopen van 
gronden.  
 

Burgemeester en wet-
houders 

De wethouders vormen met de burgemeester het college. Zij worden ge-
kozen door de gemeenteraad. Dit gebeurt na de verkiezingen als partijen 
het eens zijn geworden over een coalitieprogramma waarin het beleid op 
hoofdlijnen voor de komende vier jaar wordt uitgezet. In de raad ontstaat 
daarmee een scheiding tussen coalitiepartijen die het college ondersteunen 
en oppositiepartijen die zich doorgaans veel kritischer opstellen tegenover 
de voorstellen die door het college worden ingebracht.  
 

Wethouders 

In 2002 is het gemeentebestuur gedualiseerd. Wethouders werden vóór die tijd uit en 
door de raad benoemd. Na benoeming bleven wethouders lid van de raad. Vanaf de dua-
lisering worden de wethouders nog wel door de raad benoemd, maar voor zover zij “uit” 
de raad worden benoemd moeten zij hun raadszetel opgeven.  
 
Bij de dualisering is ook de ambtelijke dienst volledig ondergeschikt gemaakt aan het 
college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris die eerder door de raad 
werd benoemd wordt vanaf 2002 door burgemeester en wethouders benoemd. 
  
Voor de ambtelijke ondersteuning van de raad is daarom een afzonderlijke griffie inge-
steld. De griffie wordt aangestuurd door de raadsgriffier. De raadsgriffier en griffieme-
dewerkers worden door de raad benoemd. 
 
Ter ondersteuning van de controlerende taakstelling van de raad is wettelijk een reken-
kamerfunctie ingesteld. Gemeentelijke rekenkamers of rekenkamercommissies doen on-
derzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk 
beleid en rapporten hierover aan de gemeenteraad.      
 

Dualisering 

 
De burgemeester is voorzitter van zowel het college van burgemeester en 
wethouders als van de gemeenteraad. Als lid van het college van burge-
meester en wethouders stemt hij mee bij de besluitvorming. Hij heeft een 
doorslaggevende stam als de stemmen staken over zaken. Bij staken van 
stemmen over personen, beslist het lot. Overigens wordt er in het college 
in de praktijk maar weinig gestemd. Veruit de meeste besluiten worden 
zonder stemming collegiaal genomen. In de gemeenteraad beschikt de bur-
gemeester als voorzitter niet over stemrecht.  
 

 
 
Burgemeester 
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De burgemeester is naast zijn rol als voorzitter ook zelf een afzonderlijk 
bestuursorgaan. Hij is met name bevoegd op het terrein van de openbare 
orde en veiligheid. Hij kan zelfstandig de nodige maatregelen nemen als 
er problemen zijn of dreigen op het terrein van de openbare orde en veilig-
heid. 
 
Evenals de Commissaris van de Koning wordt de burgemeester telkens 
voor een termijn van zes jaar benoemd door de Kroon. Ook dat gebeurt 
dan formeel door de Koning op voordracht van de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissaris van de Koning heeft 
bij de burgemeestersbenoemingen een coördinerende rol. De eerste solli-
citatiegesprekken worden als een soort voorselectie op het provinciehuis 
gevoerd. Een vertrouwenscommissie meestal een delegatie uit de gemeen-
teraad voert daarna de eigenlijke sollicitatiegesprekken. De minister krijgt 
na afloop van de vertrouwensgesprekken via de Commissaris van de Ko-
ning de resultaten daarvan aanreikt. Doorgaans volgt de minister de aan-
bevelingen van de gemeenteraad voor de te benoemen burgemeester op. 
 

 

5.4.3. Ambtelijke organisatie van de gemeente 
 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente staat de ge-
meentesecretaris. De gemeentesecretaris is met zijn ambtelijke dienst on-
dersteunend voor het college van burgemeester en wethouders. De secre-
taris is aanwezig bij de collegevergaderingen. 
 

 
Ambtelijke dienst 

In zijn leidinggevende rol binnen de ambtelijke dienst werkt hij tegen-
woordig veel samen met andere hoofdambtenaren, vaak in een directie-
team. De structuur van de ambtelijke dienst kan daarbij nogal verschillend 
zijn. We zagen dat ook al bij de provincies. In de afgelopen decennia heb-
ben we meerdere voorkeursmodellen voor de gemeentelijke organisatie 
kunnen zien. Zo kenden we in het verleden het zogenaamde secretariemo-
del waarbij de secretaris aan het hoofd stond en waaronder een aantal af-
delingen functioneerden met elk een afdelingshoofd. Beleid en uitvoering 
waren in het secretariemodel gescheiden en ondergebracht in verschillende 
afdelingen. Zo kenden veel gemeenten een afdeling Algemene Zaken voor 
beleids- en juridische vraagstukken en een afdeling Gemeentewerken die 
als uitvoerende dienst opereerde. Later zien we het sectorenmodel ontstaan 
waarbij beleid en uitvoering bij elkaar werden gebracht in sectoren. Te-
genwoordig heeft het directiemodel bij de gemeenten de overhand. In dit 
model is de dienstverlening het leidende motief. Ook in het directiemodel 
is er geen scheiding tussen beleid en uitvoering maar is de directie als ge-
heel verantwoordelijk voor het doen en laten binnen de organisatie. Eigen-
lijk kun je het directiemodel zien als één grote sector. Het directiemodel 
krijgt vorm in een platte organisatiestructuur waar besluitvormingsproces-
sen over minder schijven lopen. De ‘bestuurlijke’ verantwoordelijkheid 
over de ambtelijke organisatie ligt zoals in alle eerdere modellen bij het 
college van burgemeester en wethouders.  
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De gemeenteraad beschikt evenals Provinciale Staten over een eigen 
kleine ondersteunende ambtelijke dienst. De ambtelijke leiding van die 
dienst is de griffier. Griffieambtenaren vallen dus niet onder de verant-
woordelijkheid van burgemeester en wethouders maar vallen rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en worden ook door 
de gemeenteraad benoemd zoals we al in het intermezzo hierboven hebben 
gezien. 
 

Gemeentelijke griffie 

5.4.4. Financiële huishouding van de gemeente  

De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeenten zijn de Algemene uit-
kering uit het gemeentefonds en de doeluitkeringen (specifieke uitkerin-
gen) voor speciale taken die de gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast 
beschikt de gemeente over eigen inkomstenbronnen. 
 

