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Uitbesteding van wetgeving: strategie en 
dienstverlening

Mr. Olaf Kwast ML1

1. Vooraf

1.1 Inleiding

Op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht 
uitgevaardigd, rust geen auteursrecht.2 Deze uitzondering op de hoofdregel 
van auteursrechtelijke bescherming bevestigt dat wetten, besluiten en 
verordeningen behalve rechtsbron ook oorspronkelijke werken van letter-
kunde, wetenschap of kunst zijn – wetgevingswerken – die het persoonlijk 
stempel dragen van hun maker.3 

De formele wetgever zelf maakt in de Auteurswet dus onderscheid tussen 
de maker van een wetgevingswerk en de wetgevende macht die zich dat werk 
als voorstel eigen maakt en als wet uitvaardigt. Bovendien is de boodschap 
duidelijk: de maker dient op de achtergrond te blijven van de wetgevende 
macht. 
 
In dit preadvies staat de achtergrond voorop. Wetgeving wordt benaderd als de 
professionele praktijk van het maken van wetten, besluiten en verordeningen. 
Het onderscheid tussen makers en wetgevers is van alle tijden.4 Het fenomeen 

1 Mr. Olaf Kwast ML is oprichter en wetgevingsjurist van Wetgevingswerken in 
Rotterdam. Hij dankt de andere preadviseurs, Frank van Ommeren als referent en de 
deelnemers van de onderzoeksgroep van de Academie voor Wetgeving o.l.v. Pauline 
Westerman voor hun waardevolle opmerkingen op een concept van dit preadvies 
(fouten zijn van mij alleen). 

 Reacties zijn welkom via: okwast@wetgevingswerken.nl.
2 Art. 11 Auteurswet.  
3 Voor de wet als kunstwerk, zie: W.J. Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere 

fil fie et re t e e fil e e et e er e t e e , Amsterdam: 
Boom 2014. Zie o.a. P.J.P.M. van Lochem, ‘Objets Trouvés. De wet als kunstwerk’, 
RegelMaat 2015 (30)1, p. 53-60. Zie voor deze hoofdregel van het auteursrecht HR 4 
januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). 

4 Dit onderscheid is van alle tijden. Zie K. Lewinski, Gesetzesverfasser und Gesetzgeber. 
Outsourcing und Fertigprodukte im Normsetzungsverfahren (Dresdner Vorträge zum 
Staatsrecht, Band 9), Baden-Baden: Nomos 2015.
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dat de makers van wetten een professionele praktijk vormen, is daarentegen 
een heel recent fenomeen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg 
bijvoorbeeld pas in 1964 de eerste fulltime wetgevingsjurist in dienst en 
had vervolgens vanaf 1970 een eigen wetgevingsafdeling.5 Inmiddels heeft 
het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu een van de grotere 
wetgevingsdirecties van Den Haag.

Beoefenaren van de wetgevingspraktijk werken op meer plaatsen dan de 
werkvloeren van de ministeries, griffies, gemeentelijke diensten of andere 
ambtelijke organisaties die onder leiding staan van bij de wetgeving betrokken 
ambten. Ook buiten de traditionele werkplaatsen voor wetgeving worden 
regelingen voorbereid. Samen vormen deze makers een professionele context 
voor wetgeving. Een context die gelijktijdig een krachtenveld vormt waarin 
wetgevingsprojecten worden uitgevoerd en die het vocabulaire ontwikkelt 
waarin de legitimiteit van wetgeving wordt betwist en beweerd.6

Het bestaan van deze professionele context maakt het mogelijk dat wetgeving 
wordt ‘uitbesteed’. Het eerste deel van dit preadvies over uitbesteding 
van wetgeving beschrijft daarom wat onder de professionele context van 
wetgeving moet worden verstaan, in het licht van de geschiedenis van het 
publiekrechtelijk denken, en wat dit betekent voor onze benadering van het 
bevoegde gezag en de maatschappelijke realiteit van wetgeving (hoofdstuk 
2).

Het tweede en het derde deel concentreren zich op de uitbesteding van 
wetgeving in deze context. Onder uitbesteden wordt in dit preadvies verstaan: 
de beslissing om de totstandbrenging van wetgevingswerken niet in house te 
verrichten maar krachtens overeenkomst van opdracht door een derde.7 
Voor direct bij wetgevende macht betrokken organisaties is uitbesteding een 
strategische beslissing om redenen die in het tweede deel worden uitgewerkt 
onder de noemer: uitbesteding als strategie (hoofdstuk 3). Voor de ‘derden’ 
aan wie wordt uitbesteed is het maken van wetgevingswerken een dienst in 
een ontluikende markt. Het derde deel van dit preadvies brengt in kaart wie 
deze marktdeelnemers zijn en maakt daarbij onderscheid tussen politieke, 

5 K.J. Kraan, ‘Een vruchtbare samenzwering: HDJZ als professionele gemeenschap’, 
in: Den Boer e.a. (red.), Uit de openbare dienst: Juridische schetsen op V&W-terrein, Den 
Haag: oktober 2004 (p. 117-126).

6 Het theoretische kader voor deze conceptie van professionele context is ontleend aan 
D. Kennedy, ‘Challenging Expert Rule: the Politics of Global Governance’, Sidney 
Law Review, vol. 27 (2000), p. 1-24, D. Kennedy, Of War and Law, Princeton university 
Press 2006 en D. Kennedy, A World of Struggle: How Power, Law, and Expertise Shape 
Global Political Economy, Princeton University Press 2016.

7 Vgl. art. 7:400 BW. 
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professionele en oneigenlijke opdrachtnemers van het maken van wetgeving 
(hoofdstukken 4 en 5).

Dit preadvies beoogt een reëel beeld te schetsen van de hedendaagse 
wetgevingspraktijk, opgevat als het maken van wetten. In dit preadvies 
maak ik daarvoor een onderscheid tussen het klassieke staatrechtelijke 
concept van wetgeving als politieke besluitvorming, de rechtssociologische 
benadering van wetgeving als een fenomeen waarvan de werking afhangt 
van onpersoonlijke maatschappelijke krachten die niet te sturen zijn en 
een alternatieve eigen benadering van wetgeving als maatschappelijke 
projecten die in opdracht van politieke actoren worden ondernomen door 
wetgevingsprofessionals binnen en buiten overheidsorganisaties. 
 
In dat licht beperkt dit preadvies zich niet tot de vraag of externe 
opdrachtnemers bijdragen kunnen leveren aan wetgevingsprojecten. 
Het preadvies beschouwt ook de wetgevingsdirecties van ministeries als 
aanbieders van wetgevingsjuridische diensten aan de politieke leiding van 
het departement. Zij zijn de hoofdrolspelers op een ontluikende, bredere 
markt voor wetgevingsjuridische diensten (en dienen dat ook te blijven).8

 
Onderdeel van de strategie waarmee interne wetgevingsjuridische diensten 
de eigen dienstverlening in wetgevingsprojecten benaderen is de keuze om 
in die projecten gebruik te maken van externe partijen. Deze strategie is van 
belang voor het behoud en verbeteren van de eigen positie als belangrijkste 
opdrachtnemer van de politieke leiding (versus wat in dit preadvies ‘politieke 
opdrachtnemers’ worden genoemd, bijvoorbeeld door de politieke leiding 
zelf ingeschakelde commissies) en voor het omgaan met externen die 
als belanghebbenden wetgevingsprojecten trachten te beïnvloeden, hier 
‘oneigenlijke’ opdrachtnemers genoemd. 

Dit preadvies pleit ervoor om de strategie van wetgevingsjuridische 
dienstverlening verder te ontwikkelen. Als het aantal professionele 
beoefenaren van wetgeving en de wetgevingsjuridische expertise groeien, 
zowel binnen als buiten de overheidsorganisaties, neemt het belang 
toe om de kernwaarden en werkzaamheden die de integriteit van het 
wetgevingsjuridische werk defini ren, e pliciet te maken. et slot van dit 
preadvies zal in dat kader vooruitblikken en pleit voor een open expertise. 
Uitbesteding van wetgeving is dan niet de uitsluitende reden, maar wel een 
goede aanleiding en kans om het gesprek daarover te starten.

8 Op decentraal niveau is de rol van de juridische directies overigens vaak veel kleiner 
in verhouding tot externen en zou die positie van de interne directies juist versterkt 
kunnen worden.
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1.2 Begrippen

Dit preadvies gebruikt ‘wetten’ en ‘wetgeving’ bewust in een wat losse, 
generieke zin als aanduiding voor materiële wet- en regelgeving. Uit de 
context zal doorgaans duidelijk zijn waarom het gaat. De termen ‘voorstel 
van wet’ of ‘wetsvoorstel’ worden alleen gebruikt als het gaat om door de 
daartoe bevoegden ingediende of aanhangig gemaakte voorstellen. De term 
‘wetgevingswerk’ is een overkoepelende term waarmee een voorstel of een 
wet wordt aangeduid, niet in strikt juridische zin, maar in de praktische zin 
van een voortbrengsel van de menselijke geest, het resultaat van creatieve 
keuzes.9  

Onder de makers van wetgeving nemen wetgevingsjuristen een centrale 
plaats in. Dit preadvies beschouwt wetgevingsjuristen als de natuurlijke 
penvoerders en makers van wet- en regelgeving. De term wetgevingsjurist 
is niet beperkt tot juristen die in dienst zijn van de overheid. De rol van 
wetgevingsjuristen is daarmee een andere dan die van bijvoorbeeld 
beleidsmedewerkers of politiek assistenten. 

Het ontwerpen van wetgeving ten dienste van overheidsorganen met wet- of 
regelgevende bevoegdheid vindt meestal plaats door wetgevingsjuristen en 
beleidsmedewerkers, die werkzaam zijn bij de ministeries, griffies of andere 
ambtelijke organisaties van deze wetgevers. Zij verrichten werkzaamheden 
die bestaan uit het tot stand brengen van een wetsontwerp krachtens 
ambtelijke aanstelling of – na de normalisering van de rechtspositie 
van ambtenaren – een arbeidsovereenkomst. Zij doen dat – zeker op de 
vakdepartementen – met relatief hoge mate van professionele vrijheid onder 
toezicht van de ambtelijke top en verantwoordelijkheid van het ambt dat zij 
dienen (de minister, etc.).10 

Bij uitbesteding voert een opdrachtnemer de werkzaamheden zelf of in 
onderaanneming uit. De opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van diens werkzaamheden. De opdrachtgever beperkt zich tot 
het nagaan of de afgesproken kwaliteit (resultaat) binnen de afgesproken 

9 Wetgeving is een serieuze aangelegenheid. Ik bedoel met “creatieve keuzes” wat in 
het auteursrecht het oorspronkelijke karakter van een werk uitmaakt, het persoonlijk 
stempel van de maker. Die keuzes maken wetgevingsjuristen voortdurend, niet alleen 
in de functionele ‘instrumentkeuze’ maar bijvoorbeeld ook in de keuzes over de 
selectie en presentatie van details waarin het gevoel voor de realiteit naar voren komt. 
Discussies over begripsbepalingen zijn hier vaak een illustratie van.  

10 Overeenkomstig het adagium van M. Weggeman, Leidinggeven aan professionals? Niet 
doen!, Spectrum 2008, 3e druk.
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tijd geleverd is en hij tot betaling kan overgaan op basis van de door de 
opdrachtnemer verstrekte factuur.11

2. De professionele context van wetgeving

2.1 Inleiding

De professionele context van wetgeving bestaat uit alle bij de uitbesteding van 
wetgeving betrokken personen: de ambtenaren die wetgeving voorbereiden, 
de belanghebbenden, de externe professionals die betrokken zijn. Het is 
inmiddels een vanzelfsprekendheid dat de voorbereiding van wetgeving 
een complex proces is waarbij vaak veel partijen betrokken zijn. Wanneer 
we zeggen dat wetten worden vastgesteld door regering en Staten-Generaal 
gezamenlijk en dat aan de besturen van gemeenten en provincies de regeling 
en het bestuur van hun huishouding is overgelaten, abstraheren we van die 
realiteit, minimaliseren we de invloed van de professionele achtergrond 
en bevestigen we het belang van de voorgrond. Dit is het idee dat anderen 
beslissen over wetgeving.

Daar staat tegenover dat we wetgeving ook in haar maatschappelijke context 
bezien. Wetten werken niet omdat ze wetten zijn van de formele wetgever. 
Of wetten werken hangt af van het maatschappelijke krachtenveld waarin 
ze gebruikt worden, de werking van de markt of andere sociale processen. 
Daarom besteden we aandacht aan het inschatten van de gevolgen van 
wetgeving, de impact ervan en of die impact wel strookt met wat met de wet 
wordt beoogd. Dit is het idee dat niemand beslist over wetgeving. 

Hoewel beide ideeën herkenbaar zijn in de hedendaagse wetgevingspraktijk, 
is het nodig de blik weer te verbreden om inzicht te verkrijgen in wetgeving 
als professionele praktijk. Dat vergt eerst een kritische blik terug op het 
staatsrecht en de traditie van law in action. Samen sluiten de twee genoemde 
ideeën immers feitelijk de rol van de professionele context van wetgeving 
uit. Het marginaliseert de rol van de makers en het discours met alle andere 
betrokkenen tot voorbereiden of implementeren van de wet in de schaduw 
van de wetgevende macht en de maatschappelijke werkelijkheid. Het is 
eenvoudig voor te stellen dat dit culmineert in de metafoor van ‘de zwoeger 

11 Vgl. Visie 5: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden 
en aanbesteden (februari 2017), https://www.pianoo.nl/over-pianoo/vakgroepen/
vakgroep-aanbestedingsrecht/visie-5-inbeste-den-quasi-inbesteden-publiek-publieke-
samenwerking-uitbesteden (bezocht 4 mei 2017).
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9 Wetgeving is een serieuze aangelegenheid. Ik bedoel met “creatieve keuzes” wat in 
het auteursrecht het oorspronkelijke karakter van een werk uitmaakt, het persoonlijk 
stempel van de maker. Die keuzes maken wetgevingsjuristen voortdurend, niet alleen 
in de functionele ‘instrumentkeuze’ maar bijvoorbeeld ook in de keuzes over de 
selectie en presentatie van details waarin het gevoel voor de realiteit naar voren komt. 
Discussies over begripsbepalingen zijn hier vaak een illustratie van.  

