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‘Het is een beetje het huishoudboekje
van Mien Dobbelsteen’
Interview met collegeleden Kees Vendrik en Arno Visser 
van de Algemene Rekenkamer1

Hans Goslinga en Johan van Merriënboer

‘De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van 
het Rijk,’ aldus artikel 76 van de Nederlandse Grondwet. Met de Eerste Kamer, de Tweede 
Kamer, de Raad van State en de Nationale ombudsman hoort de Rekenkamer tot de zoge-
naamde Hoge Colleges van Staat, organen met een in de Grondwet verankerde onafhanke-
lijke en zelfstandige positie. Sinds 1868 is de Rekenkamer gehuisvest in een statig pand aan 
het Lange Voorhout in Den Haag. Achter de oude voorgevel verrees in 1997 een modern, 
gevarieerd en opvallend kleurrijk kantoorgebouw waar ongeveer driehonderd ambtenaren 
controleren of ons belastinggeld terecht is uitgegeven en of het goed is besteed: rechtmatig, 
doelmatig en doeltreffend.

Aan de top van de Rekenkamer staat een college van drie leden die in principe voor het 
leven zijn benoemd: Saskia J. Stuiveling, oud-staatssecretaris voor de pvda in het kabinet-Van 
Agt ii (1981-1982) en president sinds 1999, en de gewone leden Kees Vendrik, Tweede Kamerlid 
en financieel woordvoerder voor GroenLinks van 1998 tot 2010, en Arno Visser, lid van de 
Tweede Kamer voor de vvd van 2003 tot 2006 en daarna wethouder in Almere (2008-2013). 
Op 3 september hadden wij een gesprek met Vendrik en Visser in ‘Zaal 1814’, het oudste deel 
van het gebouwencomplex van de Rekenkamer dat dateert uit de middeleeuwen, en waar 
portretten van alle voorgangers van de huidige koning aan de muur hangen, te beginnen bij 
koning-koopman Willem i.

Het belangrijkste thema is de sluipende uitholling van het budgetrecht, een van de belang-
rijkste wapens van het parlement om de regering te controleren. Hoe denken Vendrik en Vis-
ser daarover, en hoe kijken zij terug op de periode waarin zij als Kamerlid zelf dat budgetrecht 
uitoefenden? Zouden zij dat met hun huidige kennis als lid van de Rekenkamer op dezelfde 
wijze hebben gedaan?

Visser: ‘Het is waar: het budgetrecht beperkt zich tot een steeds kleiner deel van de collectieve 
uitgaven. Dat is een ontwikkeling van de afgelopen decennia, terwijl na de enquête-Buur-
meijer in 1993 [naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale 
zekerheid hg/jvm] juist het beginsel van het primaat van de politiek ging gelden. Hoeveel 
greep kun je als individueel Kamerlid hebben op de rijksuitgaven? Dat is in grote mate een 
kwestie van ervaring en kennis. Je moet soms ook echt op de details ingaan. Het budgetrecht is 
essentieel. Het is vooral in 1848 veroverd, opdat het parlement het eerste en het laatste woord 
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heeft over het geld dat bij de mensen wordt opgehaald, en over het uitgeven van het geld van 
die mensen. Daar gaat de regering niet over, daar gaat het parlement over. Dat betekent dat 
je soms op kleine dingen moet ingrijpen en soms naar de grote kaders moet kijken. Kleine 
ingrepen kunnen veel verschil maken, de macht van de grote getallen gaat niet altijd op.

Of en hoe ik met de kennis van nu als Kamerlid anders zou hebben geopereerd, is moeilijk 
te zeggen. Ik zou misschien de discussie over de verhouding tussen centraal en decentraal 
innen en uitgeven eerder hebben aangezwengeld. Dus een discussie over lokale belastingen 
harder hebben ingezet. De afstand tussen innen en uitgeven loopt inmiddels zo uit elkaar dat 
controle steeds lastiger wordt. De inkomsten van gemeenten komen voor 96 procent bij het 
Rijk vandaan en worden dus door een ander bepaald. Dat beperkt toch je inzicht als gemeen-
teraad. En wie kan bij die enorme spreiding van geïnde en gespendeerde euro’s de uitgaven op 
doelmatigheid, rechtmatigheid en effectiviteit beoordelen? Niemand. Nu is het bijna zo dat je 
als burger voor het beleid bij Brussel moet aankloppen, voor de euro’s bij Den Haag en voor 
de uitvoering bij de provincies of het gemeentehuis. Dat had ik toen ik Kamerlid was minder 
in de gaten, zie ik nu.’