 

Gemeentelijke inkomsten   
Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bij-
drage uit het Gemeentefonds. Dit is de zo-
genoemde algemene uitkering. Het woord 
algemeen slaat hier op het feit dat de raad 
zelf mag kiezen waarvoor ze het geld ge-
bruikt. De algemene uitkering staat daar-
mee in het teken van de gemeentelijke au-
tonomie hoewel de recent daaraan toege-
voegde decentralisatie- en integratieuitke-
ringen dit in een wat ander daglicht plaat-
sen. Immers beide laatstgenoemde deeluit-
keringen zijn voor vast omschreven doelen  

 
Autonomie en medebe-
wind 

bestemd. De hoogte van het Gemeentefonds is gekoppeld aan de “netto gecorrigeerde 
rijksuitgaven” voor hetzelfde jaar. Dit betekent dat de uitgaven van het Rijk zelf met uit-
zondering van de uitgaven voor het gemeentefonds  en  enkele  andere   uitgaven (bij-
voorbeeld verplichtingen aan Europa en ontwikkelingssamenwerking) maatgevend zijn 
voor de vulling van het gemeentefonds.   
 
Bij specifieke uitkeringen is de gemeente gebonden aan de doelstellingen die met die 
uitkering moeten worden nagestreefd. Specifieke uitkeringen hebben dus alles te maken 
met ‘medebewindstaken’… de gemeente als uitvoeringsinstantie van het Rijk.   
  

 

 
De algemene uitkering die een gemeente ontvangt is ondermeer afhanke-
lijk van de gemeentegrootte, het aantal uitkeringsgerechtigden en de op-
pervlakten land en water. Belastingcapaciteiten worden hierop in minde-
ring gebracht. Gemeenten met een relatief groot aandeel sociale woning-
bouw kunnen navenant minder OZB-inkomsten genereren. Deze krijgen 
dus ook minder aftrek in de algemene uitkering. Alles bij elkaar zijn er 
circa zestig verschillende maatstaven voor de berekening van de algemene 
uitkering die de gemeenten toekomt. 
  
Recent zijn aan het gemeentefonds ook een integratie- en decentralisatie-
uitkering toegevoegd (zie ook het intermezzo hierboven). Deze uitkerin-
gen zijn niet gebaseerd op de berekeningsgrondslagen van de Algemene 
uitkering maar worden toebedeeld naar omstandigheden. De decentralisa-
tie-uitkering is ingevoerd om de specifieke uitkeringen (zie hierna) terug 

 
 
Gemeentelijke inkom-
sten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integratie en decentrali-
satie-uitkeringen 
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te dringen. Dat geldt weliswaar ook voor de integratie-uitkering, maar an-
ders dan de decentralisatie-uitkering is de integratie uitkering termijn ge-
bonden en heeft dus een tijdelijk karakter. Integratie-uitkeringen die ge-
meenten momenteel ontvangen zijn bijdragen voor de kosten van de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO), de jeugdzorg en de Participatie-
wet. Anders dan voor de Algemene uitkering bestaat bij de integratieuit-
keringen een bestedingsplicht, maar verantwoording hiervoor wordt slecht 
afgelegd aan de gemeenteraad.  
 
Specifieke, of doeluitkeringen ontvangen gemeenten om vast omschreven 
taken uit te voeren. Het aantal specifieke uitkeringen is met de invoering 
van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen fors afgebouwd. Weer-
standen tegen al te grote rijksbemoeienis met het doen en laten van ge-
meenten en administratieve rompslomp vormen daarbij de drijfveren. 
Voorbeelden van nog bestaande specifieke uitkeringen zijn die voor be-
kostiging van onderwijsachterstanden, rampenbestrijding en voor pro-
gramma’s voor stedelijke vernieuwing. Specifieke uitkeringen hebben in 
principe een tijdelijk karakter. De uitkering stopt zodra het doel is bereikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke uitkeringen 

Gemeentelijke inkomsten 

 

 
Op de afbeelding hiernaast zien we in 
een stavendiagram een overzicht waaruit 
de gemeentelijke inkomsten zijn opge-
bouwd. Elk jaar maakt de gemeente een 
begroting op van inkomsten en uitgaven. 
Daarbij wordt ook een doorkijk gegeven 
over de 3 jaren na het begrotingsjaar. Het 
is de raad die de begroting en eventuele 
wijzigingen daarop door het jaar heen 
vaststelt. Dit recht staat bekend als het 
zogenaamde  budgetrecht,  een  term die 

 

ook al in subparagraaf 3.2.4 werd besproken. Na afloop van ieder jaar wordt de rekening 
opgemaakt. Ook deze jaarrekening wordt door de raad vastgesteld en vormt daarmee een 
belangrijk controlemiddel op de uitvoering. 
 

 

 
De eigen inkomsten van de gemeente bestaan uit belastinginkomsten, 
rechten, tarieven winsten en subsidies. De mogelijke gemeentelijke belas-
tingen steunen op de gemeentewet. Op de afbeelding in het intermezzo 
hieronder zijn alle mogelijke belastingen opgesomd.  
Rechten zijn verplichtingen die staan tegenover concrete door de gemeen-
ten geleverde diensten. Denk aan rioolrechten, kosten voor het ophalen van 
huisafval en dergelijke.  
 
Tarieven zijn de vergoedingen die de gemeente vaststelt voor het gebruik 
van gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, schouw-
burgen en zo meer. 
 
Winsten (maar ook verliezen!) genereren gemeenten uit de in- en verkoop 
van bijvoorbeeld vastgoed. Zo kopen gemeenten vaak agrarische gronden 
op voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijfshuisvesting. Bij de 
doorverkoop aan projectontwikkelaars kunnen dan (soms forse) winsten 
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ontstaan. Winsten kunnen gemeenten ook genereren uit deelnemingen in 
bedrijfsactiviteiten. Zo beschikten ook gemeenten in het verleden vaak 
over aanzienlijke aandelenportefeuilles in energie- en waterbedrijven. 
      

 

Op de afbeelding hiernaast zijn alle ge-
meentelijke inkomstenbronnen vermeld. 
Deels zijn die hierboven al behandeld. Hier 
beperken we ons tot de belastinginkomsten 
te beginnen met de OZB: de onroerdende 
zaakbelasting. Dit is een belasting voor het 
bezit en gebruik van onroerende zaken 
(grond en opstallen) waarvan overigens een 
aantal onroerende zaken zoals land- en 
tuinbouwgronden is uitgezonderd.  

