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staat en recht

overheid. Hun oplossingsrichting: 
een ‘nee, tenzij’ bij inbesteding. De 
overheid moet daarbij aantonen 
dat inbesteding noodzakelijk en 
proportioneel is, en de markt moet 
gelegenheid krijgen om te laten zien 
wat ze in huis heeft. 
Dat ‘nee, tenzij’ moet een plek 
krijgen in de Wet markt en over-
heid. Dat vinden niet alleen de 
beveiligingsbedrijven, maar ook de 
schoonmaak- en de cateringbranche. 
De drie bedrijfstakken hebben dat 
recent aangegeven in een gezamen-
lijke reactie op het voorstel van 
toenmalig minister Kamp van Eco-
nomische Zaken om de wet te wijzi-
gen. Net als de beveiligingsbedrijven 
hebben ook de schoonmakers en 
cateraars te maken met inbesteding. 
Ook zij zien dat de overheid in hun 
sector de marktwerking en concur-
rentie uitschakelt, waardoor de 
belastingbetaler meer geld kwijt is 
aan minder dienstverlening.
Veiligheid draait om publiek 
vertrouwen. Daarmee is veiligheid 
een essentieel ingrediënt van een 
democratische rechtsstaat. De best 
denkbare veiligheid bereiken we als 
overheid en markt elk de rol spelen 
die hen past. Inbesteding vertroe-
belt die verhouding. Hoe zuiverder 
de rollen, hoe beter de markt kan 
leveren wat de samenleving wenst 
en hoe beter ze kan bijdragen aan de 
publieke zaak: een veilig Nederland.
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overheidsland echter voltrekt zich 
een omgekeerde ontwikkeling. 
Inbesteden lijkt een doel op zich te 
worden. De RBO breidt zijn werkter-
rein uit en besteedt enkel nog de 
flexibele beveiligingscapaciteit uit 
aan de markt. 
De rekening komt terecht bij de 
belastingbetaler, want inbesteding 
helpt niet bij het streven naar een 
compacte en goedkope overheid, 
integendeel: een vaste laagbetaalde 
baan in de markt is goedkoper dan 
een vaste laagbetaalde baan bij de 
overheid. Een uur beveiligingswerk, 
georganiseerd door de overheid 
zelf, is een factor anderhalf duurder 
dan een uur beveiligingswerk in 
de markt. Dat verschil zit hem met 
name in de overhead – een kosten-
post die in overheidsbegrotingen 
nog wel eens naar de achtergrond 
verdwijnt.
De rijksbegroting laat inmiddels 
weer een heel wat florissanter beeld 

zijn, stijgt het aantal geweldsinci-
denten en bedreigingen tegen het 
personeel. Onlangs nog stuurde de 
Centrale Ondernemingsraad (COR) 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
hierover een brandbrief aan de eigen 
directie. Terwijl uit noodzaak steeds 
meer flexibele particuliere beveili-
gers worden ingehuurd, roept de 
COR juist om meer gekwalificeerde 
bewaarders. Die zijn er: bij de RBO, 
waar ze beveiligingswerk doen. De 
juiste mensen zitten nu dus niet op 
de juiste plaats.

Goede prijs
Door beveiligingstaken in te be-
steden zette het Rijk de tijd jaren 
terug: de overheid haalde specia-
listische taken binnen waarvan de 
markt heeft bewezen ze goed en 
tegen een goede prijs te kunnen 
uitvoeren. Niet voor niets huurt het 
bedrijfsleven steeds meer externe 
capaciteit in voor beveiliging. In 

zien dan vier jaar terug, toen de 
bezuinigingen op het gevangenis-
wezen vorm kregen. Het nieuwe 
kabinet zou de ontstane ruimte 
kunnen gebruiken om te stoppen 
met het inbesteden van beveili-
gingswerk en zo de veiligheidspro-
blemen in de gevangenissen op te 
lossen. Met het gevolg dat ieder 
weer het werk doet waarvoor hij het 
beste  gekwalificeerd is.

Oneerlijke concurrentie
Het nieuwe kabinet zou boven-
dien een eind kunnen maken aan 
de oneerlijke concurrentie van de 
overheid, die inbesteding feitelijk 
is. Een aanzet gaven VVD-Kamerlid 
Erik Ziengs en zijn D66-collega 
Kees Verhoeven al in 2015 met de 
initiatiefnota over de Wet markt en 
overheid. Daarin signaleerden ze dat 
de bestaande wetgeving onderne-
mers nauwelijks bescherming biedt 
tegen oneerlijke concurrentie van de 

De rijksoverheid laat steeds 
meer beveiligingswerk doen 
door eigen mensen en klopt 
enkel nog voor flexibele bevei-
ligingscapaciteit aan bij het 
bedrijfsleven. Minder inhuur 
van externen klinkt als een 
goedkopere overheid. Maar 
het tegendeel is waar, betoogt 
voorzitter Laetitia Griffith 
van de vereniging Nederlandse 
Veiligheidsbranche. 

Openbare Orde en veiligheid (

De afgelopen jaren hebben de Neder-
landse beveiligingsbedrijven enorm 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
eigen werk en in nieuwe manieren 
om samen met partijen als politie, 
douane en de Koninklijke Mare-
chaussee te werken aan veiligheid 
op straat, in publieke gebouwen 
en op bedrijventerreinen. Op veel 
plekken blijken de oren en ogen 
van beveiligers een goed alternatief 
voor relatief dure politiesurveillance. 
Inzet van nieuwe technologie, data-
analyse, betere uitwisseling van 
gegevens – de branche denkt steeds 
mee over creatieve oplossingen om 
van Nederland een beter, veiliger 
land te maken. En zo hoort het: 
publiek-private samenwerking is 
een symbiotische verhouding tussen 
overheid en markt, waarin ieder de 
rol speelt die hem het beste past. 

