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1] Invoering van een Grondwettelijk Hof 

In België, in Duitsland, in Frankrijk, en Italië kunnen burgers wetten laten toetsen aan de Grondwet. In 

Nederland vinden wij de Grondwet wel belangrijk, maar je kunt er nooit iets aan toetsen. Wat heb je dan 

precies aan de Grondwet behalve dat je hem heel mooi kunt vinden, bijvoorbeeld artikel 1? En overigens 

zouden we de Grondwet niet alleen moeten toetsen aan de ‘harde’ klassieke grondrechten, maar kan 

een Grondwettelijk Hof ook toetsen aan bijvoorbeeldartikel 68 van de Grondwet: het recht op informatie. 

Dat een Kamerlid gewoon een keer naar het Grondwettelijk Hof kan stappen van: ik wil dit document 

hebben. En dan is onmiddellijk duidelijk wanneer de regering die stukken moet verschaffen zonder 

zwarte of witte lak tegebruiken.  

 

2] Een nieuw kiesstelsel 

In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste 

parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat, als hij herkozen wil worden, het eigenlijk departij-elite 

is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is, en niet de burgers. Lastig doen betekent niet op een 

volgende lijst komen, zo hard is het in Den Haag. Daarom is het van belang om een regionaal kiesstelsel 

in te voeren, waardoor er een betere binding ontstaat tussen kiezer en gekozene en de burger en de 

volksvertegenwoordiger met het gezicht naar elkaar toe staan. En ik denk dat je daar ook meer 

volksvertegenwoordigers van zult krijgen. Mijn voorstel zou zijn: neem het Deense systeem. Dan 

betekent het dat een provincie als Noord-Holland 15 Kamerleden krijgt, Overijssel een stuk of 6 en 

Flevoland misschien 3 of 4. En dat we daarnaast, nadat we ongeveer 110 Kamerleden via die regionale 

lijsten gekozen hebben, nogeen aantal landelijke lijsten hebben. Daar kan de partij natuurlijk enige 

invloed op uitoefenen om de evenredigheid in de Tweede Kamer die in de Grondwet staat in stand te 

houden. Dat laatste doe ik ook omdat het dan geen Grondwetswijziging noodzaakt en we het binnen een 

regeerperiode kunnen invoeren. Want mijn eerste voorstel, een Grondwettelijk Hof, zal echt een jaar of 5 

tot 10 duren, omdat je in de Grondwet artikel 120 zal moeten wijzigen. 

 

3] Een betere volksvertegenwoordiging 

De volksvertegenwoordiging in Nederland zal beter moeten functioneren. Wij hebben straks misschien 

wel 15 politieke partijen. En wat we dan doen bij een wetsbehandeling, is dat we allemaal zeggen dat we 

de doelen van de wet leuk vinden of niet leuk vinden. Dus we vinden fraudebestrijding allemaal geweldig, 

maar het is helemaal niet belangrijk of fraudebestrijding geweldig is. Wat wel belangrijk is, is of de 

artikelen binnen de wet tot fraudebestrijding, deugdelijk zijn. Klopt de boetebepaling? Is de boete te laag, 

is de boete te hoog? Kan de burger begrijpen wat er gebeurt? Essentiële vragen, die je alleen bij artikels-

gewijze wetsbehandelingboven tafel tilt. We doen het al decennia lang niet meer, maar het is wel de 

manier om het te behandelen. En in buitenlanden worden wetten soms ook gewoon een tweede keer 

behandeld. Bij de kinderopvangtoeslag, een wet die grondig verbouwd is, net als de Kinderwet van Van 

Houten, had er gewoon een tweede lezing moeten plaatsvinden ná de stemming over de amendementen 

en al de wijzigingen. Een van de indieners, Wouter Bos, stemde tegen zijn eigen wet. En hoewel mijn 

partij Wouter Bos best wel eens een keer als draaikont heeft weggezet, was hij dit niet. De wet was 

namelijk zodanig verbouwd dat hij voor hem onherkenbaar was en tegen de wet gestemd heeft. Een wet 

verbouwen is op zich niet erg. Maar als je 30 wijzigingen aanbrengt in een wet, dan is het goed om die 