10 Overeenkomstig het adagium van M. Weggeman, Leidinggeven aan professionals? Niet 
doen!, Spectrum 2008, 3e druk.
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tijd geleverd is en hij tot betaling kan overgaan op basis van de door de 
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11 Vgl. Visie 5: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden 
en aanbesteden (februari 2017), https://www.pianoo.nl/over-pianoo/vakgroepen/
vakgroep-aanbestedingsrecht/visie-5-inbeste-den-quasi-inbesteden-publiek-publieke-
samenwerking-uitbesteden (bezocht 4 mei 2017).
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in het vooronder’ – tussen stuurhut en de zee.12 Het bestuursrecht heeft hier 
tot dusverre weinig tegenover kunnen zetten, behalve een discussie over de 
rol van de rechter tegenover de wetgever.13

De rol van de makers van wetgeving blijft zo onderbelicht, terwijl deze toch 
aanzienlijk is. Bijvoorbeeld ten aanzien van het voorbereidingsproces: dit 
verschaft bijvoorbeeld voor een belangrijk deel de termen voor het politieke 
debat.14 Maar vooral ook in relatie tot het ontwerp dat juist het persoonlijk 
stempel op het wetgevingswerk plaatst. Neem de woorden van een ervaren 
collega die zei: “Tachtig procent van wat je opschrijft, belandt ongewijzigd 
in het Staatsblad.” Of de constatering van Hirsch Ballin: “Wanneer eenmaal 
politiek vastligt dat een wetsontwerp wordt voorbereid, bezit de opbouw en 
de aard van de regeling die in het eerste concept is neergelegd, een zekere 
onaantastbaarheid. De reacties, ook de voorstellen tot bijstelling en andere 
kritische reacties, reproduceren in feite vaak de opzet van het eerste concept.”15 

Dit hoofdstuk beoogt een correctie te geven op deze situatie. Allereerst 
door twee episodes uit de geschiedenis van het publiekrechtelijke denken 
in herinnering te roepen, die in de literatuur gedeeltelijk verloren lijken 
te zijn gegaan. Uiteengezet zal worden hoe de anderen, die in de formele 
wetgever beslissen over wetgeving, bij de instelling daarvan in 1848, plots als 
volwaardige meeregerende individuen op het staatstoneel konden verschijnen. 
Dit gebeurde op grond van een conceptie van het staatsburgerschap, als het 
recht van individuen om als makers deel te nemen in de formele wetgever. 
Vervolgens komt aan de orde dat het idee dat niemand beslist, terugverwijst 
naar een economische raison d’état, die op bijna onwaarneembare wijze een 
plaats heeft gekregen in de Grondwet. Het idee dat wetgeving en bestuur 

12 Zie W.J. van Eijkern, ‘De macht van de zwoegers in het vooronder. Rechtsvorming 
door juristen via het werk van de afdelingen wetgeving’, in: De jurist-ambtenaar. Bundel 
opstellen opgedragen aan Mr. J.M. Kan, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1977, p. 39-48. 
“Zwoegers” was sowieso te vleiend. De metafoor van het schip van de staat gaat terug 
op Plato’s Republic, waarin hij Socrates laat zeggen: “The sailors are quarrelling with 
one another about the steering – every one is of opinion that he has a right to steer, 
though he has never learned the art of navigation and cannot tell who taught him or 
when he learned, and will further assert that it cannot be taught, and they are ready 
to cut in pieces any one who says the contrary.” (Book VI, trsl. Benjamen Jowett), 
beschikbaar via: http://classics.mit.edu/Plato/republic.html). Een metafoor die doet 
denken aan het narrenschip van Jheronimus Bosch. 

13 Onderwerp van de laatste preadviezen van de VAR. 
14 Het feit van afstemming en consultatie is bijvoorbeeld zelf een markeringspunt voor 

de legitimiteit van de wet.   
15 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Architectuur van wetgeving’, in: Kracht van wet (Van Eijkern-

bundel), Zwolle 1984, p. 92, ontleend aan: P.J. Boon e.a., Regelgeving in Nederland, 
Kluwer 2005, 4e druk, p. 29.
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terughoudend dienen te zijn, gevoed door re ectie op de werking van de 
maatschappelijke context, voert terug tot de onzichtbare hand van de markt 
en de taak om te adviseren niet een nieuw voorstel te agenderen. Beide punten 
laten overigens zien dat de Grondwet, anders dan inmiddels als heersende 
leer wordt aangenomen, aanzienlijk minder sober en inhoudsloos is als het 
gaat om de formulering, de rol van burgers en de grondslag van de (centrale 
en decentrale) wetgevende macht. 

Voortbouwend op deze geschiedenis, maar in afwijking van het beeld van 
zwoegers in het vooronder, schets ik in het tweede deel van dit hoofdstuk 
de professionele context in een ander perspectief, waarin wetgeving wordt 
opgevat als project.16 Dit derde perspectief geeft een genuanceerder beeld 
van de dagelijkse praktijk, waarbinnen het fenomeen van de uitbesteding 
van wetgeving niet alleen een realiteit is, maar ook voordelen heeft, mits de 
uitbesteding goed wordt uitgevoerd. 

2.2 Historische achtergrond

2.2.1 Hoe kwamen burgers in de formele wetgever terecht? 
Het idee dat anderen regeren is het verhaal van de democratische rechtsstaat.17 
Dit verhaal draait om de formele wetgever: wetten worden vastgesteld door 
de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.18 De formele wetgever is een 
samenwerkingsverband tussen twee organen van verschillende herkomst die 
sinds 1848 beschikken over voldoende constitutionele rechten (initiatief, 
amendement) om van samenwerking te kunnen spreken.19 Wetgeving 
berust dus in de praktijk op de samenwerking tussen de voor het beleid van 
de regering verantwoordelijke ministers, die de uitkomst respecteren van 
stemmingen (zonder last) in het parlement, en de stemmende leden van de 
vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk, die vertrouwen op de 
ministers.20 Deze samenwerking heeft zich vooral informeel ontwikkeld, 
bijvoorbeeld in de vertrouwensregel, politieke partijen, kabinetsformatie en 
regeerakkoord.

16 Vgl. D. Kennedy, ‘Challenging Expert Rule: the Politics of Global Governance’, 
Sidney Law Review, vol. 27 (2000), p. 1-24 en D. Kennedy, A World of Struggle: How 
Power, Law, and Expertise Shape Global Political Economy, Princeton University Press 
2016.

17 Zie bijv. recent H. Stout, De rechtsstaat, Elementaire deeltjes, 2016.
18 Art. 81 Grondwet.
19 De geschiedenis van het koningschap en de regering is een andere dan die van de 

Staten-Generaal. 
20 Zie over parlementair vertrouwen en ministeriële verantwoordelijkheid R.K. Visser, 

In dienst van het algemeen belang: Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair 
vertrouwen, Amsterdam: Boom 2008.
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15 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Architectuur van wetgeving’, in: Kracht van wet (Van Eijkern-

bundel), Zwolle 1984, p. 92, ontleend aan: P.J. Boon e.a., Regelgeving in Nederland, 
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In dit verhaal wordt over het hoofd gezien dat in beginsel eenieder – mits 
verkozen of benoemd – Kamerlid of minister kan worden. De ambten die aan 
de samenwerking gestalte geven zijn in beginsel voor eenieder toegankelijk, 
krachtens het lidmaatschap van de staat. Thorbecke achtte dat recht “de ware 
grond” van het overheidsgezag: het recht van een individu om deel te nemen 
aan de “algemeene regeering”.21 

Voor Thorbecke waren de rechten van initiatief en amendement uitvloeisels 
van het “stemmend staatsburgerschap” – wat in beginsel voor eenieder 
toegankelijk diende te zijn.22 De Grondwet van 1848 vormde de erkenning 
van dat staatsburgerschap als de ware grond van het overheidsgezag.23 
De Grondwet verwijst dus niet letterlijk naar de “oorsprong” van het 
overheidsgezag, maar drukt de algemene, individuele competentie van 
individuen tot regeling en bestuur. Deze individuen geven gestalte aan de 
samenwerking door de regering en de Staten-Generaal. Het is bijna niet 
meer voor te stellen hoe belangrijk de verschuiving was van 1844-1848, 
waarmee het lidmaatschap van een Kamer met eigen wetgevende rechten, én 
de ministersposten in de regering, in beginsel voor eenieder open stonden.24 
Voor dit preadvies is deze geschiedenis van belang omdat het, heel precies, 
kan aangeven vanaf welk moment het vrije individu, ongeacht diens afkomst, 
als burger een plaats kreeg in de uitoefening van het publieke recht om wetten 
vast te stellen. Eenieder kon vanaf dat moment minister of Kamerlid worden, 
en dus wetgever.25 Zonder het staatsburgerschap zou het staatsgezag een 

21 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84 
en 86. Betoogd kan worden dat de Tweede Kamer deze erkenning al in 1844 in de 
praktijk had gebracht (door het voorstel en de behandeling, inclusief wijziging, van het 
negenmannenvoorstel). Dat het niet in stemming is gebracht doet daaraan niet af. De 
instelling door de koning van de Grondwetscommissie onder leiding van Thorbecke in 
1848, welke uitdrukkelijk verwijst naar “hetgeen in de Tweede Kamer is voorgevallen 
in 1844”, is dan het sluitstuk van dezelfde beweging (‘XIV. Verslag der Commissie aan 
den Koning’, Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de Herziening van 
de Grondwet 1847-1848, ‘s-Gravenhage: Gebroeders Belinfante 1848, p. 197-224). 

22 Uitsluiting slechts op tijdelijke, wellicht voorbijgaande voorwaarden, gerechtvaardigd. 
Het is duidelijk dat het vrouwenkiesrecht hierop te lang heeft moeten wachten. 

23 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84.

24 Dat was op dat moment nog niet “eenieder”, voor het vrouwenkiesrecht was nog geen 
enkele ruimte. 

25 Althans in theorie. De afstand met de praktijk was levensgroot – de wet die dat gat 
overbrugde, trok nog eens stevig de aandacht voor de grote afstand door de steile 
voorwaarden die het stelde om over die brug heen te gaan (censuskiesrecht). “Wat 
is die wetgeving, tenzij ironie?”, zei Thorbecke hier zelf over in R. Thorbecke, ‘Over 
het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. Thorbecke, Historische 
schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 95.
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stationaire levenloze abstractie blijven waar geen ontwikkeling van viel 
te verwachten. De Grondwet van 1848 is geschreven met de gedachte dat 
de staat de deelneming van zijn burgers nodig heeft om te groeien en te 
ontwikkelen, in Thorbecke’s termen: het staatsburgerschap als het “beginsel 
van leven en wasdom”. 

Voor Thorbecke was de deplorabele staat van de economie in het midden van 
de negentiende eeuw, zeker na de afscheiding van België, de belangrijkste 
drijfveer. Zijn Grondwet laat de economie van gemeenten daarom aan 
het gemeentebestuur over, dat op zijn beurt niet dient te treden in de 
bijzondere belangen der ingezeten indien daar geen openbaar belang mee 
is gemoeid. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat Thorbecke beoogde de 
formele wetgever dezelfde terughoudendheid voor te schrijven tegenover de 
decentrale regelgever, door aan hem regeling en bestuur van hun huishouding 
“over te laten”. De belangrijkste voorwaarde dat de wetgever zich daarvan 
ook daadwerkelijk rekenschap zou geven, bestond voor Thorbecke eruit dat 
het staatsgezag op zijn “ware grond” overgebracht diende te worden: het 
staatsburgerschap.26 

Onder het staatsburgerschap verstond Thorbecke het recht van het individu, 
krachtens diens lidmaatschap van de staat, om deel te nemen in “de algemene 
regering”.27 Staatsburgerschap was het recht van burgers om verkozen te 
worden als stemmend lid van de Tweede Kamer met volwaardige rechten 
van initiatief en amendement en het recht van burgers om benoemd te 
kunnen worden als minister met verantwoordelijkheid voor het beleid 
van de regering. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar de vernieuwing 
was destijds dat het staatsburgerschap – en dus het ministerschap en het 
Kamerlidmaatschap – voor eenieder open diende te staan, en niet langer 
afhankelijk was van voorrecht of privilege. In het midden van de negentiende 
eeuw was dit echter een uiterst praktisch project om de economische politiek 
die de koning tot dusverre voerde te hervormen en diens verdere bemoeienis 
daarmee zo veel mogelijk in te perken.

Op de grondslag van het staatsburgerschap als een collectieve competentie 
tot regeling en bestuur kon de uitoefening van de wetgevende macht door 

26 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84-
96. De rede werd ook gepubliceerd in C.A. den Tex, J. van Hall (red.), Nederlandsche 
Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving. Zesde deel, voor het jaar 1844, 
Amsterdam: Muller 1844, p. 369-383.

27 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84.
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de ministersposten in de regering, in beginsel voor eenieder open stonden.24 
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21 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84 
en 86. Betoogd kan worden dat de Tweede Kamer deze erkenning al in 1844 in de 
praktijk had gebracht (door het voorstel en de behandeling, inclusief wijziging, van het 
negenmannenvoorstel). Dat het niet in stemming is gebracht doet daaraan niet af. De 
instelling door de koning van de Grondwetscommissie onder leiding van Thorbecke in 
1848, welke uitdrukkelijk verwijst naar “hetgeen in de Tweede Kamer is voorgevallen 
in 1844”, is dan het sluitstuk van dezelfde beweging (‘XIV. Verslag der Commissie aan 
den Koning’, Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de Herziening van 
de Grondwet 1847-1848, ‘s-Gravenhage: Gebroeders Belinfante 1848, p. 197-224). 

22 Uitsluiting slechts op tijdelijke, wellicht voorbijgaande voorwaarden, gerechtvaardigd. 
Het is duidelijk dat het vrouwenkiesrecht hierop te lang heeft moeten wachten. 

23 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84.

24 Dat was op dat moment nog niet “eenieder”, voor het vrouwenkiesrecht was nog geen 
enkele ruimte. 

25 Althans in theorie. De afstand met de praktijk was levensgroot – de wet die dat gat 
overbrugde, trok nog eens stevig de aandacht voor de grote afstand door de steile 
voorwaarden die het stelde om over die brug heen te gaan (censuskiesrecht). “Wat 
is die wetgeving, tenzij ironie?”, zei Thorbecke hier zelf over in R. Thorbecke, ‘Over 
het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. Thorbecke, Historische 
schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 95.
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stationaire levenloze abstractie blijven waar geen ontwikkeling van viel 
te verwachten. De Grondwet van 1848 is geschreven met de gedachte dat 
de staat de deelneming van zijn burgers nodig heeft om te groeien en te 
ontwikkelen, in Thorbecke’s termen: het staatsburgerschap als het “beginsel 
van leven en wasdom”. 