Vendrik: ‘Wat ik scherp op mijn netvlies heb gekregen – geen nieuw punt, maar als financieel 
woordvoerder voelde ik dat toen wel intuïtief aan – zijn twee “grondgegevenheden” die rele-
vant zijn voor het budgetrecht in de Nederlandse praktijk: de positie van het parlement is 
relatief zwak. Het primaat van het financieel-economisch beleid inclusief het inrichten van de 
begroting ligt nadrukkelijk bij de regering. Als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, dan 
is dat een wereld van verschil. Het primaat van het budgettair beleid ligt daar bij het Congres. 
Voor mij was de vraag: hoe oefen ik het budgetrecht uit gegeven deze relatief zwakke positie? 
Dat is hard werken, niet zeuren en vraagt van parlementariërs, naast gedegen inzicht in de 
begroting, politieke moed. Ruimte voor uitoefening van het budgetrecht moet uiteindelijk in 
het politieke debat worden bevochten. Dat laatste was niet altijd vanzelfsprekend. Ik maakte 
mee dat parlementariërs toestemming vroegen aan een minister of ze de begroting mochten 
wijzigen… het moet niet veel gekker worden! Instellingen als het Centraal Planbureau of de 
Algemene Rekenkamer zijn van extra belang omdat de positie van het parlement niet sterk is. 
Zij kunnen de volksvertegenwoordiging ondersteunen door het bieden van relevante infor-
matie. Dit gezegd hebbende moet je de preventieve werking van het budgetrecht ook niet 
onderschatten. Het parlement heeft uiteindelijk de macht om in te grijpen bij het innen en 
toedelen van middelen. Dat houdt al veel gekkigheid weg, omdat ministers elke dag de vraag 
moeten beantwoorden: krijg ik dit nog uitgelegd in de Kamer?’

Staat de typisch Nederlandse coalitiepolitiek een versterking van de positie van de Kamer in de 
weg, omdat leden van de regeringsfracties toch altijd het coalitiebelang vooropzetten en geneigd 
zijn eigen ministers uit de wind te houden?

Visser: ‘Dat is de cultuurkant. De structuurkant is dat het budgetrecht een steeds kleiner deel van 
de collectieve uitgaven bestrijkt. Kijk naar de premiesector sociale zekerheid. De minister van 
Sociale Zaken mag de premie vaststellen en wordt geadviseerd door de dienst uwv. De minis-
ter van Financiën mag die premies innen. Een zelfstandig bestuursorgaan mag het uitgeven. 
Maar de Kamer heeft geen echt mandaat. Dan gaat er ook nog 30 miljard aan rijksbelastingen 
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naar provincies en gemeenten. Premies en algemene middelen lopen ook door elkaar. Algemene 
middelen verdwijnen in de premiesfeer. De structuurkant is relevanter dan de coalitiecultuur.’

Vendrik: ‘Wat niet helpt is dat de Kamer zichzelf weinig ambtelijke ondersteuning gunt die 
voor alle partijen werkt om budgetrecht handen en voeten te geven. De staf van de Commis-
sie voor de Rijksuitgaven doet uitstekend werk, maar daar is versterking wenselijk. Wat ook 
tegenwerkt is dat we op centraal niveau een antiek begrotingsstelsel hebben, een kasstelsel 
dat relatief weinig inzicht genereert. Veel cruciale begrotingsinformatie over bijvoorbeeld 
het risicoprofiel van de staat en langetermijnverplichtingen moeten extra comptabel worden 
verzameld en met het parlement gedeeld. Het is toch een beetje het huishoudboekje van 
Mien Dobbelsteen. Voor het runnen van een complexe publieke organisatie als de overheid 
is het ontoereikend. Bij investeringsdepartementen als Defensie en Infrastructuur en Milieu 
en departementen met veel vastgoed zie je terugkerende beheersproblemen, omdat de finan-
ciële consequenties op lange termijn onvoldoende zijn ingeschat. Het kasstelsel verplicht de 
regering niet daarover transparant te zijn. Dat zit de overheid zelf in de weg en het parlement 
ziet alleen de camel’s nose. In mijn werk bij de Rekenkamer heb ik dat scherper op mijn net-
vlies gekregen.’