wet nog een keer te bestuderen op zijn interne consistentie voordat je een eindstemming uitvoert.  
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In Nederland hebben we ook de Commissie Rijksuitgaven opgeheven. Dat is de commissie die achteraf 

controleert hoe we het geld uitgegeven hebben. Dat moet de Commissie Financiën nu doen, maar laat ik 

het zo zeggen: een aparte commissie die controleert of die €300 miljard wel goed isuitgegeven, is in een 

parlementaire democratie geen overbodige luxe. En wij sluiten zodanig omvangrijke akkoorden - 

regeerakkoorden, klimaatakkoorden, pensioenakkoorden - dat deTweede Kamer bijna gedwongen wordt 

om tegen een pakket maatregelen ja of nee te zeggen. Bij een Klimaatakkoord waren dat meer dan 600 

maatregelen. Terwijl het best kan zijn dat 500 van die maatregelen helemaal prima zijn, maar dat de 

overige 100 enige nadere beschouwing vergen. En gezien de miljarden kosten die hieraan vastzitten is 

dat ook niet te veel gevraagd.  

 

4] Betere rechtsbescherming van burgers, vooral bij bestuursrecht 

Het bestuursrecht verschafte, ik zeg dat professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nu is dit de 

meest lastige vraag. Ik ga nu iets doen wat ik Thorbecke net verweten heb, namelijk een commissie 

instellen. Dat heeft toch een klein beetje te maken met het feit dat we een trias politica hebben en het 

rechtstreeks ingrijpen in rechters en hoe zij recht plegen voor een Tweede-Kamer-lid best een heel grote 

stap is. Dus, op dit moment vindt een stemming in de Tweede Kamer plaats, om de Venetië-Commissie - 

dat is een commissie met eminente geleerden uit meer dan 60 landen op het gebied van staatsrecht - te 

laten kijken naar ons stelsel. En we willen een Staatscommissie over de rechtsbescherming. Die zal ook 

iets moeten zeggen over bijvoorbeeld de rechtsbijstand die burgers krijgen op het moment dat ze een 

conflict hebben met de Belastingdienst. Want als de Belastingdienst je beschuldigde als fraudeur, had je 

ook al geen recht meer op rechtsbijstand. Dat is een kafkaëske situatie als je geen fraudeur bent. 

 

5] Betere ambtelijke dienst 

Laat ik even vooraf zeggen, we hebben in Nederland hardwerkende ambtenaren met hart voor de zaak. 

Dus begrijp deze uitleg niet verkeerd. Ik denk niet dat we hier met raam-ambtenaren te maken hebben of 

met ambtenaren die niet naar beste wil werken. Maar de Algemene-Bestuursdienst leidt ertoe dat, 

volgens onderzoek van NRC, de 88 hoogste ambtenaren gemiddeld 2 jaar op een positie zaten. De top-

ambtenaren van de Belastingdienst waren voormalig ambtenaren van de IND ten tijde van het 

schandaal. En geloof mij: als je 10 jaarvoor de IND hebt gewerkt, wordt je mensbeeld niet veel vrolijker. 

Dat dient u niet los te laten op belastingplichtigen. Die Algemene-Bestuursdienst zal of moeten worden 

afgeschaft, of een stuk kleiner moeten worden gemaakt, zodat je weer inhoudelijke ambtenaren krijgt op 

een Belastingdienst. Het duurt namelijk ook een paar jaar voordat je door hebt dat er een probleem is. Er 

zal een betere klokkenluidersbescherming moeten zijn voor ambtenaren, conform devoorstellen van de 

Raad van Europa. Je kunt tucht-recht invoeren voor ambtenaren, en je zou eens kunnen kijken of de 

Pikmeer-arresten - die ervoor zorgen dat de Nederlandse Staat tot ingrote mate eigenlijk immuun is voor 

rechtsvervolging wanneer zij de wet overtreedt – herzien kunnen worden.  

En tot slot een campagne voor begrijpelijk Nederlands. Dat hebben ze in Engeland (plain English): een 

brief van de overheid moet in principe door 90% van de burgers gewoon begrepen kunnen worden. En 

elke brief moet een naam plus een telefoonnummer of e-mailadres van een ambtenaar bevatten die een 

probleem met het besluit kan oplossen. 