 

Voor vergelijkbare roerende zaken zoals woonarken en woonwagens bestaat een verge-
lijkbare belasting. Baatbelasting is een belasting waarbij de gemeente de kosten van ont-
wikkelingen kan doorberekenen aan eigenaren van onroerende zaken die gebaat zijn bij 
die ontwikkeling. Denk aan het opknappen van een winkelcentrum. Forensenbelasting 
wordt geheven van burgers die gedurende ten minste 90 dagen over woonruimte in een 
gemeente beschikken maar daar formeel niet woonachtig zijn. Toeristenbelasting wordt 
geheven van mensen die kortstondig in de gemeente verblijven. In de praktijk wordt de 
belasting opgelegd aan de exploitanten van de toeristische verblijfsruimten die deze kos-
ten dan doorberekenen. Parkeerbelasting is de vergoeding voor gemeentelijke parkeer-
voorzieningen. Hondenbelasting wordt geheven van bezitter van honden. Reclamebe-
lasting kan worden geheven voor op de openbare weg gerichte commerciële boodschap-
pen. Precariobelasting is een belasting die de gemeente kan opleggen voor het hebben 
van voorwerpen onder, op of boven openbare gronden. Denk aan ondergrondse kabels en 
leidingen, terrassen en uithangborden.     
  

 

 

 De vierde macht  

 

We maakten eerder een onderscheid in de drie machten: de wetgevende 
macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Niet zelden valt de 
term ‘de vierde macht’. Hieronder worden dan de ambtelijke organisaties 
bedoeld.  Laten we vanuit het perspectief van de beleidsvoering eens naar 
de ambtelijke organisatie kijken om te zien of term vierde macht werkelijk 
een lading dekt.  
 
 

 
Vierde macht 

  

Dia 19: Beleidsinvloeden 

 

Beleidsvoorbereiding 
Ambtenaren, zeker in de top van 
de organisatie zijn specialistische 
en vaak hoog opgeleide functio-
narissen. Niet zelden hebben zij 
hun carrière binnen de ambtelijke 
dienst opgebouwd. Zij beschikken 
daarmee over veel ervaring, aan-
zienlijk méér dan de doorsnee be-
stuurder. 

Beleidsvoorbereiding 

De kennisvoorsprong op de volksvertegenwoordigers is over het algemeen 
nog veel groter. Volksvertegenwoordigers, zeker bij de lagere overheden 
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zijn immers gewone burgers die hun politieke functie moeten combineren 
met dagelijkse werkzaamheden elders.  
Maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding geven voor beleidsvor-
ming worden vaak binnen de ambtelijke diensten gesignaleerd en onder-
zocht. Als politieke vertegenwoordigers aandachtspunten inbrengen zijn 
het ook weer de ambtenaren die het onderzoek verder vorm geven en zo-
doende invloed hebben op de samenstelling van de maatschappelijke 
agenda. Dit laatste wil zoveel zeggen als aangeven van wat aandacht be-
hoeft en wat niet. 
  
Besluitvorming  

Het zijn uiteindelijk de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers die 
verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, maar ook hier mogen de 
ambtelijke invloeden niet worden onderschat. Als het gaat om beleidsfor-
mulering zijn er tal van wegingsfactoren die tezamen ertoe leiden dat een 
bestuurder voor A, B of C kiest. Maar beleidskeuzes worden niet geba-
seerd op rekenkundige formules. Het is op de eerste plaatst de selectie van 
de wegingsfactoren en vervolgens de accentuering op onderdelen daarvan 
die uiteindelijk bepalen of je voor A, B dan wel C kiest. Een doorgewin-
terde beleidsambtenaar heeft door de wijze waarop hij zijn beleidsadvie-
zen formuleert onmiskenbaar grote invloed op de uiteindelijke beleidskeu-
zes. 
      

Besluitvorming 

Uitvoering en evaluatie  

Nadat de nodige besluiten zijn genomen zijn we toe aan de uitwerking en 
uitvoering van het beleid. Ook hier hebben de ambtenaren weer een pro-
minente rol. Zij verzorgen de contacten met de uitvoerende organisaties en 
via de ambtelijke loketten komt de informatie binnen over de uitwerking 
van het beleid in de praktijk. De vertaling daarvan in evaluatierapporten is 
ook weer het werk van ambtenaren. In de beleidscyclus worden met der-
gelijke evaluatierapporten de bestuurders en volksvertegenwoordigers op-
nieuw beïnvloedt waar het gaat om de besluitvorming en eventuele bijstel-
lingen van het beleid. 
 

Uitvoering en evaluatie 

Wel of geen 4e macht? 
Als alle ambtenaren als eenheid zouden werken zou gezien het voren-
staande met recht kunnen worden gesteld dat er sprake is van een 4e macht. 
Maar niets is minder waar. Ook ambtenaren vormen een doorsnee van de 
maatschappij. 
 

 
Geen gestructureerde 
eenheid van opvattin-
gen. 

4e macht 

 

 
Iedere individuele ambtenaar heeft zijn 
eigen politieke en maatschappelijke in-
zichten en voorkeuren en die kunnen in 
één ambtelijke organisatie heel divers 
zijn. De ambtelijke organisatie als geheel 
kan dus niet zondermeer als een machts-
blok worden aangemerkt. Dit zou anders 
kunnen zijn als er bij bestuurders be-
leidsintenties bestaan die strijdig zijn 
met overheersende opvattingen binnen 
de  ambtelijke  dienst.  De  kans  dat  een 
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Bestuurder onder die condities uiteindelijk het hoofd in de schoot zal moeten leggen dan 
wel het veld zal moeten ruimten is dan niet denkbeeldig. 
 
Op de illustratie zien we een symbolische weergave van de verhoudingen binnen de ambtelijke en bestuurlijke 
gemeentelijke organisatie. Formeel is de raad als volksvertegenwoordiger het orgaan dat de koers uitzet, kaders 
stelt en controleert op uitvoering. In de praktijk zien we echter dat het college van burgemeester en wethouders 
toonaangevend is en dat de raad zich doorgaans volgend opstelt.32 De rol van de ambtelijke organisatie (4e 
macht?) is diffuus.   

 

 

 
De machtspositie van de ambtenaar is ook afhankelijk van zijn positie in 
de organisatie. Heersende opvattingen in de top van de ambtelijke organi-
satie leggen uiteraard een groter gewicht in de schaal dan die op de werk-
vloer. Verder is de machtspositie afhankelijk van heersende culturen in de 
organisatie zoals de mate van loyaliteit en van persoonlijkheden zowel in 
de ambtelijke top als aan de zijde van het bestuur.  
 

