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Opnieuw heeft Lenny Vulperhorst, een mooi en goed geschreven boek gepubliceerd. Nu 

over het fenomeen Parlementair Onderzoek met als titel ‘De onderste steen boven, Hoe 

parlementair onderzoek helpt de wereld te begrijpen’. In de titel zit al direct die 

fascinerende combinatie van het parlementair onderzoek. Dit onderzoek heeft inderdaad de 

mogelijkheid om de onderste steen naar boven te halen op een vrijwel onorthodoxe wijze en 

door het parlementair onderzoek krijgen wij zicht op de wereld en begrijpen wij hem beter. 

In ieder geval geeft het ons de mogelijkheid om complexe vraagstukken een plaats te geven 

en daarmee de acceptatie van iets dat –vaak – fout ging te accepteren. Het Parlementaire 

Onderzoek naar de Bijlmerramp Bijlmeronderzoek was misschien niet een van de echt 

geslaagde parlementaire onderzoeken maar het vervulde wel degelijk een rol in het 

collectief verwerken van de ramp.  

 

Daarmee komen wij direct uit op de functie van het parlementair onderzoek. Lenny 

Vulperhorst laat goed zien dat een parlementair onderzoek velen functies kan vervullen. In 

zijn boek ontleedt hij de verschillende wetenschappelijke opvattingen over de functie van 

het parlementair onderzoek. Ik vat daarvan samen: 

 

Boon: 

• Fact finding  (informatie functie) 

• Controleren en beïnvloeden van het beleid 

• Mobiliseren van meerderheden (…) in een verdeelde situatie (hefboomfunctie) 

• Politieke propaganda en politieke strijd (propagandafunctie) 

• Realiseren van persoonlijke ambities van individuele  politici (springplankfuncties) 

 

Muller en Coenen voegen toe: 

• Symbolische functie: reinigende en legitimerende werking van een enquête (rituele 

waarde)  

 

Herman van Gunsteren: 

• ‘De boel moet opgeschud worden. Evident onrecht moet worden benoemd. De 

onderste steen moet boven komen. Er moet ook iets gestopt worden want zo willen 

wij het niet langer’.  

• Leden van een onderzoekscommissie doen lange tijd onderzoek en ontdekken zo met 

elkaar ‘gemeenschappelijke waarden in het negatieve’. Enquêtes gaan over het 

onthullen van gemeenschappelijke waarden die geschonden zijn’ (de schuldvraag).  

 

Zelf onderscheid Lenny Vulperhorst elf functies aan het parlementair onderzoek en laat 

daarmee zien hoe omvangrijk de rol en de functie van het parlementair onderzoek kan zijn.  

 

Bij de start van het parlementair onderzoek: 

• politieke verantwoording,  



• parlementaire controle van de uitvoerende macht 

• evalueren van de kwaliteit van wetgeving 

• waarheidsvinding 

 

Tijdens een parlementair onderzoek: 

• Herbevestiging van het gezag van het parlement 

• Het demonstreren dat er sprake is van lerend vermogen van de Kamer 

• Het parlementaire ritueel (de Kamer kijkt in gezamenlijkheid  terug op het eigen 

handelen en falen) 

• Het illustreren hoe belangrijk het organiseren van tegenmacht is  

• Hoe noodzakelijk het is om ruimte te scheppen om te delibereren 

 

Bij de presentatie en na het parlementair onderzoek: 

• Tribunaal functie (het aanwijzen van verantwoordelijken 

• De springplankfunctie (positieve impuls aan de eigen politieke loopbaan) 

• Stoppen met of het grondig aanpassen van beleid 

 

Mijn visie op de rol en de betekenis van het parlementair onderzoek 

Vooraf is het belangrijk om te constateren dat parlementair onderzoek een bijzondere vorm 

van onderzoek is. Het onderzoek voldoet wellicht gaan geen enkele wet, voor zover deze er 

zijn, van wat objectief en wellicht wetenschappelijk onderzoek is. In die zin is de 

waarheidsvinding in een parlementair onderzoek ook altijd de waarheid zoals de commissie 

die waarneemt. In die zin kan over ‘de waarheid’ dan ook gediscussieerd worden. Ik dacht 

dat het Wilders was die ooit heeft gezegd ‘feiten zijn ook subjectief’. Omdat het bij 

parlementair onderzoek uiteindelijk altijd gaat over het beleid gaat het ook altijd om de 

waarheid van het gevoerde en te voeren beleid.  

 

Voor mij zijn er een aantal betekenissen die ik aan het parlementair onderzoek zou willen 

toekennen. De belangrijkste daarvan zijn  

• De Kamer als instituut 

• Een werkelijke inhoud aan parlementaire sturing en controle 

• Het komen tot een min of meer geaccepteerde gemeenschappelijke opvatting in 

belangrijke vraagstukken  

• Corrigerende werking van bijna niet aan te raken machtsmechanisme.  