Inbesteding 
In die samenwerking is een weef-
fout geslopen. Op het hoogtepunt 
van de economische crisis, vier jaar 
terug, moest staatssecretaris Teeven 
van Veiligheid en Justitie tientallen 
penitentiaire inrichtingen sluiten, 
omdat cellen leegstonden. Onderdeel 
van zijn plan was het ‘inbesteden’ 
van beveiligingswerk: boventallige 
gevangenbewaarders gingen aan de 
slag als beveiliger bij de Rijks Beveili-
gings Organisatie (RBO). Zo kreeg de 
RBO er honderden mensen bij. 
De gevolgen van de bezuinigingen 
doen zich inmiddels voelen in het 
gevangeniswezen. In de peniten-
tiaire inrichtingen die nog open 

Door beveiligingstaken zelf uit te gaan voeren zette het Rijk volgens belangenhartiger Nederlandse Veiligheidsbranche de klok jaren terug. 
De overheid haalde namelijk op die manier specialistische taken binnen waarvan de markt heeft bewezen ze goed en tegen een goede prijs 
te kunnen uitvoeren, aldus voorzitter Laetitia Griffith van de brancheorganisatie. Foto: shutterstock
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O p 24 oktober stuurde de voorzitter van 
de Eerste Kamer een wel heel vreemde 
brief aan premier rutte. Het gaat daarin 

over de vraag of het eigenlijk wel kan dat één 
ministerie meer ministers aan het roer heeft 
staan. In de brief uit de Eerste Kamer twijfels 
over de vier ministeries die elk twee ministers 
aan het hoofd gaan krijgen.

‘staatsrechtelijk is van belang,’ zo weet de se-
naat te melden in de brief, dat duidelijk is welke 
van de twee ministers in zo’n geval belast is met 
de leiding van het ministerie. Want artikel 44 
van de grondwet luidt toch immers: ‘bij konink-
lijk besluit worden ministeries ingesteld. Zij 
staan onder leiding van een minister.’
de tekst – ‘een minister’ – sluit feitelijk uit dat 
twee minister tegelijkertijd met de leiding van 
een hetzelfde ministerie worden belast, volgens 
de senaat. Wat gebeurt strijdt dus met de 
grondwet.

Echt niet, dus. dit is een sterk staaltje staats-
recht maken waar je bij staat.

Ten eerste staat staatsrechtelijk al decennia vast 
dat de regering, in goed overleg met het parle-
ment, bepaalt welke ministeries er zullen zijn, 
hoe die worden ingericht en welke ministerpos-
ten en staatssecretariaten daarbij gaan horen. 
de grondwet laat daar terecht zoveel mogelijk 
ruimte voor. Het tweede lid van artikel 44 
grondwet, dat het mogelijk maakt om ministers 
aan te stellen die niet zijn belast met de leiding 
van een ministerie, moet ook in die zin worden 
gezien. Het is een ruimte scheppende bepaling. 
Ook dat soort ministers mag worden benoemd. 
Je mag dat niet andersom lezen (zoals de senaat 
doet): hooguit één minister per ministerie en 
anders een ‘tweede lid minister’-zonder porte-
feuille. dat zou het de facto onmogelijk maken 
twee ministers gebruik te laten maken van (on-
derdelen van) één ambtelijk apparaat door het 

gezamenlijk aan te sturen. Waar de senaat die 
stellige staatsrechtelijke overtuigingen vandaan 
haalt, weet ik niet. Het vindt geen grond in de 
grondwetsgeschiedenis, de juris- of legispruden-
tie of de literatuur. Het is nieuw staatsrecht van 
senatoriale makelij, zo lijkt het.

Ten tweede: de wel heel letterlijke interpretatie 
van tekst van artikel 44 grondwet van de senaat 
slaat ook tekstueel de plank mis. Het lidwoord 
‘een’ in de zin ‘Zij staan onder leiding van een 
minister’ is geen numerieke of getalsaandui-
ding, maar een soort- of genusaanduiding. Je 
moet het lezen in de context van artikel 46 dat 
over de staatssecretarissen gaan, en artikel 48 
grondwet over de minister-president. met ‘een 
minister’ wordt verwezen naar het soort ambt 
dat hier wordt bedoeld: minister (en niet een 
staatssecretaris). Zo wordt, om het een beetje 
dichter bij de Eerste Kamer te brengen, in artikel 
57, tweede lid, van de grondwet, dat luidt dat: ‘2. 

Een lid van de staten-generaal kan niet tevens 
zijn minister, staatssecretaris, lid van de raad 
van state, lid van de algemene rekenkamer (…).’ 
niet bedoeld dat van al die 225 leden van de sta-
ten-generaal er maar één niet die functies kan 
verenigen. Ook hier wordt de ‘soort’ lid van de 
staten-generaal bedoeld. Ik begrijp dat de Eerste 
Kamer zich op wil werpen als hoeder van de 
grondwet, en ik snap ook dat ze een beetje 
stoom af willen blazen omdat ze er zo bij han-
gen bij de kabinetsformatie, maar dit moesten 
ze maar niet meer doen. dit helpt niet.
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