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Hoe hetzelfde onderzoek meer mensen kan dienen...
Lees ‘Toegang tot opdrachtonderzoek’ van Guido Enthoven

Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
www.verkenningnieuwnederland.nl
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Ministeries laten veel onderzoek verrichten door 
universiteiten en kennisinstellingen. Op dit moment 
heeft het parlement geen rechtstreekse toegang tot 
dit onderzoek. Deze onderzoeken gaan regelmatig 
over maatschappelijk belangrijke kwesties. Boven-
dien wordt dit opdrachtonderzoek met publiek geld 
gefinancierd. Het is tijd om dit onderzoek beter te 
benutten. 

Moet het parlement toegang hebben tot de met 
publiek geld in opdracht van departementen 
geproduceerde kennisproducten van universitei-
ten, kennisinstellingen of  adviesbureaus? Minis-
teries zetten veel onderzoek uit bij universiteiten 
en kennisinstellingen als de universiteiten van 
Amsterdam, Leiden, of  Wageningen, Technische 
Universiteiten als Delft, Eindhoven of  Twente en 
kennisinstellingen als TNO en Alterra. Het gaat 
bijvoorbeeld om onderzoek naar alternatieven 
voor de Betuwelijn, naar recidive bij taakstraffen, 
naar kostenoverschrijdingen bij wegenaanleg of  
de mogelijkheden van open source software. De 
huidige regeling bepaalt dat het eigendom van 

opdrachtonderzoek overgaat op het opdrachtge-
vende departement (Arvodi-regels).1 Het is ver-
volgens aan het departement om te beslissen of  
ze het onderzoek al dan niet openbaar maken. 
Vaak wordt op een departement een ambtelijke 
of  politieke afweging gemaakt of  het opportuun 
is om het onderzoek naar de Kamer te sturen. 
Indien de uitkomsten in lijn zijn met het gevoer-
de beleid zal het antwoord overwegend positief  
zijn. Indien het rapport kritisch is over doelen, 
middelen, of  resultaten, wordt regelmatig ook 
besloten het rapport voor kennisgeving aan te 
nemen en geen verdere actie te ondernemen.

Advies KNAW

In 2005 bracht de KNAW over deze materie een 
advies aan de minister van OCW uit onder de titel 
Wetenschap op bestelling.2 Dit advies behandelt 
de waarborgen die kunnen worden geschapen 
voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid 
van opdrachtonderzoek door onderzoekers in de 
publieke sector in opdracht van derden. Uit het 
onderzoek dat ten grondslag ligt aan het advies 

Toegang tot opdrachtonderzoek
Guido Enthoven, Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
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blijkt dat er ontsporingen optreden. De opzet, 
de gegevensverzameling en de interpretatie van 
het onderzoek worden soms aangepast om een 
voor de opdrachtgever gunstige uitkomst te ver-
krijgen. De publicatie van de uitkomsten wordt 
soms verhinderd, vertraagd of  aangepast aan 
de wensen van de opdrachtgever. ‘De Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Op-
drachten tot het verrichten van Diensten stellen 
aan onderzoekinstellingen eisen die strijdig zijn 
met onafhankelijk onderzoek. Ze zijn op diverse 
punten strijdig met de uitgangspunten van aca-
demische vrijheid en belemmeren de uitvoering 
van onafhankelijk opdrachtonderzoek. Ze eisen 
bijvoorbeeld standaard geheimhouding van re-
sultaten, overdracht van intellectueel eigendom 
en auteursrecht.(…)’3 De rijksoverheid moet 
volgens de KNAW de volgende uitgangspunten 
steeds hanteren en vastleggen in een centraal 
convenant tussen departementen:

De keuze van onderzoekmethoden is uitslui-•	
tend afgestemd op het doel van waarheidvin-
ding en niet op externe doelen, zoals poli-
tieke beïnvloeding.

Op de onderzoekresultaten heeft de op-•	
drachtgever geen invloed.

Selectie of  weglating van onderzoekresulta-•	
ten vindt niet plaats.