 
 
Verschillen in positie 

 
Een typisch voorbeeld van ambtelijke macht in een omgeving waar loyaliteit niet al te 
hoog staat aangeschreven is die bij het Openbaar Ministerie. De D66 minister Winnie 
Sorgdrager heeft dat aan den lijve ondervonden. Zelf afkomstig uit de ambtelijke wereld 
van het Openbaar Ministerie werd zij in 1994 voor D66 minister van Justitie. Ze kwam 
in conflict met haar ambtelijke staf dat op het hoogtepunt leidde tot het ontslag van de 
voorzitter van het college van Procureurs Generaal33 Arthur Dockters van Leeuwen. De 
affaires waren voor de partijleiding van D66 aanleiding om Winnie Sorgdrager niet op-
nieuw voor een ministerspost in aanmerking te laten komen. Zie ook:  
http://www.groene.nl/artikel/dag-winnie 
 

 

  

Conclusie met betrekking tot het bestaan van een 4e macht. 
Het antwoord op de vraag of er zoiets bestaat als een 4e macht is al met al 
niet eenduidig te geven. De manifestatie van ambtelijke macht is erg af-
hankelijk van persoonlijkheden en posities van beleidsambtenaren ener-
zijds en van de bewindslieden anderzijds. Ook heersende culturen binnen 
een specifieke ambtelijke dienst en de mate waarin politieke wensen af-
wijken van heersende opvattingen spelen een rol. Verder moet worden be-
dacht dat ambtelijke machtsinvloeden het meest effectief zijn zolang die 
onder de oppervlakte blijven en dus voor de bewindslieden en de buiten-
staander niet traceerbaar zijn. Zo beschouwd is de vraag of en in hoeverre 
er sprake is van een 4e macht al helemaal niet te beantwoorden. 
   
 

 
Conclusies met betrek-
king tot de 4e macht  

Vijfde en zesde macht   

Naast de informele macht waarover ambtenaren beschikken wordt ook wel 
gesproken over een vijfde en zesde macht. Met de vijfde macht wordt dan 
gedoeld op de maatschappelijke invloeden van de media. Zo kan een po-
sitieve of negatieve “pers” grote invloed hebben op de populariteit van po-
litici. Maar ook meer in het algemeen heeft de berichtgeving in de media 
veel invloed op de publieke opinie. In dictatoriaal bestuurde staten is de 

 

 
32 Zie een recent onderzoek van de rekenkamercommissie in Ede: Kaderstelling onder controle 
33 De procureurs-generaal vormen een college binnen het Openbaar Ministerie en bepalen het landelijke opspo-
rings- en vervolgingsbeleid van het OM. 
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pers dan ook altijd sterk aan banden is gelegd of staat geheel in dienst van 
het bewind. 
 
Lobbyisten worden vaak als zesde macht gezien. Het optreden van de 
overheid heeft niet zelden directe en soms ingrijpende gevolgen voor on-
dernemingen. Denk maar aan de tabaksindustrie en de beleidsinitiatieven 
om het roken terug te dringen. Met het oog op de bedrijfsbelangen hebben 
grote ondernemingen vaak gespecialiseerde lobbyisten in dienst om in-
vloed muit te oefenen op het overheidsbeleid.    

6 Overheidsbeleid 
 

 Wat is beleid? 
 

Beleid is eigenlijk niets anders dan volgen van een uitgestippelde route 
naar een vooropgesteld doel. Welbeschouwd werken we allemaal vaak 
volgens bepaalde beleidslijnen, zelfs zonder dat we ons daar altijd van be-
wust zijn. Vaak hebben wij bepaalde routines voor ons handelen ontwik-
keld maar vaak ook wordt ons handelen van buitenaf bepaald. Denk maar 
eens aan de lijnen die voor je zijn uitgezet om uiteindelijk deze studie te 
kunnen afronden. 

Essentie van beleid 

 
Hoe dan ook, met ons beleidsmatig handelen streven we altijd een be-
paalde doelstelling na en brengen we structuur aan in het handelen dat tot 
die doelstelling moet leiden. We worden daarbij in zekere zin ook weer 
gestuurd door de waarden en normen die we van huis uit hebben meege-
kregen. Mogelijk spelen daarbij ook onze politieke waarden (ideologie) 
een rol evenals de ruimte die we hebben als het gaat om de medewerking 
van anderen en de middelen die we tot onze beschikking hebben.  
 

 

 
Beleidsrichting 

 

 
Kenmerkend voor beleid is dus dat het 
een bewuste keuze is om met inzet van 
bepaalde middelen een traject af te leg-
gen dat tot een vooropgezette doelstel-
ling leidt.  
 
Voorbeelden van individueel beleid zijn 
de keuzes die een student maakt om zijn 
diploma te halen en de planning van zijn 
inspanningen. De student kan een leer-
plan samenstellen en ervoor kiezen de 
gehele periode van een module dagelijks 
twee uur uit te trekken om de leerstof ei-
gen te maken. Uiteraard kan hij daarnaast 

 

ruimte houden voor vertier en andere activiteiten. Hij kan er ook voor kiezen in de begin-
fase van de module weinig te investeren in eigen maken van de leerstof maar tegen het 
eind alle beschikbare tijd op te offeren voor zijn tentamen en/of diploma. Los van de 
vraag welk beleid de meeste kans biedt op succes werkt de student in beide gevallen 
beleidsmatig. Het zijn de keuzes voor de doelstelling - het behalen van een diploma of 
certificaat – en de weg daar naartoe die maken dat de student beleidsmatig werkt. Een 
student die niet kiest en dus ook niet planmatig toewerkt naar een eindresultaat, handelt 
daarmee dus ook niet beleidsmatig, zelfs niet als hij per saldo evenveel uren aan zijn 
studie besteedt als de studenten in de twee voorbeelden hierboven. 
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In deze reader zal verder vooral worden gefocust op het beleid van over-
heden. Overheidsbeleid kunnen we definiëren als een gekozen structuur 
van handelen om maatschappelijke doelen of overheidsdoelstellingen te 
realiseren. Dit wijk niet wezenlijk af van het zojuist besproken individuele 
beleid, alleen de doelstellingen van de overheid zijn meestal veel meer 
omvattend dan individuele doelen. Bijgevolg zal ook de wijze waarop die 
doelen worden bereikt doorgaans veel complexer zijn. 
 

 
 
Overheidsbeleid 

Aanleiding voor beleidsvorming is in alle gevallen een vermeend verschil 
tussen een gewenste situatie en een situatie die zich feitelijk voordoet of 
dreigt te ontstaan. We spreken dan van een probleem, misschien wel van 
een uitdaging. 
 