Visser: ‘Voor mij als wethouder is het indertijd een eyeopener geweest dat de gemeenteraad een 
veel steviger positie heeft door het stelsel van baten en lasten. Dat geeft veel meer informatie, en 
maakt het moeilijker voor een bestuurder om te zeggen dat iets niet kan. Je hebt meer inzicht, 
een meerjarige doorkijk. Je krijgt ook een heel ander debat, veel geïnformeerder. Een baten-
lastenstelsel zou het parlement helpen het budgetrecht veel beter uit te oefenen. Onder het kas-
stelsel zie je wel wat de initiële kosten zijn van de aanleg van een weg, iets meer dan 10 procent, 
maar daarna ben je nog veertig jaar bezig met het onderhoud van die weg. Dat zie je niet.’

Vendrik: ‘Neem bijvoorbeeld de jsf: het debat daarover wordt nogal beheerst door de aan-
schafkosten. Terwijl een veelvoud van de kosten in de exploitatie gedurende de levensduur 
van deze toestellen er nog achteraan komt. Wil je kunnen toetsen of de overheid die aanschaf 
aan kan, dan zijn de ruim 4 miljard euro aanschafkosten alleen maar een startpunt. Het 
kostte het ministerie van Defensie zelf de nodige moeite daar zicht en grip op te krijgen. 
Ook hier helpt het kasstelsel niet. Ordentelijk financieel beheer van een departement is van 
vitaal belang, voor de minister zelf en uiteindelijk ook voor het parlement. De Rekenkamer 
krijgt vanuit de Kamer vaak verzoeken voor het type informatie dat nu vaak ontbreekt. Wij 
willen natuurlijk graag helpen, maar het ware beter als dit ordelijk geregeld wordt met de 
introductie van een baten-lastenstelsel zoals de langere overheden dat al lang kennen. Die 
kogel moet een keer door de kerk.’

Visser: ‘Het baten-lastenstelsel stelt de Tweede Kamer beter in staat kosten te beoordelen. Het 
maakt de consequenties veel inzichtelijker. Bouwkosten maken bijvoorbeeld maar een tiende 
deel uit van de kosten van gebouwen over de totale levensduur. We praten dus heel erg druk 
over die 10 procent, terwijl 90 procent buiten zicht blijft. De Rekenkamer krijgt vaak baten en 
lasten-achtige vragen: of we dat willen uitzoeken. Constructies met meerjarenprogramma’s 
moeten dat opvangen.’
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Vendrik: ‘Het premieaandeel wordt geleidelijk aan steeds groter. Na de enquête-Buurmeijer 
is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van sociale wetten volledig overgeheveld naar 
zbo’s: uwv, svb. De sociale partners verdwenen uit het publieke beheer. In de zorg hebben we 
nu een hybride systeem: wie is de baas, wie legt er verantwoording af? Wij functioneren vanuit 
het klassieke beginsel: publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Het is uiteindelijk 
aan het parlement om hierover te oordelen. Wij gaan daar niet over, maar wij leggen het wel 
op tafel, zodat het parlement zich er rekenschap van geeft.’

Visser: ‘Bij zbo’s en bij decentralisaties verdwijnen zaken achter de horizon voor het parle-
ment. Een discussie over het belastinggebied is onafwendbaar, omdat het gaat over de rela-
tie tussen genieten en betalen. In Zweden speelt dat: bij decentralisatie van de uitgaven ook 
decentralisatie van de inkomsten. Inkomsten en uitgaven blijven dan op hetzelfde bestuurlijke 
niveau. Dat is daar in de wet geregeld.’

Vendrik: ‘Het draagt bij aan gezonde publieke financiën als de band tussen inkomsten en uit-
gaven zoveel mogelijk intact is. Als je geld van een ander krijgt, dan moet het op, omdat je 
anders de volgende keer minder krijgt. We zien ook dat de verantwoording hierdoor onduide-
lijk wordt en dat de bal snel bij een andere bestuurslaag wordt gelegd. De steun van de burgers 
verkruimelt als dat niet duidelijk is.’

Zou de volksvertegenwoordiging met een eigen rekenkamer moeten worden uitgebreid?