Voor Thorbecke was de deplorabele staat van de economie in het midden van 
de negentiende eeuw, zeker na de afscheiding van België, de belangrijkste 
drijfveer. Zijn Grondwet laat de economie van gemeenten daarom aan 
het gemeentebestuur over, dat op zijn beurt niet dient te treden in de 
bijzondere belangen der ingezeten indien daar geen openbaar belang mee 
is gemoeid. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat Thorbecke beoogde de 
formele wetgever dezelfde terughoudendheid voor te schrijven tegenover de 
decentrale regelgever, door aan hem regeling en bestuur van hun huishouding 
“over te laten”. De belangrijkste voorwaarde dat de wetgever zich daarvan 
ook daadwerkelijk rekenschap zou geven, bestond voor Thorbecke eruit dat 
het staatsgezag op zijn “ware grond” overgebracht diende te worden: het 
staatsburgerschap.26 

Onder het staatsburgerschap verstond Thorbecke het recht van het individu, 
krachtens diens lidmaatschap van de staat, om deel te nemen in “de algemene 
regering”.27 Staatsburgerschap was het recht van burgers om verkozen te 
worden als stemmend lid van de Tweede Kamer met volwaardige rechten 
van initiatief en amendement en het recht van burgers om benoemd te 
kunnen worden als minister met verantwoordelijkheid voor het beleid 
van de regering. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar de vernieuwing 
was destijds dat het staatsburgerschap – en dus het ministerschap en het 
Kamerlidmaatschap – voor eenieder open diende te staan, en niet langer 
afhankelijk was van voorrecht of privilege. In het midden van de negentiende 
eeuw was dit echter een uiterst praktisch project om de economische politiek 
die de koning tot dusverre voerde te hervormen en diens verdere bemoeienis 
daarmee zo veel mogelijk in te perken.

Op de grondslag van het staatsburgerschap als een collectieve competentie 
tot regeling en bestuur kon de uitoefening van de wetgevende macht door 

26 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84-
96. De rede werd ook gepubliceerd in C.A. den Tex, J. van Hall (red.), Nederlandsche 
Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving. Zesde deel, voor het jaar 1844, 
Amsterdam: Muller 1844, p. 369-383.

27 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. 
Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 84.
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de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk in de ogen van Thorbecke 
vorm krijgen als een samenwerking tussen de minister en de Kamerleden. 
Deze vond dan plaats door parlementair vertrouwen in de verantwoordelijke 
ministers en ministerieel respect voor de stemmingen van de Kamerleden – 
zonder last (en toen ook nog zonder ruggespraak).28 De grondwetsherziening 
van 1848 introduceerde het directe stemrecht evenals de ministeriële 
verantwoordelijkheid en de rechten van initiatief en amendement, en hield 
volgens de door Thorbecke geleide staatscommissie dan ook uitdrukkelijk 
de erkenning in van het staatsburgerschap.29 Daartoe verwees het verslag 
van de staatscommissie uitdrukkelijk naar het in 1844 door de Tweede 
Kamer de facto al uitgeoefende recht van initiatief en amendement door 
de behandeling en amendering van het negenmannenvoorstel.30 Dat het 
voorstel uiteindelijk niet ter stemming werd gebracht, omdat het voorstel 
van de Koning zou moeten komen, verschafte de staatscommissie bovendien 
de mogelijkheid om bij het voorbereiden van dat voorstel van de Koning in 
1848, het staatsburgerschap te erkennen onder verwijzing naar de de facto 
parlementaire uitoefening daarvan in 1844. 
 
In de hedendaagse staatsrechtelijke literatuur bestaat vrijwel geen aandacht 
voor de betekenis van Thorbecke’s concept van het staatsburgerschap voor 
het constitutionele ontwerp van een stelsel van parlementaire samenwerking, 
terwijl het verklaart op welke wijze hij een publiekrechtelijke bevoegdheid 
vestigde op een recht van individuele burgers.31 De karakterisering door de 

28 Dat het recht om de Tweede Kamer te ontbinden niet twee keer voor hetzelfde 
onderwerp kan worden gebruikt, wordt over het algemeen gezien als een onge-
schreven regel van staatsrecht, die tussen 1866 en 1868 is gevestigd, voor het eerst 
door J. Oppenheim, ‘De theorie van den organischen staat en hare waarde voor 
onzen tijd’ (1893, rede), Groningen: J.B. Wolters, p. 10. Deze regel komt echter al 
tot uitdrukking in de memorie van toelichting bij het negenmannenvoorstel bij het 
recht van ontbinding, Kamerstukken II (Bijlagen) 1844/45, XX, nrs. 1-7; handelingen 
die door de Grondwetscommissie van 1848 uitdrukkelijk als integraal onderdeel 
van de parlementaire geschiedenis van de Grondwet werden beschouwd. Het is 
verdedigbaar dat deze ongeschreven regel toch minder ongeschreven blijkt te zijn 
geweest dan sinds het einde van de negentiende eeuw wordt aangenomen (‘XIV. 
Verslag der Commissie aan den Koning’, Handelingen van de Regering en de Staten-
Generaal over de Herziening van de Grondwet 1847-1848, ‘s-Gravenhage: Gebroeders 
Belinfante 1848, p. 197-224).

29 Wat volgens Thorbecke al besloten lag in het “gemeene regt der constitutioneele 
instellingen van ons werelddeel”, R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsch 
staatsburgerschap’ (1844, rede), in: J.R. Thorbecke, Historische schetsen, Den Haag: 
Martinus Nijhoff 1872, 2e druk, p. 92.

30 Zie voor het negenmannenvoorstel Kamerstukken II (Bijlagen) 1844/45, XX, nrs. 1-7. 
31 Waar de regering en de Staten-Generaal verschillende instituties zijn met een 

verschillende historie, delen het ministerschap en het Kamerlidmaatschap die de 
samenwerking gestalte geeft dezelfde basis in het staatsburgerschap.
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laatste staatscommissie voor de rondwet, re ecterend op de vraag wat de 
Grondwet betekent voor de burger, staat in ieder geval haaks op deze traditie 
en mist de erkenning dat het burgerschap zelf de grond is van de wetgeving.32 
Hoe dan ook, voor dit preadvies is vooral relevant dat de Grondwet van 1848 
voluit erkende dat individuele staatsburgers de facto op het staatstoneel 
waren verschenen voor de uitoefening van regeling en bestuur. Zo verkregen 
de ministers en de leden van de Tweede Kamer in 1848 het procesmonopolie 
op het voorleggen van wetsvoorstellen aan de wetgevende macht, in de 
verwachting dat zij daar ook zelf actief gebruik van zouden maken.

2.2.2 Economie als ‘raison d’état’
Staatsburgerschap was voor Thorbecke de grond van het staatsgezag als 
beginsel van leven en wasdom (nu zouden we zeggen: economische groei en 
ontwikkeling), zoals het voor de staatshuishoudkunde de bron van welvaart 
was. Dit economische motief van de introductie van de formele wetgever 
zien we terug in de formulering van de decentrale wetgevende bevoegdheid 
uit die tijd. 

Gemeenten zijn de eerste overheid. Aan de gemeentebesturen is de 
bevoegdheid tot regeling en bestuur van hun huishouding overgelaten. 
De keuze voor deze formulering voor de gemeentelijke regelgevende 
bevoegdheid is opmerkelijk. “Regeling en bestuur van de huishouding”33 
heeft namelijk dezelfde etymologische wortels als het woord economie, wat 
een samentrekking is van de Griekse woorden oikos (huis of huishouden) en 
nomos (recht of regeling).34 De constitutionele formule voor de decentrale 
regelgevende bevoegdheid in de Grondwet is dus de taalkundige equivalent 
van wat in de tijd van Thorbecke staatshuishoudkunde werd genoemd, ook 
wel algemene of politieke economie. Het overlaten van regeling en bestuur 
van de huishouding aan gemeentebesturen lijkt dan een subtiele instructie 
tot nationale terughoudendheid, laissez faire, ten opzichte van de decentrale 
economie. 

32 Bovendien is de Grondwet, in ieder geval waar het gaat om de hier besproken 
formuleringen over regeling en bestuur van de huishouding en de gezamenlijkheid 
van de formele wetgever, aanzienlijk minder sober dan haar wordt toegedicht, 
bijvoorbeeld door de Staatscommissie 2010, p. 22.

33 In de Grondwet van 1848 geformuleerd als “Aan den raad wordt de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten.”

34 J.J. Rousseau, A Discourse on Political Economy, in: J.J. Rousseau, The Social Contract, 
trsl. Christopher Betts, (Oxford World’s Classics), Oxford University Press, 1994, p. 
3. Het gaat om Rousseau’s artikel uit 1755 in  Volume V van Diderot en d’Alembert’s 
Encyclopédie.
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34 J.J. Rousseau, A Discourse on Political Economy, in: J.J. Rousseau, The Social Contract, 
trsl. Christopher Betts, (Oxford World’s Classics), Oxford University Press, 1994, p. 
3. Het gaat om Rousseau’s artikel uit 1755 in  Volume V van Diderot en d’Alembert’s 
Encyclopédie.
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Het verband tussen de wetgevende macht en economie lijkt tegenwoordig 
misschien vergezocht maar was het in het klassieke juridisch denken zeker 
niet. Adam Smith zag political economy reeds als de science of a legislator:35 
“That system of considerations which he made available to public-spirited 
statesmen and their advisers whose task was to act upon the new principles 
of political economy in the arena of national politics.”36 Bovendien was de 
kernboodschap van de klassieke staatshuishoudkunde dat de wetgever 
geen meester was over de wetten van de economie. Of de wetgever zijn doel 
bereikte, was afhankelijk van de werking die de economische natuurwetten 
eraan gaven.37 Als hij zich daar geen rekenschap van gaf, kon hij fouten 
maken. Een wet was dan weliswaar niet onrechtmatig, maar de samenleving 
kon er toch nadeel van ondervinden. De wetgever diende daarom te beseffen, 
ook als hij wel bevoegd was om te handelen, wanneer niet te handelen in het 
belang van de welvaart van de staat. Jeremy Bentham noemde dit besef de 
“non-agenda”.38 De wetenschap wanneer een zaak over te laten, laisser-faire,39 
aan de ingezetenen die bij het nastreven van hun bijzondere belangen, als 
geleid door een onzichtbare hand, tevens het algemene belang bevorderen.40 

35 A. Smith: “Political economy, considered as a branch of the science of a statesman 
or legislator, proposes two distinct objects  first, to provide a plentiful revenue or 
subsistence for the people, or more properly to enable them to provide such a revenue 
or subsistence for themselves; and secondly, to supply the state or commonwealth 
with a revenue sufficient for the public services. t proposes to enrich both the people 
and the sovereign.” In Wealth of Nations, IV.I, p. 1. Vgl. J. de Bosch Kemper, De 
Wetenschap der Zamenleving (1865). 

36 I. Hont, Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical 
Perspective, Cambridge: Harvard University Press 2010, p. 373-374.

37 “Hence, Smith spelled out the lesson of history, the art of economy was not in 
superimposing the natural order on the actual one, but rather in discovering how 
natural progress asserts itself, in an imperfect but nonetheless forceful way, through 
the complex development of unintended consequences.” I. Hont, Jealousy of Trade. 
International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge: 
Harvard University Press 2010, p. 375.

38 J. Bentham, ‘Manual on Political Economy’, in: The Works of Jeremy Bentham, vol. 3, 
Usury, Political Economy, Equity, Parliamentary Reform (1843), § 3.

39 “Well, in a word, it consists in establishing a principle of limitation that will no longer be 
extrinsic to the art of government, as was law in the seventeenth century, but instrinsic 
to it: an internal regulation of governmental rationality. What is this internal regulation 
in abstract and general terms? (…) What is it, starting from the middle of the eighteenth 
century? Obviously, it is political economy.” Michel Foucault, The Birth of Biopolitics, 
Lectures at the College de France 1978-79, Palgrave MacMillan 2008, p. 10-13.

40 “He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how 
much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign 
industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a 
manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and 
he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which 
was no part of his intention.” Wealth of Nations, IV.2, p. 9.
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In de twintigste eeuw is de economische raison d’état van het klassieke 
staatsrecht losgelaten onder invloed van een meer sociale conceptie van 
het publiekrecht.41 Waar de klassieke economie veel verwachtte van 
staatsonthouding binnen de beleidsvrijheid van wetgevende bevoegdheid, 
ontstond daar tegen het einde van de twintigste eeuw grote kritiek op. Eerder 
werd overigens al ingezien dat het probleem niet was dat te veel werd gedaan, 
maar dat er te weinig werd gedaan. Vooral het wetgevend vermogen van het 
parlement was voorwerp van kritiek. Buys sprak in 1876 over het “gebrekkig 
legislatief vermogen” van het parlement.42 Het parlement bleek wel in staat de 
regering te controleren maar het ging er na 1848 juist om ook daadwerkelijk 
mee te regeren.43 

De belangrijkste voorwaarde die vervuld diende te worden was volgens 
Buys “dat de individuen het vermogen verwerven om publiekrechterlijk te 
denken”.

“En wat dit publiekrechterlijk denken onderstelt? Het 
vermogen om zich los te maken uit de beperkte sfeer waarin 
zich onze bijzondere belangen bewegen; – het besef dat wij 
behalve eene zelfstandige grootheid ook nog deel zijn van een 
groote gemeenschap, zeker ten onzen behoeve ingesteld, maar 
die, juist om aan hare bestemming te kunnen beantwoorden, 
meer moet zijn dan wij; – liefde en belangstelling voor die 
gemeenschap; – de gaaf om hare belangen tot de onze te maken; 
– een open oog voor al hare schatten, voor al hare nooden en 
behoeften; – een scherp verstand om het gewicht te bepalen, 
dat aan elk bijzonder belang in de groote gemeenschap van 
belangen toekomt   een fijn gehoor om den toon van onze stem 
te regelen, opdat die stem geen wanklank worde in het algemeen 
accoord; – het vrijwillig innemen van de ondergeschikte plaats, 
welke aan onzen persoon en onzen arbeid in het groot geheel 
toekomt; – en eindelijk de groote kunst om te gehoorzamen aan 
hetgeen meer is dan wij, ook dan nog als geen macht van buiten 
ons tot gehoorzaamheid dwingt.”44

41 Denk aan de ontwikkeling die begon met o.a. de Woningwet van 1901. 
42 J.Th. Buys, ‘De zelfstandigheid van het staatsrecht’, De Gids, jaargang 40 (1876), p. 