Aanleiding 

Zo is de uitdaging van de student in het voorbeeld hierboven het behalen van zijn diploma. 
De studiemethode waarvoor hij kiest maakt onderdeel uit van de voorziene beleidsuit-
voering.  
Het overheidsbeleid dat is gericht op de versterking van de participatiemaatschappij heeft 
als doelstelling om de langzamerhand onbetaalbaar wordende kosten van de verzorgings-
staat terug te dringen. Tegelijkertijd is het doel erop gericht om individuen aan de onder- 

 

 

kant van de arbeidsmarkt te stimuleren 
om – waar mogelijk - deel te nemen aan 
het arbeidsproces. Burgers in het alge-
meen worden met het beleid en met de 
maatregelen die daarbij zullen worden 
doorgevoerd meer bewust gemaakt van 
hun medeverantwoordelijkheden voor de 
maatschappelijke en sociale omgeving. 

 

De actuele decentralisaties in het sociale domein maken deel uit van de maatregelen die 
de verdere beleidsvorming in dit verband moeten faciliteren. Verwacht wordt dat ge-
meenten met het leveren van maatwerk hiertoe beter in staat zijn dan de Rijksoverheid. 
 

 

 

 Beleidsfasen 
 

 

 

 
In het beleidsproces onderscheiden we: 
a. maatschappelijke aanleiding of 

agendavorming 
b. beleidsontwikkeling  
c. besluitvorming 
d. beleidsuitvoering 
e. Toetsing/beleidsevaluatie 
De normenkaders voor het te ontwikke-
len beleid vloeien voor een belangrijk 
deel voort uit de ideologie die de beleids-
makers aanhangen.  

 

 

 

De cirkel in het midden duidt op het cyclische karakter van het beleidsproces.  

 
Er ligt voor het oplossen van maatschappelijke problemen meestal geen 
blauwdruk klaar. De ontwikkeling van beleid om maatschappelijke pro-

 
 
Fasen in het beleidspro-
ces 



 45

cessen in goede banen te leiden gebeurt doorgaans stapsgewijs. We kun-
nen dit ook de fasen van het beleidsontwikkelingsproces noemen. We zul-
len deze fasen in de volgende subparagrafen nader beschouwen. 
 

6.2.1. Agendavorming 
 

Als we praten over agendavorming in het beleidsproces hebben we het 
over iets anders dan een agenda die bijvoorbeeld wordt opgesteld voor een 
vergadering van de gemeenteraad. Agendavorming voor een te voeren be-
leid is meer een proces van maatschappelijke bewustwording.  
   

Maatschappelijke be-
wustwording 

 
Een voorbeeld hiervan is de kostenontwikkeling in de zorg. We zijn steeds meer in staat 
om met ingrepen en farmaceutische middelen ziekten te onderdrukken of de gevolgen 
daarvan te verzachten. Maar daarmee zijn ook de kosten enorm toegenomen. Steeds vaker 
zien we discussies ontstaan hoever we daarin moeten gaan. Ergens liggen grenzen, maar 
op dit moment zijn wij maatschappelijk niet in staat om die grenzen aan te geven. In dat 
opzicht kun je stellen dat het agendavormingsproces op dit vlak nog gaande is. Daarbij 
zullen op enig moment ook taboes worden doorbroken. 
 

 

 
Als we het hebben over taboes, dan hebben we het impliciet over barrières. 
Bij de agendavorming voor maatschappelijke vraagstukken moet een reeks 
van barrières worden geslecht. Iemand moet een maatschappelijk gegeven 
als een onrechtvaardigheid of als een probleem gaan ervaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barrières 

Barrièremodel  

 

 
Een voorbeeld in het verleden was de on-
mogelijkheid voor homo’s om met el-
kaar in het huwelijk te treden. Aanvanke-
lijk werd dit door niemand als een maat-
schappelijke onredelijkheid ervaren, 
zelfs niet door een in 1969 reeds be-
staande homo-emancipatiebeweging.  
Tegen het einde van de 20e eeuw groeide 
niettemin het verzet tegen het wettelijke 
onderscheid tussen homo- en heteropa-
ren. Het groeiende aantal individuele 
wensen werd daarmee een politiek issue,  

 

een eis die later tot strijdpunt werd verheven door de homobeweging. In 2001 is het ho-
mohuwelijk in Nederland wettelijk mogelijk gemaakt. Daarmee waren overigens nog niet 
alle problemen overwonnen. De discussie over de zogenaamde weigerambtenaren heeft 
nog lange tijd voortgeduurd.  
 
Naast het in deze paragraaf 6.2 toegelichte barrièremodel wordt in de bestuurskunde soms 
ook het stromenmodel als basis voor beleidsprocessen gezien. Beleidsvorming verloopt 
in dit modelveel sneller. Het stromenmodel gaat uit van een stroom maatschappelijke 
problemen die om een oplossing vragen, een stroom oplossingen die vaak al in het verle-
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den zijn bedacht maar nooit tot uitvoering zijn gebracht en ten slotte een stroom van pleit-
bezorgers. Onder druk van omstandigheden kan bij een samenloop van de drie genoemde 
stromen soms vrij snel een resultaat worden geboekt. De verhoging van de AOW-leeftijd 
is daarvan een tekenend voorbeeld. Door de economische crisis is deze verhoging uitein-
delijk zonder veel weerstand doorgevoerd, dit terwijl vóór de crisis vele jaren zonder 
resultaat politieke strijd op dit onderwerp werd gevoerd.        

6.2.2. Beleidsontwikkeling 
 

Zodra een maatschappelijk onderwerp de politieke agenda heeft bereikt 
staat het betrokken overheidslichaam voor de keuze of en zo ja in hoeverre 
en op welke wijze hierop beleid moet worden ontwikkeld. De gangbare 
route hiervoor is dat ambtelijke medewerkers of externe consultants op-
dracht krijgen om het een en ander voor politieke besluitvorming voor te 
bereiden. De opdrachtnemer start dan met het inventariseren van feiten en 
omstandigheden om zodoende het maatschappelijk probleem goed in kaart 
te brengen.  
 

 

 
beleidsontwerpnota 

 

 
Na het verzamelen van alle relevante in-
formatie ontstaan de eerste contouren 
van gewenste beleid. Vaak is dit een pro-
ces van interacties tussen de beleidsont-
werper, de opdrachtgever, doelgroepen 
en uitvoerenden. In de praktijk betekent 
dit ondermeer het vinden en toetsen van 
houdbare argumentaties voor een be-
paald beleidsvoorstel en uiteindelijk het 
verwerken van de uitkomsten in een hel-
der en logisch opgebouwd betoog, de be-
leidsontwerpnota. De beleidsnota wordt 
hier niet verder behandeld, maar een 
voorbeeld van de indeling is op de af-
beelding hiernaast weergegeven.  
 