Visser: ‘De Algemene Rekenkamer is onafhankelijk en behoort, net als de Tweede Kamer tot de 
Hoge Colleges van Staat. De Algemene Rekenkamer rapporteert aan het parlement.’

Vendrik: ‘Om het budgetrecht beter te kunnen uitoefenen kun je de ambtelijke bestaffing ver-
sterken. Het aanwijzen van begrotingsrapporteurs is een goede ontwikkeling. Mits goed ont-
sloten, zijn publicaties van planbureaus, adviserende instellingen en de Hoge Colleges voor 
het parlement zeer bruikbaar. Daarmee kan het budgetrecht meer tot zijn recht komen. Ik ken 
uit eigen ervaring begrotingsdebatten die feitelijk niet over de begroting zelf gingen. Parle-
mentariërs bepalen zelf hun inbreng. Het actief uitoefenen van het budgetrecht op basis van 
stevig onderzoek heeft meerwaarde. Dat zou meer moeten gebeuren. Ooit had de rijksbegro-
ting zo’n duizend artikelen. Dat zijn er inmiddels 183. Programma’s worden gebudgetteerd 
in steeds grotere geldsommen. Dat was vijftien jaar geleden onderdeel van de operatie “Van 
Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording”. Het recht van amendement en het budgetrecht 
spelen zich af op een hoger niveau. Je krijgt minder financiële informatie over waar die laatste 
euro binnen een artikel naartoe gaat. Daar staat tegenover dat departementen extra hun best 
moeten doen om meer inzicht te geven in wat ze hebben bereikt en wat ze denken te bereiken. 
De begrotingen zijn meer beleidsgericht geworden. Dat heeft toen grote instemming ontmoet 
in het parlement. Dat wilde weten om hoeveel geld het ging, maar vooral ook wat daarmee 
gebeurde en of het reëel was met dat geld dat doel te willen halen.

Nu constateren we dat die 183 artikelen er nog steeds zijn, maar dat het aan voldoende en 
zinvolle beleidsinformatie vaak ontbreekt. Ik denk dat het parlement zich daarop moet bezin-
nen, want dit is per saldo geen versterking van het budgetrecht gebleken. Het parlement krijgt 
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minder financiële informatie en autoriseert op een hoger niveau. Dat betekent dat de minister 
meer ruimte heeft om binnen het artikel uitgaven toe te delen.

Het is niet zo dat het altijd beter is met kleinere begrotingsartikelen met minder budget 
te werken. Het gaat er vooral om dat je goed kijkt naar wat eronder ligt. Er gaat een grote 
klap geld naar de aow – dat is toevallig premiegeld, maar het gaat om het voorbeeld. Dat 
gaat om ruim 32 miljard euro, maar je weet dat het maar naar één doel gaat: uitkeringen. Het 
opknippen van zo’n pot heeft geen zin, dat maakt je niet wijzer. Maar er zijn soms begro-
tingsartikelen die wel heel ruim geformuleerd zijn. Die artikelen lenen zich bij uitstek voor 
onderzoek: wat autoriseren we hier eigenlijk? Dit raakt ook onze grondwettelijke taak. De 
Rekenkamer controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het 
Rijk. Naarmate de bestedingscategorieën vager worden, heeft ons oordeel over de rechtma-
tigheid ook geringere betekenis, omdat diverse soorten uitgaven al snel binnen het bereid 
van een artikel vallen.’

Weet het parlement dat ook?

Vendrik: ‘We hebben dit fenomeen in ons laatste verantwoordingsonderzoek geproblemati-
seerd, zodat het parlement zich een juist beeld van ons rechtmatigheidsoordeel kan vormen. 

Kees Vendrik en Arno Visser tijdens het interview, 3 september 2014.

[Foto: Werry Crone]
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Wat daarbij niet helpt, is dat het parlement zich in rap tempo vernieuwt en dat historische 
kennis makkelijk verloren gaat.

De Rekenkamer probeert het parlement daarin bij te staan. Dat heeft er bijvoorbeeld toe 
geleid dat wij de Kamer hebben geadviseerd toen het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
het aantal begrotingsartikelen verkleinde. Voor ons is des Pudels Kern – publiek geld verdient 
een goede publieke verantwoording.’

De kredietcrisis en de schuldencrisis hebben het budgetrecht in feite ook uitgehold omdat de 
banken hun wangedrag afwentelden en regering en parlement voor voldongen feiten stelden en 
daarom tot miljardensteun dwongen.