417 e.v.
43 De kunst was “den ouden remschoen tot een rad te vervormen.” J.Th. Buys, ‘De 

zelfstandigheid van het staatsrecht’, De Gids, jaargang 40 (1876), p. 430.
44 De zelfstandigheid van het staatsrecht (1876), 430-431.
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Het verband tussen de wetgevende macht en economie lijkt tegenwoordig 
misschien vergezocht maar was het in het klassieke juridisch denken zeker 
niet. Adam Smith zag political economy reeds als de science of a legislator:35 
“That system of considerations which he made available to public-spirited 
statesmen and their advisers whose task was to act upon the new principles 
of political economy in the arena of national politics.”36 Bovendien was de 
kernboodschap van de klassieke staatshuishoudkunde dat de wetgever 
geen meester was over de wetten van de economie. Of de wetgever zijn doel 
bereikte, was afhankelijk van de werking die de economische natuurwetten 
eraan gaven.37 Als hij zich daar geen rekenschap van gaf, kon hij fouten 
maken. Een wet was dan weliswaar niet onrechtmatig, maar de samenleving 
kon er toch nadeel van ondervinden. De wetgever diende daarom te beseffen, 
ook als hij wel bevoegd was om te handelen, wanneer niet te handelen in het 
belang van de welvaart van de staat. Jeremy Bentham noemde dit besef de 
“non-agenda”.38 De wetenschap wanneer een zaak over te laten, laisser-faire,39 
aan de ingezetenen die bij het nastreven van hun bijzondere belangen, als 
geleid door een onzichtbare hand, tevens het algemene belang bevorderen.40 

35 A. Smith: “Political economy, considered as a branch of the science of a statesman 
or legislator, proposes two distinct objects  first, to provide a plentiful revenue or 
subsistence for the people, or more properly to enable them to provide such a revenue 
or subsistence for themselves; and secondly, to supply the state or commonwealth 
with a revenue sufficient for the public services. t proposes to enrich both the people 
and the sovereign.” In Wealth of Nations, IV.I, p. 1. Vgl. J. de Bosch Kemper, De 
Wetenschap der Zamenleving (1865). 

36 I. Hont, Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical 
Perspective, Cambridge: Harvard University Press 2010, p. 373-374.

37 “Hence, Smith spelled out the lesson of history, the art of economy was not in 
superimposing the natural order on the actual one, but rather in discovering how 
natural progress asserts itself, in an imperfect but nonetheless forceful way, through 
the complex development of unintended consequences.” I. Hont, Jealousy of Trade. 
International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge: 
Harvard University Press 2010, p. 375.

38 J. Bentham, ‘Manual on Political Economy’, in: The Works of Jeremy Bentham, vol. 3, 
Usury, Political Economy, Equity, Parliamentary Reform (1843), § 3.

39 “Well, in a word, it consists in establishing a principle of limitation that will no longer be 
extrinsic to the art of government, as was law in the seventeenth century, but instrinsic 
to it: an internal regulation of governmental rationality. What is this internal regulation 
in abstract and general terms? (…) What is it, starting from the middle of the eighteenth 
century? Obviously, it is political economy.” Michel Foucault, The Birth of Biopolitics, 
Lectures at the College de France 1978-79, Palgrave MacMillan 2008, p. 10-13.

40 “He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how 
much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign 
industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a 
manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and 
he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which 
was no part of his intention.” Wealth of Nations, IV.2, p. 9.

Uitbesteding van wetgeving: strategie en dienstverlening

27

In de twintigste eeuw is de economische raison d’état van het klassieke 
staatsrecht losgelaten onder invloed van een meer sociale conceptie van 
het publiekrecht.41 Waar de klassieke economie veel verwachtte van 
staatsonthouding binnen de beleidsvrijheid van wetgevende bevoegdheid, 
ontstond daar tegen het einde van de twintigste eeuw grote kritiek op. Eerder 
werd overigens al ingezien dat het probleem niet was dat te veel werd gedaan, 
maar dat er te weinig werd gedaan. Vooral het wetgevend vermogen van het 
parlement was voorwerp van kritiek. Buys sprak in 1876 over het “gebrekkig 
legislatief vermogen” van het parlement.42 Het parlement bleek wel in staat de 
regering te controleren maar het ging er na 1848 juist om ook daadwerkelijk 
mee te regeren.43 

De belangrijkste voorwaarde die vervuld diende te worden was volgens 
Buys “dat de individuen het vermogen verwerven om publiekrechterlijk te 
denken”.

“En wat dit publiekrechterlijk denken onderstelt? Het 
vermogen om zich los te maken uit de beperkte sfeer waarin 
zich onze bijzondere belangen bewegen; – het besef dat wij 
behalve eene zelfstandige grootheid ook nog deel zijn van een 
groote gemeenschap, zeker ten onzen behoeve ingesteld, maar 
die, juist om aan hare bestemming te kunnen beantwoorden, 
meer moet zijn dan wij; – liefde en belangstelling voor die 
gemeenschap; – de gaaf om hare belangen tot de onze te maken; 
– een open oog voor al hare schatten, voor al hare nooden en 
behoeften; – een scherp verstand om het gewicht te bepalen, 
dat aan elk bijzonder belang in de groote gemeenschap van 
belangen toekomt   een fijn gehoor om den toon van onze stem 
te regelen, opdat die stem geen wanklank worde in het algemeen 
accoord; – het vrijwillig innemen van de ondergeschikte plaats, 
welke aan onzen persoon en onzen arbeid in het groot geheel 
toekomt; – en eindelijk de groote kunst om te gehoorzamen aan 
hetgeen meer is dan wij, ook dan nog als geen macht van buiten 
ons tot gehoorzaamheid dwingt.”44

41 Denk aan de ontwikkeling die begon met o.a. de Woningwet van 1901. 
42 J.Th. Buys, ‘De zelfstandigheid van het staatsrecht’, De Gids, jaargang 40 (1876), p. 

417 e.v.
43 De kunst was “den ouden remschoen tot een rad te vervormen.” J.Th. Buys, ‘De 

zelfstandigheid van het staatsrecht’, De Gids, jaargang 40 (1876), p. 430.
44 De zelfstandigheid van het staatsrecht (1876), 430-431.
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In deze lyrische beschrijving herkennen we de eis van een soort 
politiek-bestuurlijke gevoeligheid en een grote empathie tegenover de 
maatschappelijke context. Hier klinkt ook de tact in door die volgens de 
klassieke economie door de wetgever betracht diende te worden.

Honderd jaar later was de situatie niet veel veranderd. In de woorden van 
Koopmans:

“De égards die wij als staatsburgers jegens onze parlementariërs 
in acht hebben te nemen, mogen ons als wetenschapsmensen 
niet blind maken voor de fundamentele problemen met 
betrekking tot de mate van parlementaire zeggenschap die 
zich langzamerhand gaan voordoen. Met de sweet smoke of 
rhetoric die veelal rondom de taak van de Staten-Generaal 
als medewetgever wordt opgetrokken, is het vraagstuk van de 
toekomst van het parlementarisme niet gebaat.”45

In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond een nieuwe vorm van 
wetgeving waarin gemeenten in medebewind werden geroepen en de 
administratieve wetgeving en het bestuurlijke apparaat aanzienlijk werd 
en uitgebreid. Het bestuursrecht begon zich te ontwikkelen. Bovendien 
ontstond een zoektocht naar het “recht der werkelijkheid”, de gedachte dat 
het recht niet deductief kon worden afgeleid van de levenloze abstracties van 
algemene begrippen, maar dat het in zijn maatschappelijke context diende te 
worden bestudeerd.46 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde daarop een rechtssociologische 
traditie voort.47 Een vergelijkbare ontwikkeling kende de rechtseconomie, 
onder invloed van Ronald Coase, die het probleem van “social cost” voor het 
eerst analyseerde.48 Na de grote marktwerking en dereguleringsoperaties 
van de jaren tachtig en negentig leefde dit voort in een algemeen 
wetgevingskwaliteitsbeleid, waarin een grote nadruk kwam te liggen op 
administratieve lasten en andere maatschappelijke effecten van regelgeving.49 
In die benadering klinkt de echo door van de klassieke economische zelf-

45 T. Koopmans, De rol van de wetgever (overdruk uit de bundel “Honderd jaar 
rechtsleven”), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1970, p. 14-15.

46 I.H. Hijmans, Recht der werkelijkheid (inaugurele rede 1910).
47 ie o.a. het werk van riffith, uls, toter, en all  alk oore.
48 R.H. Coase, e fir t e r et t e , The University of Chicago Press 1990, 

p. 95 e.v.
49 Zie in het bijzonder het werk van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van 

overheidsregelingen o.l.v. L.A. Geelhoed, Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9 
(Eindbericht).
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beperking van de wetgevende macht, overigens zonder de ideologische of 
intellectuele aantrekkingskracht van de voorgangers.50 Voor de goede orde: 
de in het klassieke staatsrecht veronderstelde vrije ruimte moet niet worden 
verward met de relativering van regels die geen vrijheid laten.51 

Deze geschiedenis laat zien dat de gedachte aan een ‘maatschappelijke 
context’ waarin niemand de dienst uitmaakt, eerder een verhaal is van de 
economische expertise dan dat dit een materieel feit is. Net zoals de formele 
wetgever niet alleen een aan anderen voorbehouden institutie of proces is, 
maar een reëel project dat was gegrond op een destijds innovatief concept 
van staatsburgerschap. Zowel formele wetgever als maatschappelijke context 
zijn dus voortbrengselen van de kracht van expertise.52 
 
2.3 Een ander perspectief: de professionele context uit de schaduw

2.3.1 Wetgevingsprojecten
Uit de hiervoor geschetste benaderingen wordt duidelijk dat tussen de 
wetgever en de maatschappelijke context, waarin zijn wetten een doel 
dienen, weinig ruimte lijkt te bestaan voor de wetgevingsjurist. Deze 
wetgevingsjurist speelt echter in de praktijk een grote rol. Cruciaal is dat beide 
benaderingen verhalen zijn die wetgevingsjuristen vertellen over wetgeving 
vanuit hun expertise. De positie van de spreker zelf heeft in dat verhaal 
geen echte plaats, anders dan als werkzaamheden binnen het constitutionele 
stelsel. De verhalen minimaliseren daarom de rol en invloed van de makers 
van wetgeving en belemmeren daarom het zicht op het fenomeen van 
uitbesteding. Daarmee dragen deze benaderingen in onvoldoende mate bij 

50 De verschillen zijn evenwel enorm: waar het klassieke economisch denken 
oorspronkelijk uitging van de economie als iets wat beheerst werd door 
natuurrechtelijke wetten, is de markt tegen het einde van de vorige eeuw in al 
zijn facetten een door het (Europese) recht en de sociaaleconomische wetgeving 
geconstrueerd en gereguleerde creatie. Zie ook L.A. Geelhoed, ‘Economische crisis 
en wetgeving: Crisis in economische wetgeving?’ (rede Rotterdam, februari 1985), in: 
L.A. Geelhoed & B.H. ter Kuile, Crisis en economisch recht, Zwolle 1985, p. 1-29.

51 Zie P.J.P.M. van Lochem, Rechtsrelativering. Een verkenning op het terrein van het 
overheidshandelen (diss. Universiteit Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2013. 

52 Wie meent dat de vergelijking mank gaat omdat het andere tijden zijn, leze Buys in 
1876: “Men vergete niet dit: dat nooit aan den wetgever grooter en moeilijker taak 
werd opgelegd dan juist thans, omdat hij nooit tegenover zich had eene maatschappij 
zoo bewegelijk, zoo in het oneindige gedeeld, zoo fijn georganiseerd en zoo rijk aan 
talooze nuances als juist de onze. Te zorgen dat in die maatschappij alle belangen 
tot hun recht komen, alle de voorwaarden erlangen voor hunne ontwikkeling 
noodig, is eene reuzentaak als nooit aan eenig wetgever werd opgelegd.” Buys, ‘De 
zelfstandigheid van het staatsrecht’, De Gids, jaargang 40 (1876), p. 432.
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52 Wie meent dat de vergelijking mank gaat omdat het andere tijden zijn, leze Buys in 
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aan transparantie over het wetgevende werk. Om meer inzicht te krijgen in 
wetgeving als professionele praktijk, en de rol van uitbesteding daarin, wijk 
ik voor het vervolg van dit preadvies af van beide denklijnen en richt ik mij op 
een ander perspectief, bezien vanuit de uitvoering van min of meer complexe 
wetgevingsprojecten.53 

Ik spreek bewust over een wetgevingsproject en niet over wetgeving 
of het wetgevingsproces. Het maken van een wet is immers al snel een 
wetgevingsproject door de vervlechting van (a) een formele besluit-
vormingsprocedure, (b) een beleidsanalytisch en wetgevingsjuridisch 
ontwerpproces van het wetsvoorstel, (c) het omgevingsmanagement met 
interne en externe stakeholders, (d) de beheersing van de informatie, de 
tijd en het geld in het project, (e) de organisatie en inkoop (uitbesteding!) 
van benodigde mensen, en (f) de noodzakelijke regie over het geheel in 
afstemming met de eindverantwoordelijke opdrachtgever. 

Wetgevingsprojecten kunnen worden uitgevoerd onder de verantwoorde-
lijkheid van een minister (met het oog op een vanwege de regering in te 
dienen voorstel), een lid van de Tweede Kamer (met het oog op een door dat 
lid aanhangig te maken initiatiefvoorstel) of onder de verantwoordelijkheid 
van de initiatiefnemer van een burgerinitiatief. Burgerinitiatieven blijven 
hier buiten beschouwing, omdat daarbij geen sprake is van uitbesteding. 
Een burgerinitiatief is ook geen uitbesteding op zichzelf, omdat het niet in 
opdracht gebeurt. 

Een wetgevingsproject is een in tijd en middelen begrensde activiteit om 
een wet tot stand te brengen. Het is het terrein tussen de zojuist genoemde 
eindverantwoordelijke opdrachtgevers die een procesmonopolie hebben 
op het voorleggen van voorstellen aan de wetgevende macht enerzijds 
en de maatschappelijke context waarin de aan te pakken problemen 
bestaan en waarvoor het eindresultaat van waarde moet zijn anderzijds. 
Wetgevingsprojecten overbruggen het traditionele onderscheid tussen 
staatsrechtelijke beelden van de wetgever als de politieke voorgrond (de 
opdrachtgever) en rechtssociologische beelden van law in action in de context 
(niemand is opdrachtgever). 

