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Dank dat ik het eerste exemplaar van dit belangrijke 

rapport mag ontvangen namens de Tweede Kamer.  

Het is vandaag bijna op de kop af twee jaar geleden dat 

de Tweede Kamer zijn eindrapportage van de 

onderzoekscommissie naar uitvoeringsorganisaties 

heeft gepresenteerd. De commissie – bekend als TCU – 

deed onderzoek naar de problemen die er zijn in de 

uitvoering van wetgeving en droeg oplossingen aan. 

Waarvan een van de belangrijkste was: zet de 

uitvoering meer op de agenda.  

Want: uitvoeringsorganisaties zijn de scharnierpunten 

tussen overheid en publiek en verdienen behoorlijk 

meer aandacht. Dat toonde de schandalen in de 

toeslagenaffaire helaas ook aan. 

 

En wat is er nadien veel gebeurd! Het rapport zelf 

vormde belangrijke input voor de werkgroep die aan de 

slag ging voor de versterking van de functies van de 

Tweede Kamer; er is een doenvermogentoets bij 

nieuwe wetgeving; en het rapport maakt natuurlijk 

onderdeel uit van de nu lopende parlementaire enquête 

fraudebeleid en dienstverlening. 

Samen met de leden Maatoug en Ceder luidden we een 

nieuwe traditie in: de dag van de publieke 

dienstverlening. Waarbij ik toen ook zei dat ik blij ben 

met de meer ontspannen houding ten opzichte van de 



‘Oekaze Kok’, deze houding is er mede op verzoek van 

de Kamer gekomen.  

Het is namelijk goed dat de Kamer ook zelf veel meer 

direct haar licht kan opsteken, kennis kan opdoen bij de 

uitvoeringsorganisaties zelf.  

En dat maakt vandaag ook wel bijzonder, want ik krijg 

dit Kamerstuk nu ook van de uitvoeringsorganisaties 

zelf in handen! 

Zoals u misschien weet, ben ik voorstander van wat 

meer slow politics; meer tijd en aandacht geven aan 

wetgeving. De tijd nemen om ook te kijken hoe 

wetgeving in de praktijk uitpakt.  

Goed wetgeving moet hand in hand gaan met goede 

uitvoering daarvan. Sterker nog: wetgeving is 

misschien alleen maar goed als de uitvoering goed 

gaat.  

 

Vandaag presenteert u voor het eerst de Staat van de 

uitvoering. Waarin u reflecteert op hoe het ervoor 

staat, en waarin u ook weer aanbevelingen doet voor 

de verbetering van de samenwerking in de 

driehoeksrelatie – Kabinet, Kamer en 

uitvoeringsorganisaties. Samen verbeteren, continu en 

gestaag voor betere wetgeving, uitvoering en controle 

daarop. Ieder draagt zijn steentje bij, zodat mensen in 

het land goed geholpen worden. Want daar draait het 

uiteindelijk natuurlijk allemaal om. 

 

Voor dit goede werk wil ik u dan ook danken en kijk uit 

naar het debat wat erover plaatsvindt. 