 

6] Inspecties en externe onderzoeken 

In Nederland zijn de inspecties niet onafhankelijk bij wet, hebben zij niet hun eigen begroting, is er geen 

publicatie-plicht van de rapporten die zij schrijven en heeft de Tweede Kamer niet het recht de 

inspecteurs te horen. Moet ik dit herhalen? Er zijn inspecties, die meestal rechtstreeks vallen onder de 

minister van de dienst die geïnspecteerd moet worden. Wanneerer relatief kleine problemen zijn, is dat 

op zich niet zo’n groot probleem. Maar de WODC-affaire en een aantal andere affaires, en ook het 

gedrag van de Commissie-Donner – waarbij de Commissie-Donner wel publiekelijk in Nieuwsuur ging 

zitten en in Nieuwspoort, maar niet publiekelijk gehoord wilde worden in de Tweede Kamer - laat zien dat 

hier andere regels nodig zijn.  
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Er moeten onafhankelijke onderzoeksstandaarden zijn, waardoor de Kamer altijd recht heeft die stukken 

te zien. Want als de regering iets gaat onderzoeken, dan maakt zij een onderzoek naar haar eigen 

handelen, dan betaalt zij dat zelf en dan bepaalt ze zelf hoe en wanneer het gepubliceerd kan worden. 

Wilt u nog spreken over de schijn van belangenverstrengeling, of is het wel duidelijk? Tenslotte is een 

Belasting-ombudsman geen gek idee, andere landen hebben hem ook. 

 

7] Een vitaal en onafhankelijk maatschappelijk middenveld 

Het hele maatschappelijke middenveld is aan het subsidie-infuus gaan hangen. Boink (Belangen-

vereniging Ouders in de Kinderopvang) zag de problemen wel, maar omdat zij zelf subsidie-afhankelijk 

is, durfde Boink nooit te zeggen: “en nu is het klaar, ik kap met samenwerken metde Nederlandse 

overheid”. Dat kan in Nederland geen organisatie zich veroorloven. Doordat die subsidie-relatie zo royaal 

is, is de weerstand van die organisaties wanneer er echt iets niet klopt niet groot genoeg. Dan zal je wel 

wat royale fiscale vrijstellingen moeten hebben, je zult waarschijnlijk een charity board moeten invoeren 

net zoals in Engeland bestaat – want fiscale vrijstellingen trekken van alles aan, bijvoorbeeld 

buitenlandse invloeden die je niet wilt hebben–, maar daar kun je aan werken. Het is overigens voor 

politici een van de moeilijkste dingen: ergens vanaf blijven als politicus en je ergens niet mee te 

bemoeien, probeer het maar. Want dat speelt ook voor dat andere probleem in Nederland, en dat is dat 

de onderzoeksjournalistiek onder grote druk staat. Al onze kranten zijn nu in handen van twee Belgische 

bedrijven – ik weet niet of dat een verstandige zet geweest is – en ook de pers loopt met dezelfde hypes 

mee als Kamerleden. Soms zitten we iets dicht op elkaar, zeg ik er maar bij, iets meer onafhankelijkheid 

zou wenselijk zijn. Wat in ieder geval onwenselijk is, is wat in het vorige regeer-akkoord stond en dat is 

dat er kleine subsidie-regelingen voor de pers werden opgetuigd vanuit Den Haag. Als je ook de pers 

aan het subsidie-infuus legt, weet je zeker dat moeilijke dingen nog moeilijker boven tafel komen. 

 

8] Grondwettelijke taken serieus nemen 

In de Grondwet staat goed onderwijs. Maar het aantal kinderen, 16-jarige kinderen, dat functioneel 

analfabeet is, is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En dat was nog voordat wij de scholen besloten te 

sluiten in verband met de lockdown. Er is een plicht om voor volkshuisvesting te zorgen. Nou, als u hier 

in Amsterdam probeert een betaalbare huur- of koop-woning te krijgen, terwijl u verpleegkundige bent of 

terwijl u leraar op een basisschool bent – dat zijn eerzame beroepen, daar verdient u €35.000 per jaar 

mee als u dat voltijd uitoefent, dat zijn dus geen minimum-salarissen – lukt dat niet. U kunt dus geen kant 

op in deze stad. Het koopkracht-plaatje is trouwens ook helemaal kapot, want als je geen betaalbare 

woning kunt vinden ga je of een kamer zoeken met een aantal collega’s – dat is echt wat anders dan je 

eigen flat kunnen betalen – of je gaat 60 km verderop wonen en je mag zelf je treinreis gaan betalen. 

