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Raad voor het Openbaar Bestuur:  

Verdubbeling ondersteuning Tweede Kamer is hoognodig 

 

In een ongevraagd advies aan de voorzitter van de Tweede Kamer wijst de Raad voor het 

Openbaar Bestuur (ROB) op de toegenomen werkdruk van Tweede Kamerleden. Als medewetgever 
en controleur van de regering heeft het parlement een belangrijke rol. Om die taken goed te 

kunnen uitvoeren, dient het parlement de regering voldoende weerwoord en tegenspel te kunnen 

bieden. De checks and balances van ons politieke systeem raken door de toegenomen werkdruk 
echter uit balans. 

In het advies Ondersteuning Tweede Kamer pleit de ROB daarom voor een substantiële uitbreiding 

– een verdubbeling – van de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer, om zo het politieke 
stelsel weer in balans te brengen en daarmee de democratie te versterken. 

 

Afgelopen voorjaar ontstond discussie over de werkdruk in politiek Den Haag. De oorzaken voor 
deze hoge werkdruk zijn zeer divers en complex. Zo heeft Nederland internationaal gezien een 

kleine Tweede Kamer met relatief weinig ondersteuning. In zijn advies wijst de ROB daarnaast op 

de verschillende oorzaken voor de toegenomen werkdruk die elkaar onderling versterken, zoals de 
competitie om aandacht, politieke versnippering, incident gedreven politiek, de druk van de sociale 

media, de benaderbaarheid en bereikbaarheid van politici.  

 

Versterk de ondersteuning om het stelsel in balans te brengen 

Voor een sterke democratie is het essentieel dat Tweede Kamerleden voldoende ondersteuning 

krijgen om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren. De ROB vindt dat zowel de 

controlerende als medewetgevende taak – getuige de incidenten en affaires – versterking 

behoeven. Daarom pleit de ROB voor een substantiële uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning 

van de Tweede Kamer, juist om de positie van het parlement als tegenmacht van de regering te 

versterken en het stelsel weer in balans te brengen. Eerder bracht de ROB al een advies uit over 

de versterking over ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten, onder de titel Goede 

ondersteuning, sterke democratie. 

 

Schroom zit sterke democratie in de weg 

De ROB ziet bij Kamerleden een grote schroom om goede ondersteuning voor zichzelf te 

organiseren. Het is echter in het belang van de burgers van Nederland als hun representanten hun 

werk goed kunnen doen en in staat zijn tegenspel te leveren aan de regering. Daarom is het 

belangrijk dat volksvertegenwoordigers hun schroom aan de kant schuiven en het lef hebben om 

voldoende budget te reserveren voor de ondersteuning die zij nodig hebben.  

 

Belangrijke bijdrage voor Werkgroep-Van der Staaij 

De Werkgroep-Van der Staaij brengt nog voor het Kerstreces een advies uit. Daarin zullen 

praktische voorstellen staan waarmee de Tweede Kamer haar medewetgevende en controlerende 

taken beter kan uitvoeren en haar informatiepositie kan versterken. Met het advies Ondersteuning 

Tweede Kamer wil de ROB hier een bijdrage aan leveren.  
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