 

6.2.3. Besluitvorming 
 

Het besluitvormingsproces overlapt het beleidsontwikkelingsproces. Le-
den van het dagelijks bestuur zoals wethouders bij de gemeente, hebben 
intensieve contacten met beleidsadviseurs. Zij zijn dan ook meestal wel op 
de hoogte van de denkrichtingen zo niet mede bepalend in de beleidsvoor-
bereidingen. Ingrijpende beleidsbeslissingen worden uiteindelijk in de 
volksvertegenwoordiging genomen. Dat geldt in het bijzonder als het de 
kadervorming betreft, anders gezegd het vastleggen van de hoofdlijnen 
van het beleid. In een politieke omgeving hebben we daarbij te maken met 
coalitie- en oppositiepartijen. Ook al omdat de volksvertegenwoordigers, 
zoals in de gemeenteraad, meestal pas in de eindfase van het besluitvor-
mingsproces een compleet beeld van de beleidsproblematiek kunnen vor-
men, kan er daarbij nog wel eens een stevig debat worden gevoerd over de 
uiteindelijk te kiezen beleidsrichting. 
 

Besluitvormingsproces 
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6.2.4. Beleidsuitvoering 
 

Feit is dat beleidsdoelen niet altijd voor iedereen duidelijk zijn. Het decen-
tralisatiebeleid in het sociale domein van de Rijksoverheid heeft daarvan 
alle kenmerken. Bezuinigingsdoelstellingen en efficiencyverbeteringen 
liepen hier door elkaar. Bij de voorbereidingen van deze decentralisaties 
liepen de fricties soms zover uit de hand dat het overleg door de uitvoe-
rende partij, de VNG namens de gemeenten, op enig moment het overleg 
opschortte.  
 

Uitvoering 

Maar ook als de doelen wel duidelijk zijn, kunnen nog geschilpunten ont-
staan zoals over de in te zetten middelen om die doelen te bereiken. Als 
dergelijke geschilpunten ontstaan heeft dat effect op de beleidsuitvoering. 
Bij het ontwikkelen van beleid doet de beleidsmaker er daarom ook goed 
aan zich te vergewissen in hoeverre het beleidsdoel wordt gedragen en in 
hoeverre dat het geval zal zijn bij de te kiezen middelen. De uitkomst van 
een dergelijk vooronderzoek is medebepalend voor de diepgang van het 
verder te verrichten onderzoek in de beleidsvoorbereiding. Het resultaat 
zal ook moeten worden betrokken bij de afwegingen voor wat betreft de 
in te zetten beleidsinstrumenten. 
 

Middeleninzet 

6.2.5. Evaluatie en toezicht. 
 

Beleid is in zekere zin een cyclisch proces. Pas bij uitvoering van beleid 
worden de effecten daarvan duidelijk. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met 
de essentie van beleid te weten het sturen op gewenste effecten maar vaak 
blijkt bij de uitvoering pas wat de werkelijke effecten zijn en wat onge-
wenste neveneffecten kunnen zijn. Toezicht op en evaluaties van het inge-
zette beleid dienen dan ook deel uit te maken van de beleidscyclus. Het 
cyclische proces houdt in dat de bevindingen in de loop van de tijd aanlei-
ding kunnen zijn voor de vorming van nieuw beleid. De wereld om ons 
heen is bovendien niet statisch. In de dynamiek van onze hedendaagse sa-
menleving ontstaan steeds weer nieuwe behoeften terwijl oude gebruiken 
worden afgedaan. Dit alles heeft uiteraard zijn effect op het lopende be-
leidproces.  
 

Evaluaties 

 Een model van een beleidsproces 

6.3.1. Beleidsomgeving 

 

 
Beleidsomgeving 

 
Beleidsmakers hebben te maken 
met omgevingsfactoren en met 
mensen en organisaties (actoren) 
die bij bepaalde beleidsonderwer-
pen een rol van betekenis spelen. 
Voor een deel onttrekken die facto-
ren en actoren zich aan de invloeds-
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sfeer van de beleidsmaker. De be-
leidsmaker doet er goed aan deze 
omgeving te verkennen.  
 

In de afbeelding hierboven zijn de omgevingsfactoren en voorbeelden van 
actoren in kaart gebracht. Verzamelingen van gelijksoortige factoren noe-
men we een context. Zo kunnen afhankelijk van het onderwerp beleids-
richtingen sterk worden beïnvloed door ondermeer de ecologische context. 
Ruimtelijke en andere geografische factoren die tot de ecologische context 
moeten worden gerekend, de bodemstructuur en de lage ligging van ons 
land hebben bijvoorbeeld heel andere invloeden op het ruimtelijke beleid 
dan bij een ecologische context vergelijkbaar met die van Zwitserland het 
geval zou zijn. Evenzo hebben ook de politieke, de juridische, de sociaal 
culturele, de technologische en de economische context zoals opgetekend 
in blauwe rand van de afbeelding hierboven hun invloeden op het beleid.  
 
Bestuurskundigen en beleidsmakers kunnen de omgevingsfactoren zoals 
opgesomd in de buitenring van de afbeelding hierboven, inzetten als 
checklist bij het verkenning van de omgeving.  
   
Ook actoren in de omgeving geven actief of passief sturing in beleidspro-
cessen. Op de afbeelding hierboven zijn tussen de blauwe buitenring en de 
organisatie waarbinnen beleid wordt ontwikkeld voorbeelden van actoren 
ingetekend. Zo houden bedrijven bij het opzetten van hun strategisch be-
leid nadrukkelijk rekening met de concurrent en zijn politici en beleidsma-
kers bij de overheid voor hun successen sterk afhankelijk van de beeldvor-
ming in de pers.       

 

6.3.2. Het beleidsmodel van Easton 
 

Het openbaar bestuur wordt onder meer door de Amerikaanse politicoloog 
Davit Easton omschreven als een open systeem. In dat systeem wordt on-
ophoudelijk input omgezet in output, het feitelijk beleidsproces. De input 
wordt geleverd vanuit de omgeving en de output van het beleidsproces 
heeft tot doel veranderingen aan te brengen in diezelfde omgeving. 
 

 

De daadwerkelijke effecten van dit proces noemen we de outcome. Hier-
onder moeten ook onbedoelde en niet zelden ongewenste neveneffecten 
worden gerekend.34  Die effecten vormen op hun beurt weer input (steun, 
eisen feiten en omstandigheden) voor opvolgende beleidsaanpassingen. 
 