 

De belangrijkste betekenis van het parlementair onderzoek is dat het hiermee ‘de Kamer als 

instituut’ zijn betekenis krijgt. Waar normaal de Kamer vaak uiteen valt in een ogenschijnlijk 

kibbelende kooi vol (struis)vogels die elkaar bevragen (delibereren) treedt hier de Kamer 

vaak met één mond op. Waar nog in het debat het verschil gezocht dan wel benadrukt wordt 

zien wij hier de zoektocht naar gemeenschappelijkheid. Het inhoud geven aan de Kamer als 

instituut is daarmee misschien wel de meest waardevolle functie die een parlementair 

onderzoek heeft. In eens bestaat niet het kamerlid, dan wel de fractie, de coalitie dan wel 

oppositie maar de Kamer als politiek orgaan. Daarom is parlementair onderzoek ook zwaar 

beladen. Waar immers een onderzoek faalt, of een commissielid onderuit gaat erodeert ook 

het gezag van de Kamer in zijn totaliteit.  

 



In navolging van het functioneren van de Kamer als instituut zien wij dat er hierdoor ook 

sprake is van een maximalisering van de parlementaire sturing en controle. Juist omdat het 

parlementaire onderzoek niet vrijblijvend is dan wel niet gemakkelijk genegeerd kan worden 

krijgt een werkelijke parlementaire sturing en controle effectief betekenis. Mijn ervaring is 

dat de vaak positieve effecten van een parlementair onderzoek verrijkend zijn op zowel de 

vorming als de uitvoering van het beleid. 

 

Een andere betekenis van het parlementair onderzoek, zoals ik het beleef, is de publieke 

meningsvorming (framing van het onderwerp). Parlementair onderzoek laat ons in een 

bepaalde richting denken. Het definieert het vraagstuk en creëert een min of meer 

gemeenschappelijk opvatting in de samenleving over een vraagstuk en daarmee ook over de 

wijze waarop met dat vraagstuk kan worden omgegaan.  

 

Tot slot zie ik van de corrigerende werking van bijna niet aan te raken machtsmechanisme. 

Voor mij laten de bouwfraude-enquête en de enquête over grote infrastructurele projecten 

zien hoe enorm de impact kan zijn. De bouwsector is door de enquête haar kartel achtige 

vooroverleg kwijtgeraakt waardoor de vele fake aanbestedingen weer een min of meer 

normale concurrentie is geworden. Het TCI heeft letterlijk een einde betekend van een groot 

miljarden project dat opnieuw een financieel debacle in zich droeg, namelijk het niet 

doorgaan van de Zuiderzeelijn.  

 

De toekomst van parlementair onderzoek 

Waar vroeger parlementair onderzoek een zeldzaamheid was is het nu een min of meer 

reguliere activiteit aan het worden. En dat is verkeerd. Hier zit in de herhaling de zwakte. 

Parlementair onderzoek ontleent zijn waarde mede aan de exclusiviteit. Wanneer 

Parlementair onderzoek normaal wordt zal het een bot instrument worden. De huidige 

Kamer gaat naar mijn mening niet voorzichtig genoeg om met het instrument.  

 

Zo zie ik het FYRA onderzoek eerder als een illustratie om een lastig politiek vraagstuk 

voorlopig te parkeren in een parlementair onderzoek. De politiek (in het bijzonder de 

coalitie)  ging plotsklaps zonder slag en stoot akkoord met een parlementair 

onderzoek en had zich daarmee voorlopig bevrijdt van een delicate kwestie. Naar 

mijn inzicht had het van moed getuigd wanneer juist hier de Tweede Kamer een 

onafhankelijke groep deskundigen had aangesteld die als voorhoede het onderzoek 

zou hebben gedaan. Deze zouden beter dan de Kamer zelf ook het functioneren van 

de Tweede Kamer hebben kunnen betrekken bij dit onderzoek. En dat is van belang 

omdat de Kamer in 2014 al een eerder parlementair onderzoek (TCI) naar grote 

projecten achter de rug had. Dat onderzoek van deskundigen had, indien nodig, 

eventueel in een korte parlementaire enquête kunnen worden afgerond. Zelfs had 

hier overwogen kunnen worden om de Eerste Kamer te verzoeken onderzoek te 

doen omdat zij minder dan de Tweede Kamer een speler in het spel is en dus over 

haar eigen functioneren moet gaan oordelen.  

 

Bij het vraagstuk van de woningcorporaties komt – als het goed is - opnieuw de rol 

van de Tweede Kamer centraal te staan. Juist hier op dit beleidsterrein is er sprake 

van een grote ideologische patstelling over de rol en functie van het middenveld. 