Vendrik: ‘Dat is waar, maar feitelijk stonden regering en parlement machteloos. Niet ingrijpen 
was geen optie. Die miljardensteun heeft het risicoprofiel van de overheid sterk vergroot. 
Nu is het gelukkig gemeengoed geworden dat kabinet en Kamer een bredere informatiebasis 
moeten hebben dan sec de begroting. Een goede informatiepositie betekent ook inzicht in de 
aard, omvang en beheersing van risico’s van de overheid. De minister van Financiën heeft hier 
veel werk van gemaakt.’

Visser: ‘Na de schuldencrisis hebben we ons in de eu die drieprocentnorm voor het financie-
ringstekort via het parlement zelf opgelegd. De vraag is wel: hoeveel bevoegdheden ken je toe 
aan de Europese Commissie die in wezen aan het parlement behoren als controlerend orgaan?’

Is het niet logisch dat de macht van het parlement afneemt bij het toenemen van de macht van 
Europa en die decentralisatie naar de gemeenten?

Vendrik: ‘Daar is het parlement zelf bij. Er is besloten om Europa meer zeggenschap te geven 
over de nationale begrotingen. Het is nog even de vraag hoe dat de komende jaren uitpakt en 
of dit echt als een sterke inperking van het budgetrecht gezien kan worden. Europa gaat vooral 
over de kaders. Europa gaat zich niet bemoeien met de vraag hoeveel geld er naar de univer-
siteiten gaat en hoeveel naar het middelbaar onderwijs. Het parlement heeft en houdt daar de 
laatste zeggenschap over. Dus het is niet zo dat “meer Europa” automatisch een inperking van 
het budgetrecht betekent.

Bij de decentralisaties is het wel het geval: als je decentraliseert, dan ligt vast dat gemeenten 
beslissen over de uiteindelijke besteding van geld dat gemoeid is met jeugd- en langdurige 
zorg, ondersteuning en participatie. Dat betekent dat het budgetrecht in hoge mate een heel 
formeel karakter krijgt. Dan gaat het vooral over de hoogte van bedragen en niet over de 
precieze aanwending.’

Nog even over de drieprocentnorm van de eu. Is dat in het belang van gezonde publieke finan-
ciën? Die norm is toch primair gericht op het mogelijk maken van verdere integratie? 

Vendrik: ‘De ratio achter de gezamenlijke begrotingsregels is in de eerste plaats defensief. 
Andere landen krijgen last van jouw tekorten als ze niet worden beheerst. Ze veroorzaken 
instabiliteit. Dat was en is de beleidstheorie achter het Stabiliteits- en groeipact. Na 2010 
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bleek echter meer nodig om de stabiliteit van de euro te borgen. Spelregels zijn aangescherpt.  
Men probeert de economische convergentie tussen landen aan te pakken.

Tijdens het begin van de crisis is de politiek zelf procyclisch gaan werken. Er was al onrust, 
Europa had net een bancaire crisis achter de rug, en de vraag was of overheden de financiële sec-
tor nog wel overeind konden houden. Griekenland kwam zwaar in de problemen. Daarna andere 
landen. De reactie was: moeten we wel doorgaan met de euro? Dat betekent dat je brand gaat 
blussen met benzine. Uiteindelijk hangt de euro af van de politieke steun die wordt uitgesproken.’

Wat zou er gebeuren als een parlementaire meerderheid in Nederland boven die 3 procent wil gaan?

Vendrik: ‘Dat betekent de facto dat het Stabiliteits- en groeipact wordt opgezegd. Het staat de 
politiek vrij daartoe te besluiten.’

Waarom heeft de Kamer twee politiek geprofileerde figuren tot lid van de Rekenkamer benoemd? 
Zat daar een plan achter?

Visser: ‘We worden voorgedragen door de Tweede Kamer. Vanaf de jaren zestig kwamen er 
collegeleden met een meer politieke achtergrond.’

