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Neem nu een proefabonnement 
en krijg een dossier naar keuze gratis.
Met SC vindt u alle relevante informatie over (de totstandkoming van) wet- en regelgeving 
bij elkaar op één plek. Nieuws, achtergronden, opinie, wetsvoorstellen en offi ciële publicaties. 
Met een abonnement op SC weet u altijd zeker wat de praktische gevolgen van nieuwe of 
veranderende wet- en regelgeving zijn.

Een proefabonnement voor twee maanden (21 euro) bestaat uit: tweewekelijks de krant, 
dagelijks de nieuwsbrief en 24/7 onbeperkt toegang tot www.sconline.nl. 
U mag bovendien kiezen uit een van de dossiers: Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren, Aanbestedingswet herzien, Wet werk en zekerheid of Participatiewet.

Meer informatie: www.sdu.nl/sc.html

Olaf Kwast is wetgevings- 
jurist, maar niet in dienst bij 
de overheid. Hij pleit voor 
meer discussie over de kwa-
liteit van zijn vak. ‘Ik zie het 
opstellen van wetgeving als 
een ontwerpprofessie.’ 

bestuur (

Wetgeving maken is een kerntaak 
van de overheid, waarbij de meeste 
mensen niet snel zullen denken 
aan uitbesteding. Toch gebeurt het. 
Olaf Kwast is met zijn Rotterdamse 
bedrijf Wetgevingswerken actief op 
deze markt. Hij denkt mee, toetst, 
evalueert én schrijft wetteksten 
voor opdrachtgevers als ministeries 
en buitenlandse overheden. Naast 
zijn dagelijkse werk schreef hij 
onlangs voor de Nederlandse Vereni-
ging voor Wetgeving een zoge-
noemd preadvies over deze tak van 
sport. Daarin pleit hij onder meer 
voor een discussie over een ‘beperkte 
set kernwaarden’ voor zijn vak.

Hoe ziet de markt voor uitbeste-
ding van wetgeving er op dit 
moment uit?
‘Voordat ik hiermee in 2014 begon, 
was Willem Konijnenbelt al actief. 
Hij werkte bij de Raad van State 
en heeft zich na zijn pensionering 
als eerste “extern wetgevingsadvi-
seur” genoemd. We hebben het tot 
dusver over een hele kleine markt. 
Het gaat dan vooral om eenpitters, 
vaak inhoudelijke specialisten, die 

zich laten inhuren om intern bij de 
opdrachtgever te zitten. Verder zijn 
er ook organisatieadviesbureaus 
actief die voor gemeenten beleidsad-
viezen leveren en daaraan gekoppeld 
regelingen opstellen. De modelver-
ordeningen die de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten verspreidt, 
zijn eigenlijk ook een vorm van 
uitbesteding. En wat je verder ziet, 
is dat advocaten om advies wordt 
gevraagd. Dat laatste gebeurt helaas 
weinig transparant.’

Moeten wetgevers niet de publieke 
zaak dienen, en niets anders? Een 
advocaat heeft bijvoorbeeld ook 
andere cliënten.
‘Waar ik voornamelijk een pro-
bleem zie bij advocaten, is dat 
ze per definitie partijdig zijn. Ze 
dienen het belang van de cliënt. 
Een wetgevingsjurist in dienst van 
de overheid is weliswaar ook loyaal 
aan de minister, maar het hoort 
daarnaast bij zijn takenpakket om 
bijvoorbeeld Kamerleden te helpen 
bij het maken van amendementen. 
Ook al druisen die in tegen het 
wetsvoorstel, de ambtenaar zal zich 
toch inspannen om het technisch 
kloppend te maken. Want hij of 
zij dient inderdaad dat bredere, 
publieke belang. Bovendien is niet 
elke jurist een wetgevingsjurist. Het 
is ook een ambacht.’

U bent zelf ook geen ambtenaar, 
maar toch vervult u een rol in het 
wetgevingsproces. Hoe zuiver is 
dat?
‘Ik houd het zuiver door bijvoor-
beeld geen lobbywerkzaamheden te 
verrichten naast dit werk. Je moet 
onpartijdig kunnen opereren. Ik kan 
niet op dag één aankloppen bij een 
ministerie als belangenbehartiger, 
en de volgende dag als degene die 
komt helpen bij het ontwerpen van 
de regelgeving.’

En als een bedrijf u benadert om te 
helpen bij het schrijven van amen-
dementen om Kamerleden mee te 
bestoken?
‘Nee, ook dat zit er te dicht op. Ik 
wil best een bedrijf adviseren over 
de consequenties van bepaalde wet-
geving, dat doe ik ook. Maar ik doe 
geen dingen die botsen met mijn rol 
als onpartijdig adviseur.’