Conclusies worden getrokken op basis van •	
de resultaten.

Wetenschappelijke onderzoekresultaten wor-•	
den gepubliceerd ongeacht of  ze gunstig of  
ongunstig zijn voor de opdrachtgever. 

Het vorige kabinet liet als reactie op dit advies 
weten geen aanleiding te zien deze aanbevelin-
gen over te nemen.4 Zelfregulering binnen de 
sector via de gedragscode van de VSNU bevat 
volgens het kabinet voldoende waarborgen voor 
onafhankelijk en transparant opdrachtonder-
zoek. 

Kamerleden willen toegang

Verschillende Kamerleden blijven desalniettemin 
pleiten voor toegang tot opdrachtonderzoek:

‘Politiek is strijd om informatie. Onderzoeksbu-
reaus richten zich dan vaak tot de wensen van de 
opdrachtgever. Uit het KNAW-rapport bleek dat 
met name ministeries de grote boosdoeners zijn 
als het gaat om het bewust kleuren van onderzoek. 
Veel departementen proberen onderzoekers te stu-
ren om de conclusies op een manier te formuleren 
die dienstbaar is aan de doelen van het departe-
ment.’ (Van Raak, SP)

‘Het zou goed zijn indien met publiek geld gefinan-
cierde onderzoeksrapporten ook aan de Kamer ter 
beschikking worden gesteld. Het is vanuit demo-
cratisch perspectief een slechte zaak indien amb-
tenaren zelf kunnen beslissen of ze een rapport al 
dan niet openbaar maken. Laat al die rapporten 
maar naar de Kamer sturen. Vervolgens kan ik zelf 
wel een afweging maken welke rapporten ik wil le-
zen. Indien er dan te veel informatie op ons afkomt, 
biedt het ook de mogelijkheid een politieke discus-
sie te voeren over de vraag waarom er nu zoveel 
onderzoeksrapporten geproduceerd worden en of 
dat allemaal wel nodig is.’ (Van Vliet, PVV)

In een tiental Europese landen worden kritische 
rapporten van onderzoeksbureaus of  contra-
expertises binnen het departement wel ter be-
schikking van het parlement gesteld. ‘Ik ben er 
een voorstander van om informatie die beschikbaar 
is per definitie openbaar te maken. In Scandinavië 
gaat dat heel goed, daar worden kritische rapporten 
van onderzoeksbureaus of contra-expertises bin-
nen het departement gewoon openbaar gemaakt.’ 
(Pans, VNG) 

Beter benutten van kennis

De bestaande formele restricties op toegang 
tot informatie vormen belangrijke bronnen van 
machtsverschillen en reduceren de democrati-
sche en maatschappelijke oplossingscapaciteit. 
Adequate informatie vormt geen voldoende 
voorwaarde, maar wel een noodzakelijke voor-
waarde voor het uitoefenen van democratische 
en politieke invloed. De facto geldt dat de rege-
ring doorgaans díe informatie verstrekt die zij 
wenst te verstrekken. De heersende interpretatie 
van de ministeriële verantwoordelijkheid leidt in 
de praktijk tot het afschermen van risico’s en 
beleidsalternatieven als verwoord in opdracht-
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onderzoek. De regels voor inkoop van externe 
kennis (Arvodi-regels) dienen op basis van deze 
verschillende overwegingen aangepast te wor-
den. Het is wenselijk en logisch dat de Kamer 
toegang krijgt tot – met publiek geld in opdracht 
van departementen geproduceerde – kennispro-
ducten van universiteiten, adviesbureaus of  ken-
nisinstellingen. Het zou de informatiepositie van 
Kamerleden belangrijk versterken.

Over de auteur
Guido Enthoven is directeur van het IMI. Bo-
venstaand artikel is deels gebaseerd op de be-
vindingen uit zijn proefschrift: ‘Hoe vertellen we 
het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de 
informatierelatie tussen regering en parlement.’ 
(Eburon, Delft, 2011).

E-mail: g.enthoven@imi.nu
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andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.
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Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
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is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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