Vendrik: ‘Er zit geen plan achter. De Algemene Rekenkamer selecteert op geschiktheid en 
doet op grond van de wet een openbare aanbeveling voor een collegelid. Het parlement 
mag ermee doen wat het wil. Partijpolitieke afkomst was voorwaarde noch blokkade. Er 
zijn twee smaken: of je bent onafhankelijk, of je hebt een politieke kleur, maar die wordt pas 
relevant als er al iemand anders van jouw kleur zit. Het werkt niet andersom, dat we voor 
een bepaalde kleur gaan. Ik heb wel gemerkt dat politiek-bestuurlijke ervaring ertoe doet. 
Het helpt als je wethouder bent geweest of Kamerlid of in een soortgelijke positie. Dat heeft 
een organisatie als deze wel nodig. Niet voor de politieke guidance, maar wel om met sensiti-
viteit te snappen hoe het politieke proces in elkaar zit. Hoe de spelers acteren die daarin een 
hoofdrol hebben.’ 

Hoe kijkt de Rekenkamer aan tegen de evolutie van Verantwoordingsdag in mei? Is dat de goede 
kant op gegaan, of valt dat tegen? 

Vendrik: ‘Ik heb er vele keren aan meegedaan, en wat eigenlijk al meteen duidelijk werd – en 
dat had ik niet van tevoren voorzien – is dat de politieke dynamiek altijd zodanig is dat er geen 
kabinet van welke signatuur dan ook is dat in mei conclusies trekt en daaraan politieke keuzes 
verbindt. Dan is verantwoording dus alleen maar terugkijken en wordt het saai en weinig 
relevant. Zo is het ook niet bedoeld. Ik heb vele pogingen gedaan – en daar ben ik hopeloos 
niet-succesvol in geweest – het kabinet uit te dagen: maak een verbinding tussen je verant-
woording en wat je wilt gaan doen. Wat heb je ervan geleerd en wat ga je dan doen? Maar dat 
soort conclusies trok een kabinet nooit: dat bewaart men voor Prinsjesdag, maanden later.

Dat is een onhebbelijkheid die volgens mij schade heeft berokkend aan de gedachte van 
Verantwoordingsdag. Ten onrechte wordt het te vaak “gehaktdag” genoemd. Gehakt maken 
is niet de essentie van verantwoording. Verantwoording gaat over leren. De regel is dat we 
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fouten maken en dat er dus altijd een noodzaak is om je te verantwoorden opdat je ervan kan 
leren. Bovendien moet je het publiek duidelijk maken dat je elke dag je best doet om 250 mil-
jard euro morgen beter uit te geven dan gisteren. Die verbinding wordt onvoldoende gelegd. 
Daarom moedigen wij het parlement aan om bij elke begrotingsbehandeling – het geld van 
morgen – terug te kijken naar de verantwoording – het geld van gisteren.’

Zou je de twee bij elkaar moeten brengen?

Vendrik: ‘Nee, ik denk dat je Verantwoordingsdag moet houden. Er hoort een moment te 
zijn waarop het parlement geïnformeerd wordt over de resultaten van het afgelopen jaar. De 
Algemene Rekenkamer probeert wel in september een aantal urgenties uit het verantwoor-
dingsonderzoek van mei te actualiseren en aan de Tweede Kamer aan te bieden, juist om die 
verbinding te versterken. Met begrotingsbrieven herinneren wij het parlement aan relevante 
bevindingen uit eerder onderzoek. We gaan dat nu voor het derde jaar doen. Parlementariërs 
zeggen dat het hen helpt bij hun werk.’

Kan de Rekenkamer, vanwege de haast in de Tweede Kamer, zo nodig nog een inhaalslag maken 
in de Eerste?

Vendrik: ‘Die haast is wel een onderscheidend kenmerk, maar het is niet zo dat de Tweede 
Kamer alleen maar vooruitkijkt. Er zijn zeker commissies en Kamerleden die Verantwoor-
dingsdag serieus nemen en mede aan de hand van onze informatie tekst en uitleg vragen. 
Er is zelfs een Kamerlid geweest dat de decharge van de begroting tegenhield, omdat hij niet 
tevreden was.

De Tweede Kamer is meer georiënteerd op het dossier zelf, terwijl de Eerste Kamer wat 
beschouwender is. Ik mag daar graag komen. In de Eerste Kamer zit veel gravitas, veel poli-
tieke en bestuurlijke ervaring. Onze contacten met hen zijn altijd bijzonder vruchtbaar, en ze 
groeien ook.’

Noot

3 Het vraaggesprek met Vendrik en Visser heeft plaatsgevonden op 3 september 2014 en werd geau-

toriseerd op 10 september 2014.
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