 

 
34 Er zijn tal van voorbeelden. De ontwikkeling in de bankensector is er daar één van. De samenvatting van het 
dnb-rapport ‘visie op de structuur van de nederlandse bankensector’ is in dit verband zéér illustratief. 
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Systeemmodel Easton 

  

 
Op de afbeelding hiernaast is het systeem-
model van Easton weergegeven, dit ge-
combineerd met omgevingsinvloeden zo-
als die in sub paragraaf 6.3.1 zijn toege-
licht. In het model van Easton wordt de on-
ophoudelijke cyclische werking van be-
leidsprocessen verbeeld. De omgevingsin-
vloeden zorgen voor de input. Die input be-
staat naast feiten, omstandigheden en ont-
wikkelingen uit steun voor het bestaande 
beleid  (geleverd  door  de  mannetjes  met 

 

radertjes op de illustratie) en eisen gericht op beleidsverandering (het mannetje met uit-
roepteken). Alles bijeen is dit het krachtenveld dat gedurende het totale beleidsproces, tot 
en met de output van invloed zal zijn. 

 

7 Waardering van het bestuur 
 

Overheidsinstellingen zijn er voor de burger. De inrichting en werkwijze 
van de overheid dienen op die rol te zijn afgestemd. In dit laatste hoofdstuk 
kijken we naar de veelal overlappende criteria aan de hand waarvan we 
optreden van de overheid kunnen beoordelen. 
     

 

VN-model voor goed bestuur 

 

De verenigde naties (VN), een 
brede volkenrechtelijke samen-
werkingsorganisatie op de terrei-
nen van recht, veiligheid, econo-
mie en cultuur, ontwikkelde een 
model dat een toetsingskader 
vormt voor het beoordelen van de 
kwaliteit van het openbare be-
stuur. De Algemene Rekenkamer 
heeft op basis van dit model in 
2009 een brochure uitgegeven 
waarbij de essenties van het mo-
del als leidraad 

Good gevernance 

worden gepresenteerd voor het rekenkamerwerk. In het VN-model zien we 
vier hoofdthema’s uitgewerkt in acht beginselen. We lopen ze alle acht 
door waarbij we zullen zien dat er een nauwe samenhang tussen deze be-
ginselen bestaat. Ze kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien en 
vertonen onderling een sterke overlap. 
 

 

 Democratie: participatie en consensus gericht. 
 

 
Participatie is de hoeksteen voor goed bestuur. Het gaat over de totstand-
koming van overheidsbesluiten en de invloed daarop van de burger. Parti-
cipatie kan zowel op een directe als op een indirecte wijze worden inge-
vuld. Zo zagen we al dat de Tweede Kamer via directe verkiezingen wordt 
samengesteld. De samenstelling van de regering in ons land gebeurt op een 
indirecte wijze na de verkiezing van onze volksvertegenwoordigers. Ook 
de leden van de Eerste Kamer worden via provinciale staten op een indi-
recte wijze gekozen zoals we zagen paragraaf 3.2.3. 

 
 
Vormen van participa-
tie 
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Tabel: beleidsstijlen en participatievorm35 

 
 
 
 
 
 

Beleidsstijl Rol burger/belangengroep 
Directief Onderdaan 
consulterend Inspreker 
Participatief Adviseur 
Delegerend Medebeslisser 
Samenwerkend Partner 
Faciliterend Initiatiefnemer 

 

 
Participatie beperkt zich overigens niet tot de verkiezing van de leden in 
vertegenwoordigende overheidsorganen zoals de gemeenteraad. Participa-
tie kan ook worden georganiseerd bij de totstandkoming en de invulling 
van het concrete overheidsbeleid. Afhankelijk van het onderwerp lenen 
zich hiervoor verschillende vormen van burgerinbreng. Zo is het bieden 
van een inspraakmogelijkheid een vorm waarbij de burger wordt gecon-
sulteerd bij voorgenomen besluiten. Maar er zijn ook veel verdergaande 
vormen waarbij zelfs het initiatief en de besluitvorming aan participanten 
kan worden overgelaten. In bovenstaande tabel is een zestal beleidsstijlen 
met bijbehorende participatierol weergegeven.  
 
Democratie betekent niet dat bij besluitvorming slechts de belangen en/of 
opvattingen van de meerderheid in de afwegingen moeten worden betrok-
ken. Goed bestuur vereist dat ook rekening wordt gehouden met minder-
heidsbelangen. We komen daarmee bij het volgende element van onze de-
mocratie: concensusgerichtheid. 

 
 
Beleidsstijlen en bur-
gerrollen 

 
Consensusgerichtheid in een democratie leidt uiteindelijk tot een breder 
draagvlak voor het overheidshandelen dan bij uitsluitend het meerder-
heidsbelang het geval zou zijn. Consensusgerichtheid impliceert begrip 
voor de verschillende opvattingen en voor de historische en culturele con-
text waarbinnen die opvattingen zijn ontstaan. Uiteindelijk dient een ieder 
in een vertegenwoordigende democratie het gevoel te hebben daadwerke-
lijk te worden vertegenwoordigd, zelfs waar overheidsbesluiten niet volle-
dig of wellicht helemaal niet worden gedeeld.  
 

 
 
Consensus en draag-
vlak 

 Rechtsstaat: rechtszeker, onpartijdig en open. 
 

 
Rechtszekerheid staat in de juridische context op één lijn met voorspel-
baarheid. Goed bestuur vereist dan ook eenduidige juridische kaders die 
onpartijdig worden toegepast. Het vereist ook concessieloze bescherming 
van de mensenrechten, in het bijzonder die van minderheden.  
 

 
 
Voorspelbaarheid 

Onpartijdigheid en openheid liggen evenzeer besloten in de rechtsstaat-
gedachte. Deze beginselen liggen op één lijn met de rechtszekerheid. On-
partijdige toepassing van wet- en regelgeving vraagt een betrouwbare en 
integere overheid. De handhaving daarvan vraagt onkreukbare opsporings- 
en handhavingsdiensten en een onafhankelijke rechterlijke macht.  

 
Betrouwbaarheid 

 
35 Uit Openbaar bestuur 8e herziene druk (Bovens, ’t Hart en Van Twist) 
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Openheid impliceert daarbij kenbaarheid en verantwoording van het te 
voeren, respectievelijk het gevoerde bestuur. De brochure voor goed open-
baar bestuur uitgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties36 zegt hierover dat de overheid open dient te zijn over pro-
cedures en besluiten. Relevante informatie moet voor een ieder toeganke-
lijk zijn. Openheid vraagt volgens de minister ook om een ontvankelijke 
houding, dat wil zeggen dat het bestuur ontvankelijk is voor signalen uit 
de omgeving en dat het laat zien wat het met die signalen doet. 
 