Door de aandacht te richten op wetgevingsprojecten kijkt men voorbij de 
ongelukkige combinatie van het idee dat bij wetgeving anderen beslissen 
over de werking van de wet (de formele wetgever) en dat niemand beslist over 

53 Overigens is deze benadering niet afhankelijk van de omvang van het projectteam, 
het is evenzeer van toepassing op een project waaraan een wetgevingsjurist en een 
beleidsmedewerker werken als op een breed wetgevingsprogramma.
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de werking (de onzichtbare hand van de markt, het semi-autonoom sociale 
veld, etc.).54 Dat betekent overigens ook dat het schilderij van het schip van 
de staat met naar verluidt zwoegers in het vooronder, van de muur gehaald 
kan worden.55 

2.3.2 Actoren bij wetgevingsprojecten
Wetgevingsprojecten worden uitgevoerd door professionals en de relevante 
omgeving die eveneens in hoofdzaak bestaat uit professionals van allerlei 
soort. Ambtenaren en externe partijen kunnen samenwerken in een 
wetgevingsteam, terwijl de omgeving op zijn beurt zal kunnen bestaan 
uit allerlei belanghebbenden, uitvoeringsorganisaties, andere overheden, 
belangstellenden en anderen.56 

“De ideale wetenschappelijk geschoolde wetgevingsadviseur 
werkt vanuit zijn basis in de rechtsgeleerdheid met onderzoek 
en onderzoekers in de sociologie, psychologie, bestuurskunde, 
economie, communicatiewetenschap, geschiedenis en politieke 
theorie.”57

Samen vormen zij de professionele context waarin de besluitvorming door 
de wetgever wordt voorbereid én wordt nagedacht over de implementatie 
van die besluitvorming in de relevante context waarin deze effect zal hebben. 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag naar de balans 
tussen eigen mensen en externen voor de interne organisatie van projecten 
of programma’s van wetgeving. 

2.4 De betekenis van expertise voor wetgever en context

Het mag duidelijk zijn dat wat in een klassiek juridisch betoog de ‘wetgever’ 
is, in de praktijk een belangrijk onderdeel vormt van de professionele context. 
Overigens hoeft bij aanvang van een project nog helemaal niet helder te zijn 
of een wet in formele zin nodig zal zijn (en dus de formele wetgever), of dat 
bijvoorbeeld met een algemene maatregel van bestuur kan worden volstaan, 
of wellicht zelfs met decentrale regelgeving, of helemaal geen regelgeving. Een 

54 Dit kader is ontleend aan D. Kennedy, A World of Struggle, Princeton University Press 
2016.

55 W.J. van Eijkern, ‘De macht van de zwoegers in het vooronder. Rechtsvorming door 
juristen via het werk van de afdelingen wetgeving’, in: De jurist-ambtenaar, Bundel 
opstellen opgedragen aan Mr. J.M. Kan, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1977, p. 39-48. 

56 Vgl. M. Wesselink, Handboek strategisch omgevingsmanagement, Vakmedianet 
2013.  

57 W.J. Witteveen, Alternatieve regulering: de vele gezichten van de wetgever (preadvies 
NJV), Deventer: Kluwer 2007, p. 59.
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tijd en het geld in het project, (e) de organisatie en inkoop (uitbesteding!) 
van benodigde mensen, en (f) de noodzakelijke regie over het geheel in 
afstemming met de eindverantwoordelijke opdrachtgever. 
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hier buiten beschouwing, omdat daarbij geen sprake is van uitbesteding. 
Een burgerinitiatief is ook geen uitbesteding op zichzelf, omdat het niet in 
opdracht gebeurt. 

Een wetgevingsproject is een in tijd en middelen begrensde activiteit om 
een wet tot stand te brengen. Het is het terrein tussen de zojuist genoemde 
eindverantwoordelijke opdrachtgevers die een procesmonopolie hebben 
op het voorleggen van voorstellen aan de wetgevende macht enerzijds 
en de maatschappelijke context waarin de aan te pakken problemen 
bestaan en waarvoor het eindresultaat van waarde moet zijn anderzijds. 
Wetgevingsprojecten overbruggen het traditionele onderscheid tussen 
staatsrechtelijke beelden van de wetgever als de politieke voorgrond (de 
opdrachtgever) en rechtssociologische beelden van law in action in de context 
(niemand is opdrachtgever). 

Door de aandacht te richten op wetgevingsprojecten kijkt men voorbij de 
ongelukkige combinatie van het idee dat bij wetgeving anderen beslissen 
over de werking van de wet (de formele wetgever) en dat niemand beslist over 

53 Overigens is deze benadering niet afhankelijk van de omvang van het projectteam, 
het is evenzeer van toepassing op een project waaraan een wetgevingsjurist en een 
beleidsmedewerker werken als op een breed wetgevingsprogramma.
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de werking (de onzichtbare hand van de markt, het semi-autonoom sociale 
veld, etc.).54 Dat betekent overigens ook dat het schilderij van het schip van 
de staat met naar verluidt zwoegers in het vooronder, van de muur gehaald 
kan worden.55 

2.3.2 Actoren bij wetgevingsprojecten
Wetgevingsprojecten worden uitgevoerd door professionals en de relevante 
omgeving die eveneens in hoofdzaak bestaat uit professionals van allerlei 
soort. Ambtenaren en externe partijen kunnen samenwerken in een 
wetgevingsteam, terwijl de omgeving op zijn beurt zal kunnen bestaan 
uit allerlei belanghebbenden, uitvoeringsorganisaties, andere overheden, 
belangstellenden en anderen.56 

“De ideale wetenschappelijk geschoolde wetgevingsadviseur 
werkt vanuit zijn basis in de rechtsgeleerdheid met onderzoek 
en onderzoekers in de sociologie, psychologie, bestuurskunde, 
economie, communicatiewetenschap, geschiedenis en politieke 
theorie.”57

Samen vormen zij de professionele context waarin de besluitvorming door 
de wetgever wordt voorbereid én wordt nagedacht over de implementatie 
van die besluitvorming in de relevante context waarin deze effect zal hebben. 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag naar de balans 
tussen eigen mensen en externen voor de interne organisatie van projecten 
of programma’s van wetgeving. 

2.4 De betekenis van expertise voor wetgever en context

Het mag duidelijk zijn dat wat in een klassiek juridisch betoog de ‘wetgever’ 
is, in de praktijk een belangrijk onderdeel vormt van de professionele context. 
Overigens hoeft bij aanvang van een project nog helemaal niet helder te zijn 
of een wet in formele zin nodig zal zijn (en dus de formele wetgever), of dat 
bijvoorbeeld met een algemene maatregel van bestuur kan worden volstaan, 
of wellicht zelfs met decentrale regelgeving, of helemaal geen regelgeving. Een 

54 Dit kader is ontleend aan D. Kennedy, A World of Struggle, Princeton University Press 
2016.

55 W.J. van Eijkern, ‘De macht van de zwoegers in het vooronder. Rechtsvorming door 
juristen via het werk van de afdelingen wetgeving’, in: De jurist-ambtenaar, Bundel 
opstellen opgedragen aan Mr. J.M. Kan, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1977, p. 39-48. 

56 Vgl. M. Wesselink, Handboek strategisch omgevingsmanagement, Vakmedianet 
2013.  

57 W.J. Witteveen, Alternatieve regulering: de vele gezichten van de wetgever (preadvies 
NJV), Deventer: Kluwer 2007, p. 59.
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wetgevingsproject kan daarom zelfs in zekere zin voorafgaan aan bemoeienis 
van de wetgever die op basis van expertise zal worden ‘gekozen’. Bovendien 
kan de besluitvorming over eventuele nota’s van wijziging of amendementen 
anders verlopen dan die over het oorspronkelijke wetsvoorstel. De wetgever 
is vanuit dit perspectief zelf grotendeels (juridisch) gestructureerd als een 
professionele context. 

Aan de andere zijde is ook de maatschappelijke context in de benadering 
vanuit wetgevingsprojecten minder vast en onpersoonlijk dan het lijkt. 
De invloed en legitieme belangen van stakeholders zullen in veel gevallen 
een uitvloeisel zijn van de positie die zij innemen in een mede door het 
recht gevormd krachtenveld. Door ‘de taart van het project te vergroten’ 
kunnen bovendien onderdelen daarvan, dus van wat aanvankelijk een 
maatschappelijke context leek, binnen het project komen te vallen, wat 
rechtstreekse sturing op de belangen en positie mogelijk maakt. Daar komt 
bij dat professionele stakeholders niet zelden een eigen regulatory strategy 
of afdeling public affairs hebben, of aan belangenbehartiging doen die daar 
in professionaliteit niet voor onder doet, en actief op de omvang en nut 
en noodzaak van het project zullen willen sturen. Wetgeving landt niet in 
een a-juridische ruimte maar in de “grote juridische smeltkroes” van de 
samenleving.58  

Wetgevingsprojecten vormen dus een professioneel landschap waarop 
strategisch wordt gemanoeuvreerd om daar het meeste voordeel uit te halen.59 
Een van de strategische beslissingen voor overheidsorganisaties is uitbesteding 
van wetgeving.

58 A.J. Akkermans, ‘Beter recht door herziening van ons beeld van de herkomst van 
rechtsnormen’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht , a .  p. .

59 Vgl. Kennedy: “It is now clear that the elements of economic life — capital, labour, 
credit, money, liquidity — are creatures of law. The same can be said for the elements 
of political life — power and right. Law not only regulates these things, it creates them. 
The history of political and economic life is therefore also a history of institutions and 
laws. Law constitutes the actors, places them in structures, and helps set the terms 
for their interaction. It often provides the language — and the stakes — for economic 
and political struggle. As a result, legal arrangements offer a privileged window onto 
political economic dynamics. Academic inquiry ought to be able to trace the micro- 
and macro processes through which people struggle over economic benefits and 
political authority in their legal entitlements and vulnerabilities. Legal analysis of this 
type could illuminate the large-scale political economic changes that are upending 
our world and their roots in the quotidian exercise of entitlements and capabilities in 
the capillaries of society.” D. Kennedy, ‘Law and the Political Economy of the World’, 
Leiden Journal of International Law (2013), 26, p. 8-9.
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3. Uitbesteden als strategie 

3.1 Inleiding

Uitbesteden is niet alleen een realiteit, het is ook een goede methode die, 
indien strategisch benut, meerwaarde oplevert voor de uitbestedende 
organisaties. Het ‘goed’ uitbesteden betekent in de eerste plaats iets voor 
de opdrachtgever. Het gaat immers om een strategische beslissing. Om een 
dergelijke beslissing te nemen moet de opdrachtgever wel weten wat zijn 
visie of missie is waarin hij zich onderscheidt van diens concurrenten of 
vergelijkbare organisaties. Concurrenten? Ja, concurrenten bestaan, zowel 
binnen als buiten de overheid. Directies wetgeving concurreren, of ze willen 
of niet, om standing en reputatie met externe juridische dienstverleners, 
net als om talent (waarvoor de oprichting van de Academie voor Wetgeving 
een verstandige strategische beslissing is geweest). De noodzaak van een 
herkenbare, aansprekende visie blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van het 
onderzoek van Van Lochem naar rechtsrelativering. Uit dit onderzoek volgt 
dat er een handelingspraktijk is (niet de, maar een handelingspraktijk) waarin 
de waarde van het recht voor het optreden van de overheid tot het nulpunt 
wordt gereduceerd. Er hoeft niet onmiddellijk over de rechtsstaat gesproken 
te worden – behalve bij het ministerie van Veiligheid en Justitie – maar 
welke directie wetgeving heeft het tot zijn missie gemaakt om het belang 
van het recht voor de praktijk van het ministerie te vergroten?60 Het is zinvol 
om hier meer aandacht aan te besteden, niet alleen omdat het nodig is om 
strategische uitbestedingsbeslissingen te nemen (en dus om ‘goed’ te kunnen 
uitbesteden), maar ook omdat het tot relevante inzichten leidt over wat je 
doet, waarom je dat doet en omdat je dat beter kunt uitleggen aan anderen, 
ook niet-juristen. Ook deze inzichten kunnen de keuze voor het al dan niet 
(en op welke wijze) uitbesteden ten goede komen.

3.2 Opdrachtgevers61

Wie zijn uitbestedende organisaties? Het antwoord op deze vraag is 
een afgeleide van het recht van initiatief. Dat recht brengt immers de 
verantwoordelijkheid mee voor de totstandbrenging van de voorstellen 
waarmee het recht wordt uitgeoefend. 

60 Nu vervult alleen de Raad van State die rol, meer vanaf de zijlijn. 
61 Ik richt mij hier op ministeries en gemeenten. Andere wetgevende instanties, zoals 

provinciebestuur, waterschapsbestuur, andere landen in het Koninkrijk of met 
regelgevende bevoegdheden uitgeruste zelfstandige bestuursorganen, laat ik hier 
verder buiten beschouwing.
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in professionaliteit niet voor onder doet, en actief op de omvang en nut 
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credit, money, liquidity — are creatures of law. The same can be said for the elements 
of political life — power and right. Law not only regulates these things, it creates them. 
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Op centraal niveau kunnen voorstellen van wet worden ingediend door of 
vanwege de koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (art. 82, 
eerste lid, Grondwet). Bij voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede 
Kamer, berust het procesmonopolie bij een of meer van haar leden (art. 83 
Grondwet).

Op decentraal niveau liggen de verhoudingen iets anders. In de gemeenten 
rust het recht van initiatief bij (de leden van) de gemeenteraad (art. 147a 
Gemeentewet) en niet bij het college van burgemeester en wethouders. Daar 
moet een initiatiefvoorstel wel worden voorgehangen (art. 147a, vierde lid, 
Gemeentewet). De raad wordt, net als de Tweede Kamer, bijgestaan door de 
griffier. e raad kan een griffie instellen en ambtenaren benoemen. inds 
de dualisering van het gemeentebestuur, staat de ambtelijke dienst niet meer 
onder het gezag van de raad maar onder het gezag van het college. Daarmee 
lijkt de situatie op die bij het Rijk, waar de ambtelijke dienst op het ministerie 
zit. Dat neemt niet weg dat de eerste taak van het college van burgemeester 
en wethouders nog steeds is het voorbereiden van beslissingen van de raad, 
ter vervulling waarvan ambtenaren de voorbereidende werkzaamheden 
verrichten (art. 160, eerste lid, aanhef en onder a, Gemeentewet).