Hetzelfde geldt voor bestaanszekerheid, artikel 20 van de Grondwet. Daar dient de overheid naar te 

streven, alleen we hebben helemaal niet gedefinieerd wat bestaanszekerheid is. Het sociaal minimum is 

al jarenlang niet geijkt of het sociaal minimum toereikend is. Met het sociaal minimum dat je bereikt als je 

als 19-jarige voor minimum-loon werkt, is het volstrekt onhaalbaar om je huishoudboekje rond te krijgen. 

Als je op minimumloon werkt als kostwinner en je hebt 2 kinderen, is het ook onhaalbaar. Natuurlijk moet 

je partner ook werken, maar als die geen werk vindt, is het niet mogelijk je huishoudboekje rond te 

krijgen. 

 

9] Minder planbureaus, minder modellen, minder voorlichters, meer mensen bij denktanks 

De modellen die we hebben dienen ook modellen te zijn, zodat we ook gewoon een discussie kunnen 

hebben. Om u een voorbeeld te geven: modellen zijn fout, zoals George Box, een fameuze statisticus 

zei: “alle modellen zijn fout, maar sommige zijn best handig”. Denk aan het Corona-model – aan het 

begin van de crisis had het RIVM in het model zitten dat de gemiddelde opname op de IC 10 dagen zou 

duren: het waren er 23. Die ene input-variabele, betekende dat we in één keer 130% meer IC-bedden 

nodig hadden. En dat is heel normaal, want die onzekerheid bestond aan het begin van die crisis. Maar 

in die modellen zit veel, maar dan ook heel veel meer onzekerheid dan over gecommuniceerd wordt. 
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10] Openheid en een goede informatiehuishouding 

Als de overheid zich niet aan de Archief-wet houdt, als de Autoriteit Persoonsgegevens niet handhaaft, 

en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine waarmee alles wordt verborgen, dan verandert er 

niks. Dan heb ik het ook over deel twee van de Rutte-doctrine, die erop ziet dat er op het ministerie van 

Algemene Zaken geen, ik herhaal, geen gespreksverslagenworden bijgehouden. Dus als Unilever of 

Shell langskomt bij Rutte, worden daar geen verslagen van gemaakt. Dit is het land waar 

wijkverpleegkundigen een minuten-registratie moeten bijhouden. Dit is het land waar basisscholen 

leerling-volg-systemen moeten bijhouden met een aantal velden waar u bijna onpasselijk van wordt. 

Omdat we anders denken dat ze niet goed op hun leerlingen letten. Maar de premier die besluiten over 

miljarden neemt, houdt geen administratie bij. Zo is het oncontroleerbaar hoe besluiten tot stand komen. 

De regeling zal de Wob moeten naleven en de regering zal artikel 68 moeten naleven. 

 

Zijn we er met deze 10 voorstellen? Nee, we zijn er niet. Zoals Thomas van Aquino zei, al in de13e eeuw: 

een rechtvaardige samenleving rust niet enkel op wetten, regels en procedures alleen. Zij rust op een 

standvastige en bestendige wil. Die standvastige en bestendige wil die zal er aan de kant van de 

overheid en aan de kant van burgers moeten zijn. Wetten kunnen fantastisch zijn, regels kunnen fraai 

zijn, maar als er bij de uitvoering niet opgelet wordt, zijn we nergens. Het is de geest van de wet of, zoals 

zijn leerling Meister Eickhart zei, de innerlijkheid die ook gehandhaafd moet worden. Het is een project. 

Het is een project en een land waarvan we lang dachten dat het af was. Dat het klopte. Laten we 

erkennen dat het niet af is. Daar is helemaal niets, maar dan ook niets mis mee. Laten we erkennen dat 

het niet af is, maar dat we een opgave hebben. Maar een land dat dijken kan bouwen, dat, weet ik niet 

welke dingen kan overkomen, moet ook deze problemen kunnen oplossen. 

 