Verantwoording en ont-
vankelijkheid 

 Functioneren: transparant en publieke verantwoording  
 

 
Transparant functioneren is méér dan alleen openheid. Het betekent ook 
dat besluiten worden genomen, toegepast en gehandhaafd volgens afge-
sproken procedures. In de brocure ‘Essentialia voor goed openbaar be-
stuur’ zegt de Algemene Rekenkamer hierover dat degenen die met over-
heidsbesluiten te maken hebben de informatie vrij moeten kunnen verkrij-
gen en dat die toegankelijk moet zijn. Een speciale wet: de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB) maakt in dit verband onderscheid tussen actieve 
en passieve informatie. Actieve informatie betreft de inzichten die de over-
heid uit eigen beweging biedt. Passieve informatie zijn inzichten die op 
verzoek moeten worden geboden. Om de informatiedoelen te bereiken 
moet de informatie-architectuur op orde zijn. De mogelijkheden van ICT 
moeten daarbij volgens de Algemene Rekenkamer optimaal worden benut. 
 

 
 
Transparantie 

Publieke verantwoording werd ook al besproken bij het aspect openheid 
toen we spraken over de rechtsstaat. Op deze plaats leggen we voor dit 
aspect een accent bij de rechtmatigheid van inning, beheer en besteding 
van publieke middelen. Bij de verantwoording laten overheidsorganisaties 
ook zien dat ze ‘in control’ zijn. Dit betekent dat in voldoende mate sturing 
en beheersing van primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen plaats-
vindt. Daarmee moet dan weer de continuïteit worden gewaarborgd in de 
naleving van de andere hoofdnormen van goed openbaar bestuur. Publieke 
verantwoording in dit verband krijgt bijvoorbeeld gestalte in de jaarstuk-
ken van overheidsinstellingen die door de vertegenwoordigende organen 
moeten worden vastgesteld. 

In control 

 Presteren: Vraaggericht, efficiënt en effectief  
 

 
Effectief en efficiënt overheidsbeleid vergt een zorgvuldige voorberei-
ding. Daarbij moet worden vastgesteld of en in hoeverre het voorgenomen 
beleid zal kunnen bijdragen aan de gestelde doelen. Ook hier zien we weer 
een direct verband met andere essentialia van goed bestuur zoals partici-
patie. Een zorgvuldige voorbereiding impliceert in veel gevallen immers 
ook consultatie en dus betrokkenheid van burgers en instellingen. De doe-

 
Effectief en efficiënt in 
samenhang 

 
36 Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2009/12/29/nederlandse-code-
voor-goed-openbaar-bestuur/nederlandse-code-voor-goed-openbaar-bestuur.pdf  
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len worden voor zoveel als mogelijk SMART geformuleerd, dat wil zeg-
gen specifiek en meetbaar, randvoorwaarden die in het acroniem door de 
S en M worden aangeduid. De A van acceptabel staat hier voor het draag-
vlak dat in het democratische aspect van goed bestuur ligt besloten. Zoals 
we eerder al zagen houden we daarbij ook rekening met de belangen van 
minderheden. De andere kaders van goed bestuur hangen samen met rea-
liteitszin en met het tijdsaspect, in het acroniem aangeduid door de R en 
de T.  
       
De zorgvuldigheid die bij de voorbereiding van het overheidsbeleid moet 
worden betracht geldt ook voor de uitvoering. De algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur worden bij die uitvoering in acht genomen (zie het 
blauwe kader hieronder waarin de meest in het oog springende algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur zijn toegelicht.  
  

 

 
Een overzicht van de meest relevante algemene beginselen van behoorlijk bestuur37 
Zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet besluiten zorgvuldig voorbereiden. Onderzoek naar de feiten, om-
standigheden en belangen maken daarvan deel uit. Verder moeten voorgeschreven procedures worden gevolgd 
en moet en besluiten worden gedragen door een zorgvuldige weging van feiten, omstandigheden en belangen. 
Gelijkheidsbeginsel. Gelijke gevallen moeten op gelijke wijze worden behandeld. 
Vertrouwensbeginsel. Een door de overheid opgewekt vertrouwen, bijvoorbeeld door een toezegging, dat een 
bepaald besluit wordt genomen (of juist niet) dient in beginsel te worden verwezenlijkt. 
Motiveringsbeginsel. Een besluit moet worden gedragen door een goede logisch weergegeven en dus begrij-
pelijke motivering. Daarbij moeten uiteraard de gepresenteerde feiten overeen moeten komen met de werke-
lijkheid. 
Rechtszekerheidsbeginsel. Geldende rechtsregels moeten juist en consequent worden toegepast. De burger 
moet precies weten waar hij aan toe is of wat de overheid van hem vraagt en waarop dat is gebaseerd.  
Evenredigheidsbeginsel. Lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit moeten in een redelijke ver-
houding staan tot het met een besluit na te streven doel.  
Verbod van détournement de pouvoir. Een wettelijke bevoegdheid mag alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor die bevoegdheid gegeven is. 
Fair-play-beginsel. Van de overheid wordt een onpartijdig opstelling gevraagd. Bij het nemen van een besluit 
moet dan ook in alle opzichten de noodzakelijke openheid en eerlijkheid worden betracht. 

 

 

  

Vraaggericht overheidsbeleid houdt in dat het beleid aansluiting vindt aan 
ervaren behoeften en problemen. Een overheid die luistert naar de samen-
leving en daarbij naar redelijkheid invulling geeft aan ondermeer het eer-
der besproken aspect van participatie handelt daarmee impliciet eigenlijk 
al vraaggericht. Maar ook zonder directe participatie houdt goed bestuur 
dat  vraaggerichtheid in bovenbedoelde zin leidraad voor het handelen 
dient te zijn.  
 

Vraaggericht opereren 

Bij de essentialia voor goed bestuur past in dit kader ook het lerend aspect. 
Lang niet altijd verlopen processen zoals bij de voorbereiding daarvan 
werd voorzien. In dat verband wijst de Algemene Rekenkamer in haar bro-
chure over de essentialia voor goed bestuur er op dat ook het lerend ver-
mogen kenmerkend moet zijn voor een responsieve publieke sector. Dit 
houdt in dat beleid voortdurend moet worden geëvalueerd. Evaluatie be-
hoort onderdeel te zijn van de planning en controlcyclus en dient dus te 
zijn ingebed in de organisatie.  

Lerend vermogen 

  

 
37 Voor het vak bestuurskunde is kennisneming van belang, maar vragen geen bestudering  
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