In de Gemeentewet (art. 33) is uitdrukkelijk geregeld dat de raad en elk van zijn 
leden recht hebben op bijstand vanuit de ambtelijke dienst. Dat recht beoogt onder 
meer ambtelijke ondersteuning mogelijk te maken bij het wetgevende werk, door 
de redactie van initiatiefvoorstellen of amendementen.62 Initiatiefvoorstellen 
zijn in de gemeentelijke praktijk hoge uitzondering. De raad stelt over dit 
onderwerp bovendien een verordening vast, inclusief regels over de besteding 
en de verantwoording. Deze regeling is vergelijkbaar met de mogelijkheden van 
technische bijstand door ambtenaren, vooral wetgevingsjuristen, aan leden van 
de Tweede Kamer voor het opstellen van amendementen of initiatiefvoorstellen. 

e verhouding tussen de griffie en de ambtelijke organisatie van de gemeente 
is vergelijkbaar met die tussen bureau wetgeving van de griffie van de weede 
Kamer en de ministeries. Verzoeken om ambtelijke bijstand kunnen verlopen via 
de griffie. e griffie heeft geen zeggenschap over de ambtelijke organisatie die 
onder gezag van het college staat. 

Waar het betreft het Rijk en de gemeenten zijn de opdrachtgevers die 
wetgevingswerkzaamheden (kunnen) uitbesteden vooral ministers, 
leden van de Tweede Kamer en leden van de gemeenteraad. Gedelegeerd 
opdrachtgever zijn dan onderdelen van ministeries, de griffie van de weede 

amer, de griffie van de gemeenteraad of de ambtelijke organisatie van de 
gemeente onder leiding van de gemeentesecretaris. 

62 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, 3, p. 91.
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In de ambtelijke organisaties spelen nadere verantwoordelijkheidsverdelingen 
tussen wetgevingsdirecties of afdelingen juridische zaken of kwaliteitszorg 
enerzijds, en beleidsdirecties anderzijds. Sommige ambtelijke organisaties 
combineren beide rollen in een directie. Dit preadvies legt de nadruk op 
uitbesteding van werkzaamheden die plaatsvinden bij organisatieonderdelen 
met wetgevingsjuridisch vermogen, in de regel zijn dit de directies wetgeving 
en juridische zaken.

3.3 Strategieloos uitbesteden? 

Het goed inzetten van de methode van uitbesteding wordt eenvoudiger 
als je weet wat je doet en waarom. Opdrachtgevers die geen duidelijke 
visie hebben, gebruiken uitbesteding vooral om te voorzien in (tijdelijke) 
capaciteitsbehoeften of (incidentele) leemten in kennis of ervaring. 

De vraag is echter of dit daadwerkelijk over uitbesteding gaat. Er wordt 
dan immers niet gezocht naar meerwaarde door uit te besteden. Een 
overkoepelende inhoudelijke strategie ontbreekt, behalve de wens naar meer 

e ibiliteit. et gaat niet om het vinden van een optimale balans tussen zelf 
doen en uitbesteden om beter te presteren, maar om het – vaak tijdelijk – 
voorzien in een behoefte aan ‘handjes’ voor werk dat anders blijft liggen. Een 
iets specifiekere reden is de behoefte aan een bijzondere deskundigheid die in 
de eigen organisatie niet aanwezig is, of die niet op korte termijn kan worden 
verworven. Dan kan het zinnig zijn om de werkzaamheden waarvoor die 
expertise is vereist uit te besteden aan een specialist op dat gebied. Zolang 
dat zich echter beperkt tot externe inhuur, is er twijfel mogelijk over de 
vraag of er sprake is van uitbesteding. Volgens PIANOo (Expertisecentrum 
Aanbesteden) is inhuur van externen geen uitbesteding:

“Uitbesteden is niet hetzelfde als het inhuren van externen. Bij 
het inhuren van externen worden werkzaamheden uitgevoerd 
in opdracht van een bij de Rijksoverheid in dienst zijnde 
opdrachtgever, door een private organisatie, die tegen betaling 
personele capaciteit en deskundigheid levert, waarop door de 
opdrachtgever mede gestuurd wordt.”

Naar mijn mening ligt het genuanceerder en bepalen de afspraken die in 
het concrete geval gemaakt worden in hoeverre sprake is van uitbesteding. 

aststaat wel dat vanuit de opdrachtgever gezien het vaak eerder een e ibele 
schil afhankelijk van het werkvolume betreft, dan een bewuste keuze over de 
aard van het werk dat intern of extern gedaan wordt. 
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62 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, 3, p. 91.
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3.4 Interne organisatie

Voor de opdrachtgevende organisatie vormt uitbesteden van wetgeving 
een strategische keuze binnen het professionele landschap. Dat begint 
al bij de interne verhoudingen van een ministerie. Onder de ministeriële 
eindverantwoordelijkheid is de beleidsdirectie doorgaans gedelegeerd 
opdrachtgever voor de wetgeving “voor de inhoud”. Het is afhankelijk van de 
positie van de wetgevingsdirectie (of dat bijvoorbeeld een centrale directie 
is en of er wetgevingsjuristen in de eerste lijn bij de beleidsdirectie werken) 
welke rol zij kan vervullen als opdrachtgever. Beleidsdirecties beschikken 
doorgaans over ruimere budgetten voor uitbesteding en zijn daar voor het 
beleidswerk ook meer aan gewend als het gaat om het doen van onderzoek 
en het geven van advies. De positie van een wetgevingsdirectie is ook niet 
altijd zeker. Soms, zoals de directie Financiële Markten van het ministerie 
van Financiën, of op terreinen van justitie, zijn de wetgevingsfunctie en het 
beleid zelfs volledig geïntegreerd. De beslissing om bij de samenstelling van 
een wetgevingsteam uit te besteden zal daarom vaak in afstemming tussen 
de beleidsdirectie en de wetgevingsdirectie plaatsvinden, waarbij een aantal 
belangrijke strategische vragen voor de uitbestedende organisatie speelt. 
Deze vragen worden beantwoord in een groter veld van actoren. Behalve op 
directieniveau spelen de vragen dus ook op het niveau van de organisatie van 
concrete wetgevingsprojecten of van wetgevingsprogramma’s.  

3.5 Balans tussen zelf doen en uitbesteden 

De eerste vraag bij uitbesteding houdt direct verband met de redenen voor 
uitbesteding. Deze redenen zullen in meer of mindere mate verband houden 
met de ambitie of missie van de organisatie. Er zijn verschillende redenen 
waarom wetgevingsdirecties uitbesteden. Goed uitbesteden vergt dus een 
visie op de balans tussen wat de organisatie zelf doet en wat door anderen 
wordt gedaan. Welke omstandigheden daarvoor relevant zijn, zal per 
organisatie verschillen, maar er zijn in ieder geval drie factoren denkbaar die 
helpen om de juiste balans te vinden.
 
Ten eerste een focus op kerntaken. Strategisch interessant is de situatie waarin 
de organisatie besluit om de in de eigen organisatie beschikbare capaciteit 
en kennis te concentreren op een aantal kerntaken om andere taken die van 
minder groot belang zijn, of die meer standaardwerkzaamheden betreffen, 
uit te besteden aan een externe partij. De uitbesteding wordt dan strategisch 
ingezet voor het bereiken van een (nieuwe) ambitie van de organisatie. 

Ten tweede innovatie: de eerste succesvolle exploitatie van een idee. Men 
kan kiezen voor uitbesteding om inhoudelijke of procesmatige redenen die 
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inhouden een frisse wind door de bestaande organisatie te laten waaien. 
Uitbesteding wordt dan gezocht om een constructieve onrust te genereren 
en om veranderingen te bevorderen. Dat kan zijn door nieuwe ideeën of door 
andere toepassingen van bestaande ideeën (de focus ligt op de inhoud). Of 
door iemand te vragen of zaken ook slimmer of effici nter kunnen de focus 
ligt op het proces). 

Ten derde kosten verlagen. Uitbesteding kan ook zijn ingegeven om kosten 
van bepaalde werkzaamheden te verlagen in verhouding tot de meerwaarde 
van het gehele project waar die werkzaamheden deel van uitmaken. 

oewel het beeld ontstaat dat uitbesteding ink in de papieren kan lopen, 
ontbreekt op dit moment duidelijk vergelijkingsmateriaal waaruit dat ook 
daadwerkelijk blijkt. Van ambtenaren worden jaarlijks tarieven vastgesteld. 
In 2017 is het loonkostendekkend uurtarief, zonder overhead, van een 
ambtenaar in schaal 12 vastgesteld op € 65 exclusief btw. Inclusief overhead 
is het loonkostendekkend uurtarief van deze persoon € 87 exclusief btw.63 
Met vennootschapsbelasting is geen rekening gehouden. Een vergelijking 
met de kosten van uitbesteding is niet goed te maken, omdat sprake is van 
een gemiddeld gewogen tarief en omdat de ratio productieve uren en de 
aan bepaalde werkzaamheden bestede uren van ambtenaren niet of niet 
voldoende nauwkeurig worden bijgehouden. 
 
3.6 Benadering van de werkzaamheden

Nogmaals nadenken over wat de organisatie eigenlijk beoogt te bereiken is 
van belang om goed te kunnen uitbesteden. In de eigen organisatie, of het nu 
in projecten is of in “de lijn”, blijven zaken vaak impliciet. Dit is doorgaans 
geen probleem, maar dit kan er ook toe leiden dat het onmogelijk wordt 
om te beoordelen of iets goed gaat of goed is gedaan. Dit is vervolgens vaak 
moeilijker uitlegbaar aan anderen (intern en extern), hetgeen kan leiden tot 
onvoldoende kwaliteit. 

Dit speelt ook bij uitbesteding van wetgeving. Slim uitbesteden betekent dat 
het proces of het project is gedeconstrueerd en bewust in slimme bundeltjes 
is georganiseerd. Dit maakt het makkelijk om taken uit te besteden. Door 
het wetgevingsproject of het proces te ontvlechten en op te breken in de 
samenstellende delen kunnen nieuwe combinaties worden gemaakt. Op deze 
wijze kan men het proces stroomlijnen en optimaliseren met gebruikmaking 
van de mogelijkheden die uitbesteding biedt. 

63 Ministerie van Financiën, Handleiding Overheidstarieven 2017.
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63 Ministerie van Financiën, Handleiding Overheidstarieven 2017.
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Zo is het denkbaar dat uitbesteding wordt benut om, op het moment 
dat het probleem helder is, voor de analyse en het beginstadium van het 
ontwerp verschillende partijen te vragen om – al dan niet in concurrentie 
– voorstellen te doen. Een prijsvraag bijvoorbeeld. Iets dergelijks, maar 
dan zonder prijsvraag, vindt plaats bij het ontwikkelen van een model-
omgevingsplan door het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”, 
waarin verschillende proeven van het omgevingsplan voor geselecteerde 
onderwerpen zullen worden uitbesteed. 

De benadering van de werkzaamheden vormt een cruciaal onderwerp, 
waarvan het belang natuurlijk breder is dan dat van de uitbesteding. Het 
raakt namelijk aan de kern van wat we bij het tot stand brengen van wetgeving 
doen, en hoe we dat het beste kunnen organiseren. Dat is geen vraag voor het 
management van de organisaties alleen. Het zijn ook vragen die de professie 
zelf dient te beantwoorden, omdat het over de expertise gaat. 

Is het bijvoorbeeld zinvol om specialisaties onder wetgevingsjuristen meer 
te cultiveren, vanuit het wetgevingsvak, niet het rechtsgebied? Bijvoorbeeld 
een specialist “vocabulaire”, die feilloos onderscheid maakt tussen voor de 
hoofdlijn van de wet relevante begrippen die een wet sterk openen enerzijds en 
overbodige zaken, zodat het overbodige niet naar een bijlage wordt verplaatst 
maar wordt weggeschreven? Zijn er wellicht kansen om bepaalde processen 
te standaardiseren, bijvoorbeeld door meer vergelijkenderwijs te werk te 
gaan en meerdere producten tegelijkertijd aan een (wetgevingsjuridische) 
toets te onderwerpen. Dit laatste is gebeurd met de algemene maatregelen 
van bestuur onder de Omgevingswet, waar in samenwerking met een 
ervaren wetgevingsjurist van het ministerie zogenoemde “systeemchecks” 
zijn uitgevoerd om de kwaliteit van de algemene maatregelen van bestuur in 
hun onderlinge samenhang en als een geheel te beschouwen. 

Meer vragen spelen, zoals: Welke combinaties zijn er mogelijk met andere 
in te kopen diensten, processen of technieken? Het uitbesteden van 
wetgevingsjuridische werkzaamheden hoeft niet uitsluitend de doelen van 
het project te dienen. Er zijn mogelijkheden om dergelijke werkzaamheden te 
combineren met andere in te kopen diensten of processen, zoals opleidingen 
en trainingen, evaluatie, publicaties, workshops, onderzoek, enz. 

Voor uitbestedende organisaties is bovendien van belang hoe meerdere 
aanbieders (kunnen) worden gecoördineerd. Dit is in het bijzonder aan de 
orde als tijdelijk moet worden samengewerkt met verschillende aanbieders, 
zodat behoefte kan ontstaan aan inkoopmanagement als onderdeel van 
het projectmanagement. Dit zijn slechts een aantal mogelijkheden rondom 
uitbesteden die het gevolg zijn van een strategische benadering van de 
werkzaamheden.
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3.7 Conclusie

Uitbesteding is een strategie. Een strategie is zinvol als het doel helder 
is aan de hand waarvan de activiteiten van de organisatie kunnen worden 
ge dentificeerd. odat men weet wat men doet en waarom. nders gezegd, 
het identificeren van het  van de organisatie dat zijn activiteiten de eigen 
glans geeft (een persoonlijk stempel van de maker!), is van belang voor een 
strategie waarin een goede keuze kan worden gemaakt voor uitbesteding. 
Daarom is inhuur van externen om het personeel aan te vullen op zichzelf 
een twijfelgeval. Echte uitbesteding integreert de diensten van anderen in de 
wijze waarop de organisatie haar doelen nastreeft. 

De opdrachtgever werkt dus niet voor zichzelf, maar maakt uitbesteding 
onderdeel van de dienst die de opdrachtgever levert aan de minister of 
de regering. Zijn eigen werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van 
gespecialiseerde aanbieders. Zoals het er nu naar uitziet, blijven overheids-
organisaties zelf voorlopig de full service wetgevingsjuridische dienstverleners 
die als gedelegeerd opdrachtgever de strategie bepalen over het gebruik van 
specialistische dienstverleners uit de markt.