Vandaag pakt u het netjes aan. 
Maar wat als morgen uw buurman 

hier een andere kijk op hanteert? 
Moet dit niet op een of andere 
manier worden geregeld? 
‘Ik denk dat het een gedeelde ver- 
antwoordelijkheid is van opdracht-
gever en -nemer, maar dat is uit 
mijn mond een beetje als de muis 
die tegen de olifant zegt “Wat 
stampen we lekker, hè”. Er zijn een 
paar honderd wetgevingsjuristen in 
Den Haag bezig en daar zwermen 
dan een paar satellietjes omheen, 
waarvan Wetgevingswerken er 
één is. Voor mij hoeft er niet een 
wetgevingsjuristenwet of zo te 
komen. Maar ik denk dat het goed 
is om de discussie te voeren over 
een beperkte set kernwaarden, zoals 
onpartijdigheid en transparantie.’

In uw advies pleit u ervoor dat 
wetgevingsjuristen beter laten zien 
wat hun werk betekent. Waarop 
doelt u dan precies?
‘Ik zie het opstellen van wetgeving 
als een ontwerpprofessie, maar de 
manier waarop we daarover na-
denken, blijft vaak heel technisch. 
Dat zou je toegankelijker kunnen 
maken voor de grote groep beleids-
makers eromheen en ook voor de 
rest van de buitenwereld. Soms zie 
je dat al gebeuren. Een heel mooi 

voorbeeld: voor de Omgevingswet 
moeten gemeenten straks omge-
vingsplannen gaan maken. Hoe 
moet dat eruit zien? Dat weet nog 
niemand heel goed, want dat wordt 
aan de decentrale praktijk overge-
laten. Er is nu een programma aan-
besteed om op vier thema’s daarvan 
een staalkaart te maken. Op basis 
daarvan kun je gaan nadenken over 
de verdere invulling. Bijna als een 
ontwerpcompetitie.’

Er gelden natuurlijk allerlei eisen 
waaraan goede wetgeving moet 
voldoen, maar dat vindt u te 
basaal?
‘Ik denk dat de wetgevingspraktijk 
er beter van wordt als het minder 
een interne aangelegenheid wordt 
van wetgevingsjuristen onderling. 
Wat zijn nou eigenlijk de ontwerp-
beginselen van goede wetgeving? 
Dan bedoel ik niet de juridische 
beginselen als rechtszekerheid – die 
zijn natuurlijk allemaal belangrijk – 
maar de aanpak zelf. Zou een andere 
wetgevingsjurist dezelfde aanpak 
kiezen, of zou die het anders doen? 
Het schrijven van wetgeving is en 
blijft een kunst, maar daarvan valt 
meer te ontrafelen dan nu gebeurt. 
Andere ontwerpdisciplines zoals de 

architectuur of industrieel design 
kunnen daar een inspiratiebron 
voor zijn.’

Wat is uw belang bij deze discus-
sie?
‘Als je mensen van buiten krijgt in 
dit beroep, wil je die ook kunnen 
afrekenen op iets. Daarbij is het 
voor mezelf belangrijk dat ik kan 
laten zien waarom opdrachtgevers 
bij mij moeten zijn, en niet bij een 
ander. Ik kan me ook voorstellen 
dat er deze manier nieuwe speciali-
saties groeien, wat interessant kan 
zijn voor spelers zoals wij. Speciali-
saties in de wetgeving zijn nu vaak 
nog gerelateerd aan het inhoude-
lijke vakgebied waarop je actief 
bent – civiel, milieu, bestuur, noem 
maar op. Dat is eigenlijk gek, want 
in de wetgevingspraktijk zitten 
allerlei verschillen en overeenkom-
sten die dwars door die gebieden 
heengaan. Misschien zijn er wel 
wetgevingsjuristen die uitblinken 
in bijvoorbeeld het ontwerpen van 
vergunningstelsels of van toezicht-
arrangementen. Het zou mooi zijn 
als ze zich daarin kunnen bekwa-
men.’

Richard Sandee

‘Wat zijn de ontwerpbeginselen van goede wetgeving?’

Voor Olaf Kwast die met zijn bedrijf in opdracht wetten opstelt, hoeft er geen aparte ‘wetgevingsjuristenwet’ te komen. ‘Maar ik denk dat het 
goed is om de discussie te voeren over een beperkte set kernwaarden, zoals onpartijdigheid en transparantie,’ zegt hij. Foto: Laisa maria

Loopbaan
olaf Kwast (1979) begon zijn loop-
baan als wetgevingsjurist bij het 
toenmalige ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, waar hij onder meer 
werkte aan de wijziging van de 
 Tracéwet. Hij maakte een tweejarige 
uitstap naar de advocatuur, bij de 
praktijkgroep overheid en onderne-
ming van kantoor aKd in Rotter-
dam. In 2014 keerde hij terug naar 
het beroep van wetgevingsjurist, 
maar dan als ondernemer met zijn 
bedrijf Wetgevingswerken in Rot-
terdam. Hij voerde klussen uit voor 
onder meer de ministeries van VWs 
en Ienm. Kwast verricht ook op-
drachten voor provincies, gemeen-
ten en buitenlandse overheden van 
mozambique en Zwitserland.