VVD: markt, CDA: middenveld, PvdA: democratisering van het middenveld en 



zelforganisatie. Het is deze impasse die maakt dat de directieven van de politiek niet 

zodanig zijn dat het woonstelsel goed is ingekaderd. Het is dan ook dit vacuüm dat de 

politiek heeft laten bestaan waarbinnen de woningcorporaties op geheel eigen wijze, 

met negatie van de politiek, invulling konden geven aan een publieke taak.  

 

Moraliteit: In de parlementaire enquête Woningcorporaties heb ik mij op veel 

momenten afgevraagd waarom dit een parlementaire enquête moest zijn. De 

verhoren leken vaker op een geformaliseerde variant van een rondetafelgesprek van 

een Kamercommissie waarin als het ware een beleidsterrein wordt verkend. Hoezo 

waarheidsvinding? Een Kamercommissie behoort tijdens die verhoren ook 

daadwerkelijk proces en inhoud bloot te leggen van de aan de orde zijnde 

misstanden. Dat is wat anders dan de publieke verantwoording van degene die 

verhoord worden en al helemaal dan de tribunaalfunctie die tegenwoordig een 

parlementair onderzoek lijkt te krijgen. Ik heb mij gestoord aan de vaak morele 

verontwaardiging die vaak in de vragen van de enquêtecommissie Woningcorporaties 

zaten opgesloten: ‘Vind u dit fatsoenlijk’. Het gaat om het naar boven halen van ‘het 

hoe’ en niet om ‘het afleggen van publieke verantwoording’.  

 

De Tweede Kamer zou zuiniger moeten zijn op haar eigen instrument en zich afvragen hoe 

de effectiviteit van het mes van het parlementaire onderzoek ook echt scherp blijft.  De 

Tijdelijke Commissie Infrastructuur heeft in die zin al eerder een aantal aanbevelingen 

gedaan die naar mijn idee onvoldoende betekenis hebben gekregen in de doorwerking naar 

het instrument onderzoek van de Tweede Kamer. De belangrijkste is die van de oprichting 

van ‘een parlementair kennis en controlecentrum’. Door met name de onderzoeksfunctie 

verder te professionaliseren, ook naar de normale voorbereiding van wetgeving, versterkt de 

Tweede Kamer haar echte slagkracht als instituut. Parlementair onderzoek heeft het 

vermogen om boven de partijen uit te stijgen, om binnen de Kamer een vorm van 

gemeenschappelijkheid te krijgen. Juist in deze tijd zou deze vorm van 

gemeenschappelijkheid nog weleens heilzaam kunnen werken.  

 

Een goed en professioneel parlementair kennis en controlecentrum zou tevens als bijeffect 

hebben dat het geheugen van de Kamer als instituut meer inhoud zou kunnen krijgen. Nu is 

de kamer voor haar collectief geheugen afhankelijk van de leden zelf en in beperkte mate 

van de ambtelijke ondersteuning. Dat maakt dat de Kamer altijd een achterstandspositie 

heeft. Door een zwaardere formalisering van de onderzoekstaak ten behoeve van de gehele 

Kamer wordt als het ware het institutionele geheugen en daarmee de slagkracht van de 

Kamer wezenlijk versterkt.  

 

Tot slot kan een Kamer alleen maar functioneren bij de gratie van de onafhankelijkheid van 

een Kamerlid. Wij zien in toenemende mate dat er een proces heeft plaatsgevonden dat 

Kamerleden geplaatst worden in de rol van werknemers in dienst van een fractie (politieke 

partij). Tegenwoordig horen daar heuse functioneringsgesprekken bij met bijbehorende 

verslagen met handtekeningen. Die verregaande vorm van institutionalisering van het 

werknemerschap van Kamerleden is een fundamentele  aantasting van het feit dat een 

Kamerlid zonder last zijn werk zou moeten zoen. Het koesteren van het autonome van een 

kamerlid wordt weliswaar algemeen beleden maar in de praktijk zien wij binnen de meeste 

fracties vaak het tegendeel gebeuren. Parlementair onderzoek vraagt om Kamerleden die 



vanuit zichzelf zich autonoom kunnen opstellen, die rolbewustzijn hebben van de 

staatkundige betekenis van het zijn van kamerlid en die in hun houding open staan om in het 

debat niet alleen de ander te willen overtuigen maar ook zichzelf kunnen laten overtuigen 

wanneer de argumenten daartoe aanleiding geven. Het zou het debat, nu vaak het 

uitspreken van al ingenomen posities (commercials), meer betekenis kunne geven en 

daarmee ook zijn weerslag in positieve zin hebben op de samenleving als geheel.  

 

Ik kan slechts hopen dat het boek van Lenny Vulperhorst zal bijdragen actief zal bijdragen 

aan een open gesprek over de de positie en de rol van het parlementair onderzoek. Het is 

meer dan de moeite waard omdat juist in deze tijd, met zo’n veelvoud aan 

meningsverschillen, te doen.  

 

  

 

 

 

 