4. Wetgeving als emerging market

4.1 Inleiding 

Uitbesteden veronderstelt dat er aanbieders zijn van de diensten die de 
uitbestedende organisatie wil afnemen. Er is een verschil tussen aanbieders 
van diensten als onderdeel van het uitvoeren van wetgevingsprojecten 
en stakeholders die een agenda hebben voor het betreffende project. Op 
dat verschil gaat het volgende hoofdstuk over opdrachtnemers nader 
in. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bestaan van een markt voor 
wetgevingsjuridische diensten. 

Dat een markt voor wetgevingsjuridische diensten bestaat, is wellicht niet 
vanzelfsprekend. Het gaat immers om een dienst waarvan de overheid de 
primaire afnemer is (niet uitsluitend – denk aan burgerinitiatieven) en omdat 
het gaat over algemeen verbindende voorschriften. De opvatting is denkbaar 
dat wetgevingsjuridisch werk dermate belangrijk is voor de uitoefening van 
wetgevende macht, het openbaar gezag, dat dit door de overheid zelf dient te 
worden uitgevoerd.
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Voor een dergelijke opvatting bestaan in de wetgeving geen aanknopings-
punten. Dat is niet verwonderlijk. Op centraal niveau is de inrichting van de 
ministeries de uitsluitende bevoegdheid van de minister die er leiding aan 
geeft (art. 41 Grondwet). Dat brengt mee dat de Staten-Generaal daar geen 
zeggenschap over heeft. De beslissing om een activiteit van het ministerie uit 
te besteden valt volledig onder deze ministeriële verantwoordelijkheid. De 
Staten-Generaal heeft wel zeggenschap over de begroting van het ministerie 
die door de minister wordt beheerd.

Daarin verschilt dit onderwerp bijvoorbeeld van de jurisprudentie over de 
uitbesteding van de uitvoering van bepaalde kerntaken van de gemeentelijke 
bijstand. Deze uitbesteding was door de Wet werk en bijstand uitdrukkelijk 
verboden.64 In een andere zaak, over het toezicht op de naleving van de Wet 
studiefinanciering , was uitbesteding aan dezelfde partij overigens wel 
toegestaan, mede gelet op de sturing van de minister en de afwezigheid van 
een commercieel belang bij het resultaat van de controle.65 Anders dan in 
deze zaken over de uitbesteding van fraudecontroles, maakt de voorbereiding 
van wetsvoorstellen als zodanig geen inbreuk op de rechten of privacy van 
personen.

Wel dient bij uitbesteding, net als bij de totstandkoming van wetgeving in 
het algemeen, te worden gewaakt voor de betrokkenheid van commerciële 
(of andere) belangen bij de wijze waarop de wetgeving uitwerkt. Dit 
maakt uitbesteding van wetgeving aan belanghebbenden problematisch, 
om dezelfde redenen waarom bij lobbyen de nodige transparantie is 
vereist. Hoofdstuk 5 gaat hier nader op in onder de noemer “oneigenlijke 
uitbesteding”.

Wetgevingsjuridische diensten kunnen dus op de markt worden uitbesteed 
en aangenomen. De markt voor wetgevingsjuridische diensten is – net als 

64 CRvB 16 september 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:2947), r.o. 4.5.1: “Uit de tekst en 
de wetsgeschiedenis van artikel 7, vierde lid, van de WWB, gezien in het licht van 
de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet Suwi, valt af te leiden dat de 
wetgever de kerntaken van de uitvoering van de WWB als uitdrukkelijke opdracht 
aan het college heeft geformuleerd en dat die niet kunnen worden uitbesteed aan 
private bedrijven. Tot de kerntaken moeten worden gerekend het nemen van besluiten 
inzake de bijstandsverlening, de individuele gevalsbehandeling, de beoordeling van 
de aanspraak en de afweging van individuele omstandigheden, de opsporing, en de 
verificatie en validatie van voor de bijstand relevante gegevens, bijvoorbeeld door 
middel van vergelijking van geautomatiseerde bestanden.”

65 CRvB 2 december 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:4192): “De wetsgeschiedenis, 
in samenhang met de in de praktijk gegeven sturing, en de afwezigheid van een 
commercieel belang bij het resultaat biedt voldoende wettelijke grondslag.”

Uitbesteding van wetgeving: strategie en dienstverlening

41

de wetgevingsjuridische professie in het algemeen – nog relatief klein en 
‘opkomend’. Welke diensten op de markt worden aangeboden volgt de vraag, 
en die is nog in ontwikkeling, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek. 

4.2 Wetgeving als dienst

Het gaat dit preadvies te buiten om een inventarisatie te maken van de op 
dit moment aangeboden wetgevingsjuridische diensten. Vaststaat immers 
dat die diensten over het algemeen maatwerk vergen, omdat veel afhangt 
van de wijze waarop de opdrachtgevers hun projecten benaderen en de 
mate waarin zij strategisch gebruik maken van uitbesteding (zie hoofdstuk 
3). De mogelijkheden zijn hier niet uitputtend te beschrijven. ‘Bundels’ van 
werkzaamheden die kunnen worden uitbesteed zijn bijvoorbeeld beleids-
analytische onderzoeken met een sterke wetgevingsjuridische component, 
wetgevingstoetsen, conceptontwikkeling, wetgevingsadvies, het maken van 
voorontwerpen en andere vormen.

Wetgevingsjuridische diensten kunnen relatief eenvoudig worden 
onderscheiden van andere soorten juridische dienstverlening, zoals de 
procesvertegenwoordiging door advocaten en van andere bestuurs- en 
organisatiewetenschappelijke dienstverlening in de consultancy. 

Dat neemt niet weg dat hybride vormen bestaan. Zo zijn er ingenieursbureaus 
die – vaak met eigen juristen – een rol spelen bij het opstellen van be-
stemmingsplannen voor gemeenten en ook adviserend optreden bij 
regelgevingsvraagstukken in het fysieke domein.  

Een algemene typologie is niet goed mogelijk, behalve dat het zal gaan 
om een spectrum tussen enerzijds de inhuur van externen (hierboven 
besproken), die al dan niet als uitbesteding wordt gezien, en anderzijds 
zelfregulering. Zelfregulering lijkt namelijk de vorm te zijn van wat elders 
“managed services” worden genoemd. Een managed service onderscheidt zich 
van meer traditionele opdrachten door in plaats van een product in te kopen, 
het gebruik van dat product in te kopen als dienst. 

Dus in plaats van een 2x3-baans snelweg die door Rijkswaterstaat wordt 
ingekocht en na oplevering bij Rijkswaterstaat in beheer en eigendom is, 
wordt de beschikbaarheid voor gebruik van een 2x3-baans snelweg ingekocht 
over een periode van dertig jaar, waarbij Rijkswaterstaat alleen voor het 
gebruik betaalt. De weg komt er dus nog steeds, maar blijft eigendom van 
het consortium dat deze betaalde. n de wetgeving is deze figuur van private 
regelgeving, doelregulering waarbij het veld zelf de middelen (protocollen, 
etc.) moet opstellen, of zelfregulering, aan te merken als het verdwijnpunt van 
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uitbesteding. Het gaat dan niet om de uitbesteding van wetgevingsjuridische 
werkzaamheden, maar om uitbesteding van de normstelling.66

4.3 Aanbesteden?

De vraag of de markt in staat is om concurrentie te laten werken in het 
voordeel van innovatie, is hier niet onderzocht. Belangrijk aandachtspunt is 
dat aanbesteden pas in beeld komt, nadat is besloten om uit te besteden. Het 
valt daarmee ook buiten het bereik van dit preadvies om hier uitgebreid op 
in te gaan. 

Of aanbesteding aan de orde is, zal ook afhangen van de werkzaamheden. 
Sinds de wijziging van de Aanbestedingswet 2012, ter implementatie 
van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, is de uitzondering van de aan-
bestedingsplicht die bestond voor juridische diensten beperkter geworden 
dan voorheen. Voor zover hier van belang, geldt echter nog steeds een 
uitzondering voor “juridische diensten die in de betrokken lidstaat van de 
Europese Unie al dan niet incidenteel verband houden met de uitoefening 
van openbaar gezag” (zie art. 2.24, onder h, sub 5, Aanbestedingswet 2012). 
Nu is niet alles wat een overheid doet automatisch ook de uitoefening van 
openbaar gezag. aar als de werkzaamheden direct en specifiek verband 
houden, al is het incidenteel, met de uitoefening van openbaar gezag, dan kan 
nog steeds een uitzondering gelden voor aanbesteding. Het zal afhangen van 
de aard van de werkzaamheden of deze uitzondering kan worden toegepast. 
In andere gevallen kan een rol spelen dat de markt voor wetgevingsjuridische 
diensten nog opkomend is, zodat er ook situaties kunnen bestaan waarin 
zich geen alternatieve aanbieders voordoen.
 
Om een contrast te schetsen: een praktijk zoals in de architectuur waarin 
de markt wordt benut om in concurrentie, bijvoorbeeld door een prijsvraag, 
alternatieve innovatieve ontwerpen te genereren binnen een bepaald 
programma van eisen, en waarvan het beste ontwerp de opdracht wint om 
deze tot een wetsvoorstel uit te werken, is nog niet aan de orde. 

4.4 Andere situaties

Naast uitbesteden zijn ook andere alternatieven mogelijk. Voor de regelgeving 
van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bijvoorbeeld de activiteiten 

66 Zie over dit fenomeen het nog te verschijnen boek van P. Westerman, Outsourcing 
the Law: a Philosophical Perspective, Elgar Publishing. Zie ook P. Westerman, 
‘Zelfregulering in opdracht ondermijnt de autonomie’, Recht der Werkelijkheid 2016, 
a . , p. .
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van de koepelorganisaties van belang. Vooral de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) is actief in het opstellen van modelverordeningen, al is de 
capaciteit die daarvoor structureel beschikbaar is beperkt. Strikt genomen is 
het opstellen van modelregelingen door de VNG echter geen uitbesteding, 
omdat de VNG op eigen initiatief modellen maakt ten behoeve van de leden 
van de vereniging, via een door de SDU beheerd abonnement. 

5. Opdrachtnemers

5.1 Inleiding 

Ambtenaren dienen hun minister of wethouder als leden van de regering of 
het college. Zij dienen daarnaast ook, in de vorm van ambtelijke bijstand, 
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de gemeenteraad, bij 
het opstellen van amendementen of initiatiefvoorstellen. Als wetten worden 
vastgesteld door regering en Staten-Generaal gezamenlijk, dan is dat laatste 
woord bepalend voor het werkterrein van de wetgevingsjurist. De politieke 
verhoudingen tussen ministers en Kamerleden en die tussen wethouders 
en raadsleden gaan dus gepaard met een gedeelde expertise. De rol van een 
expert die aldus “twee heren” dient, wiens onderlinge relatie politiek van 
aard is, kan overigens in de praktijk best lastig zijn.67 
 
Wie zijn – naast de in house, full service wetgevingsjuridische dienstverleners 
(ministeries) – aanbieders en dus potentiële opdrachtnemers van wetgevings-
juridische werken? Gelet op het voorgaande, kunnen de makers van 
wetgevingsjuridische werken worden onderscheiden in drie categorieën: 
(1) politieke opdrachtnemers: de makers die rechtstreeks handelen in op-

dracht van degenen met het procesmonopolie op de wetgevende macht 
(meestal: de minister; soms: een Kamerlid);

(2) professionele opdrachtnemers: de makers die handelen in opdracht 
van de in house wetgevingsjuridische dienstverlener (meestal: directie 
wetgeving; soms: beleidsdirectie); 

(3) oneigenlijke opdrachtnemers: de makers die handelen zonder opdracht, 
maar zich op eigen initiatief in een vergelijkbare rol opstellen met 
unsollicited proposals vanuit door hen te behartigen belangen. 

eze laatste categorie is niet per definitie illegitiem, maar dient nadrukkelijk 
te worden onderscheiden van de andere vormen omdat het niet gaat om een 
opdracht of uitbesteding. Er gelden voor elke vorm andere waarden. Voor 

67 Vgl. bijv. R. Westerbeek & J.L.W. Broeksteeg, ‘De ambtenaar in spagaat. De verhouding 
tussen gemeenteraad en ambtenaar in het dualistisch bestuursmodel’, Gst. 2006, 1.
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elk van deze drie categorieën worden hieronder heel kort de opdrachtnemers 
genoemd die bij die categorie thuishoren. Een belangrijk aandachtspunt is 
dat uitbesteding een in beginsel horizontale kwestie is. De opdracht is een 
overeenkomst van twee partijen op basis van gelijkheid. 

5.2 Politieke opdrachtnemers

Bij politieke opdrachtnemers betreft het uitbesteding die plaatsvindt 
rechtstreeks door degene met het politieke procesmonopolie voor het doen 
van voorstellen aan de wetgevende macht. In het geval van de ministeries vindt 
deze uitbesteding volledig onder verantwoordelijkheid van de minister plaats. 

Bij deze vorm van opdrachtverlening is de rol van de ambtelijke organisatie 
potentieel problematisch. Een uitbesteding door een bewindspersoon 
van ontwerpen aan zijn eigen politieke partij, bijvoorbeeld, zonder 
betrokkenheid van de ambtelijke organisatie. Deze situatie zal zich voor 
door de bewindspersoon zelf voor te dragen voorstellen niet snel voordoen. 
Het is in beginsel in elke situatie onwenselijk dat een bewindspersoon in 
de uitoefening van zijn ambt geen gebruik zou maken van de ambtelijke 
organisatie.

Vaker zal het voorkomen dat de bewindspersoon een commissie wil 
instellen met het bewuste doel om (eerst) buiten de ambtelijke context tot 
ontwerpvoorstellen te komen. Voorbeelden van dit soort commissies zijn er 
te over, ook waarbij voorontwerpen worden gemaakt. In veel gevallen beschikt 
een commissie over een ambtelijk gevormd secretariaat, maar dat hoeft niet.68 

5.3 Professionele opdrachtnemers

Bij de categorie professionele opdrachtnemers moet worden gedacht aan 
de makers die handelen in opdracht van de in house wetgevingsjuridische 
dienstverlener (meestal: directie wetgeving; soms: beleidsdirectie). Dit is de 
kern van wat in dit preadvies onder de uitbesteding van wetgeving is behandeld. 
Het is het domein van wetgevingsjuristen en andere wetgevingsadviseurs die 
worden ingeschakeld bij het opstellen van wet- en regelgeving. Bijzondere 
opdrachtnemers zijn universitaire medewerkers69 en advocaten. De kern-
waarden van advocaten zijn niet geschreven voor wetgeving en zijn daar niet 

68 In het geval van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten 
was de secretaris bijvoorbeeld eveneens uitbesteed. 

69 Zie voor het thema van het academisch ondernemerschap, A. Mohammad, 
‘Universiteiten en hogescholen in de Wet markt en overheid’, Markt & Mededinging, 
november 2016 (5), p. 182-192.
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in alle gevallen geschikt voor: de partijdigheid past bijvoorbeeld niet goed 
bij de opdracht van de wetgevingsjurist en kan in andere zaken, zeker in 
het bestuursrecht, eenvoudig leiden tot of overgaan in belangenbehartiging 
bij deelnemers in het proces van wet- en regelgeving. Deskundigheid is 
in abstracto een goede kernwaarde die ook op wetgevingsjuristen van 
toepassing is, maar de deskundigheidseisen voor advocaten verschillen 
inhoudelijk aanzienlijk van die van de wetgevingsjurist.70 Daar komt bij dat 
uitbesteding van regelgeving aan advocatenkantoren, waar dit thans praktijk 
is, weinig transparant plaatsvindt. Ook dit verhoudt zich slecht met de 
waarden van de wetgevingspraktijk.

5.4 Oneigenlijke ‘opdrachtnemers’ 

De derde categorie betreft de oneigenlijke ‘opdrachtnemers’. Opdrachtnemers 
is hier tussen haakjes geplaatst omdat het gaat om werkzaamheden die niet 
in uitdrukkelijke opdracht worden verricht, maar die ongevraagd worden 
aangeboden door stakeholders die daarbij inhoudelijke belangen nastreven. 
Het gaat om lobbyactiviteiten, public affairs, regulatory affairs en andere 
belangenbehartiging. Deze activiteiten dienen strikt van de uitbesteding van 
wetgeving te worden gescheiden.71

De uitbesteding van wetgeving is tot nu toe in Nederland geen groot thema. 
Dat is in Duitsland anders. Gesetzgebungsoutsourcing is er de afgelopen 
jaren serieus bediscussieerd. Directe aanleiding van de discussie was een 
gebeurtenis in 2007, waarin de Duitse minister van Financiën een beroep 
deed op een advocatenkantoor om een wetsvoorstel te schrijven, inclusief 
toelichting, op het gebied van het toezicht op financi le markten. e gegeven 
reden was de afwezigheid van voldoende materiedeskundigheid op het 
ministerie en de noodzaak om op zeer korte termijn te interveniëren. Wat het 
stof deed opwaaien was dat de opdrachtnemer een groot advocatenkantoor 
met financi le instellingen als cli nten was, dat het verzoek rechtstreeks 
van de minister zelf afkomstig was, en dat het resulteerde in een voorstel 
wat op briefpapier van het advocatenkantoor in circulatie werd gebracht, 
voorafgaand aan indiening. De vraag rees of deze uitbesteding aan een 
potentieel ‘oneigenlijke opdrachtgever’ wel gepast was. De uitbesteding 
van wetgeving werd hierdoor onderwerp van het publieke debat door 
journalistieke correspondentie, en het thema van juridische congressen en 

70 Zie over het gedragsrecht voor advocaten F.A.W. Bannier, Zoals een behoorlijk 
advocaat betaamt. Advocatengedragsrecht, Maklu 2011. 

71 Dit vormt een aanvullende reden om wetgevingsjuridische werkzaamheden niet 
zonder meer uit te besteden aan advocaten. 
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68 In het geval van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten 
was de secretaris bijvoorbeeld eveneens uitbesteed. 

69 Zie voor het thema van het academisch ondernemerschap, A. Mohammad, 
‘Universiteiten en hogescholen in de Wet markt en overheid’, Markt & Mededinging, 
november 2016 (5), p. 182-192.

Uitbesteding van wetgeving: strategie en dienstverlening

45

in alle gevallen geschikt voor: de partijdigheid past bijvoorbeeld niet goed 
bij de opdracht van de wetgevingsjurist en kan in andere zaken, zeker in 
het bestuursrecht, eenvoudig leiden tot of overgaan in belangenbehartiging 
bij deelnemers in het proces van wet- en regelgeving. Deskundigheid is 
in abstracto een goede kernwaarde die ook op wetgevingsjuristen van 
toepassing is, maar de deskundigheidseisen voor advocaten verschillen 
inhoudelijk aanzienlijk van die van de wetgevingsjurist.70 Daar komt bij dat 
uitbesteding van regelgeving aan advocatenkantoren, waar dit thans praktijk 
is, weinig transparant plaatsvindt. Ook dit verhoudt zich slecht met de 
waarden van de wetgevingspraktijk.

5.4 Oneigenlijke ‘opdrachtnemers’ 

De derde categorie betreft de oneigenlijke ‘opdrachtnemers’. Opdrachtnemers 
is hier tussen haakjes geplaatst omdat het gaat om werkzaamheden die niet 
in uitdrukkelijke opdracht worden verricht, maar die ongevraagd worden 
aangeboden door stakeholders die daarbij inhoudelijke belangen nastreven. 
Het gaat om lobbyactiviteiten, public affairs, regulatory affairs en andere 
belangenbehartiging. Deze activiteiten dienen strikt van de uitbesteding van 
wetgeving te worden gescheiden.71

De uitbesteding van wetgeving is tot nu toe in Nederland geen groot thema. 
Dat is in Duitsland anders. Gesetzgebungsoutsourcing is er de afgelopen 
jaren serieus bediscussieerd. Directe aanleiding van de discussie was een 
gebeurtenis in 2007, waarin de Duitse minister van Financiën een beroep 
deed op een advocatenkantoor om een wetsvoorstel te schrijven, inclusief 
toelichting, op het gebied van het toezicht op financi le markten. e gegeven 
reden was de afwezigheid van voldoende materiedeskundigheid op het 
ministerie en de noodzaak om op zeer korte termijn te interveniëren. Wat het 
stof deed opwaaien was dat de opdrachtnemer een groot advocatenkantoor 
met financi le instellingen als cli nten was, dat het verzoek rechtstreeks 
van de minister zelf afkomstig was, en dat het resulteerde in een voorstel 
wat op briefpapier van het advocatenkantoor in circulatie werd gebracht, 
voorafgaand aan indiening. De vraag rees of deze uitbesteding aan een 
potentieel ‘oneigenlijke opdrachtgever’ wel gepast was. De uitbesteding 
van wetgeving werd hierdoor onderwerp van het publieke debat door 
journalistieke correspondentie, en het thema van juridische congressen en 

70 Zie over het gedragsrecht voor advocaten F.A.W. Bannier, Zoals een behoorlijk 
advocaat betaamt. Advocatengedragsrecht, Maklu 2011. 

71 Dit vormt een aanvullende reden om wetgevingsjuridische werkzaamheden niet 
zonder meer uit te besteden aan advocaten. 



Uitbesteding van wetgeving

46

verschillende publicaties.72 

Ook in Nederland haalde het ministerie van Financiën de landelijke 
dagbladen, met het nieuws dat de ING Bank zou hebben meegeschreven aan 
een voorstel voor een wet waaraan het zelf onderworpen zou zijn. U kunt 
zich de metaforen over vleeskeuring en uitnodigingen aan slachtkalkoenen 
wel voorstellen. Deze kwestie gaf aanleiding tot het opnemen van een 
zogenoemde lobbyparagraaf in de toelichting. 

6. Slot en vooruitblik

De professionele praktijk van wetgeving is een terrein dat wordt gedeeld 
door in house en externe dienstverleners. Bij uitbesteding van wetgeving 
werken deze dienstverleners samen in wetgevingsprojecten. Zij staan daarbij 
in meer of mindere mate in contact met een complexe omgeving van andere 
professionals die bij de uitkomsten van die projecten belang hebben. In deze 
professionele setting worden zowel de voorstellen voor de wetgever als de 
implementatie in de maatschappelijke context voorbereid. 

Het zwaartepunt van de cultuur van de makers van wetten ligt in Den Haag. 
De wetgevingsjuristen, de docenten, mentoren, patroons en studenten van 
de Academie voor Wetgeving, de Aanwijzingen voor de regelgeving, het 
Draaiboek voor de regelgeving, het integraal afwegingskader (IAK), maar 
ook RegelMaat, de handboeken wetgeving, leerstoelen wetgeving en de 
Nederlandse Vereniging voor Wetgeving: het zijn in de lange geschiedenis 
van de wetgeving, dragers van een nog relatief jonge professie. De praktijk 
van deze professie wordt geleidelijk breder en dan kan niet meer alleen op de 
impliciete cultuur worden vertrouwd om het vakmanschap van de professie 
te waarborgen.

Volgens Richard Sennett draait kwaliteit om een goed gebruik van obsessieve 
energie. Vakmanschap ziet hij als een bestendige, basale menselijke drijfveer: 
“Het verlangen om werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf.”73 

72 Zie voor de literatuur K. von Lewinski, Gesetzverfasser und Gesetzgeber. Outsourcing 
und Fertigprodukte im Normsetzungsverfahren, Dresdner Vorträge zum Staatsrecht, 
Band 9, Baden-Baden: Nomos 2015, het rapport van de Wissenschaftliche Dienste, 
Deutscher Bundestag, Ausarbeitung: Gesetzgebungsoutsourcing, 7 Juli 2011 (WD 
3 - 3000 - 229/11), S.M. Woiki, Gesetzgebungsoutsourcing unter dem Grundgesetz, 
Studien zum öffentlichen Recht 18, Baden-Baden: Nomos 2016 en M. Kloepfer, 
Gesetzgebungsoutsourcing. Gesetzgebung durch Rechtsanwälte?, Baden-Baden: Nomos 
2011.

73 R. Sennett, De ambachtsman. De mens als maker, Amsterdam: Meulenhoff 2008, p. 
273.
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Obsessie kan echter ook fi atie en starheid veroorzaken en zelfs leiden tot 
isolement. Dat gebeurt als mensen (te) trots raken op kwaliteit en het streven 
daarnaar als onderscheidingsteken gaan voeren van anderen, zodat ze zich 
als buitenbeentje in de organisatie gaan gedragen. Als de geïsoleerde expert 
die waarschuwt dat de organisatie in moeilijkheden verkeert.74 

Wetgevingsjuristen lijken voor dit risico van wat Sennett “asociale expertise” 
noemt soms kwetsbaar, bijvoorbeeld in de relatie met ‘beleid’. Dat heeft dan 
niet alleen tot gevolg dat ongelijkheid kan worden ervaren qua kennis en 
vaardigheid, maar zelfs dat de wetgevingsjurist zich belaagd voelt. Sennett 
stelt daar het beeld van de sociale expert tegenover, die anderen behandelt 
als complete wezen in de tijd, die vakervaring heeft met onvolmaakte 
instrumenten en die uit is op reparatie en creatie. Ook dit doet denken aan 
wetgevingsjuristen. De sociale expert van Sennett is goed in het uitleggen en 
advies geven, werkt aan kennisoverdracht door mogelijkheden te bespreken, 
door zich open te stellen voor kritiek, door diens expertise niet op te potten. 
En door uiting te geven aan visies die anders stilzwijgend blijven: “De 
normen voor goed werk moeten duidelijk zijn voor mensen die zelf geen 
experts zijn.”75 Dat leidt tot beter en eerlijker werk, omdat het dwingt daar 
een taal voor te ontwikkelen.76 

Er bestaan dus een verkeerde en een goede manier waarmee experts omgaan 
met kwaliteit. Volgens de verkeerde manier wordt kwaliteit een markering 
voor status. Dit is overigens vanouds een bureaucratische neiging. Volgens 
Weber is de superioriteit van de professionele insider iets dat elke bureaucratie 
tracht te bevorderen (publiek of privaat), door middel van het geheimhouden 
van zijn kennis en bedoelingen.77 

Volgens de goede omgang met kwaliteit is kwaliteit onder meer het laten zien 
wat ons werk voor anderen betekent. Ik denk dat het maken van wetgeving 
veel voor anderen betekent, maar dat we vaak nog niet zo goed weten hoe we 
dat aan hen kunnen uitleggen. Wetgevingsprojecten vormen bruggen tussen 
wetgever en maatschappij. Daardoor vestigen ze tegelijkertijd aandacht op 
de afstand die ze van elkaar scheidt. De professie die verantwoordelijk is 

74 R. Sennett, De ambachtsman. De mens als maker, Amsterdam: Meulenhoff 2008, p. 
274-276.

75 R. Sennett, De ambachtsman. De mens als maker, Amsterdam: Meulenhoff 2008, p. 
279.

76 Zie voor een vergelijkbaar betoog P.J.P.M. van Lochem, Rechtsrelativering. Een 
verkenning op het terrein van het overheidshandelen (diss. Universiteit Leiden), Den 
Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.

77 M. Weber, Society & Economy, p. 992.
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voor die projecten doet er dan goed aan zich niet achter de wetgever of de 
maatschappij te verschuilen, maar te laten zien welke rol de professie heeft 
gespeeld in het tot stand brengen van het wetgevingswerk. 

Als het gaat om uitbesteding bestaat ruimte voor verbetering. Als 
wetgevingsorganisaties beter kunnen uitleggen waarom ze doen wat ze 
doen, waarvoor ze staan, kan strategischer met uitbesteding worden omge-
gaan. Dit bevordert de meerwaarde die uitbesteding kan leveren aan het 
wetgevingswerk. Aanbieders van wetgevingsjuridische diensten kunnen 
ondertussen bijdragen aan een duidelijker verhaal over kwaliteit, niet door 
nieuwe criteria toe te voegen aan de ‘grabbelton’ van kwaliteitscriteria, want 
die zegt te weinig.78 Maar door beter uit te leggen wat we doen als we goede 
ontwerpen maken voor wetgeving, het proces daarvan te begeleiden of advies 
te geven over wetgevingsvraagstukken. Een discussie over een beperkte set 
kernwaarden, zoals die ook in de advocatuur een nuttige functie vervullen, 
zou daarbij een nuttige rol kunnen spelen.79 Ik kijk uit naar dat gesprek.

78 R. de Bock, P.J.P.M. van Lochem & R.A.J. van Gestel, Kwaliteit als keuze door, 
kwaliteit(sbeoordeling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek 
(NJV Preadviezen), 2015.

79 K.J. Kraan, ‘Een vruchtbare samenzwering: HDJZ als professionele gemeenschap’, 
in: Den Boer e.a. (red.), Uit de openbare dienst: Juridische schetsen op V&W-terrein, Den 
Haag: oktober 2004, p. 123.
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