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Woord vooraf van
deminister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Beginselen van de democratische rechtsstaat vormen in Nederland het kader van ons functioneren . Burgersen overheid moeten er samen invulling aan geven . De overheid kan dit niet zonder de burgers, deburgerskunnen dit niet zonder de overheid . In die wederkerigheid is een juiste balans nodig van rechten en plichtenvan de burger enerzijds , en van de overheid anderzijds.
De rechten en plichten van burgers liggen vast in formele wetten en regels. Daarnaast doet het Handvestverantwoordelijk burgerschap een informeel,moreel beroep op burgers om actief en verantwoordelijk in demaatschappijte staan .
Er zijn ook veel formelewetten en regels die het functioneren van het openbaarbestuur vastleggen . Dezewetten en regels nodigen - juist door hun formele karakter , niet per se uit tot zelfreflectie . Daardoor zoudenwebijna uit het oogverliezen waarom we al die wetten en regels hebben : om te voorzien in maatschappelijkebehoeften binnen het kader van de democratische rechtsstaat .
In deze code voor goed openbaar bestuur is te vinden wat de basale beginselen van goed openbaar bestuurzijn in onze democratische rechtsstaat. Het is een informeel instrumentdat een beroep doet op de eigenverantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken enverantwoordelijkheden in het openbaar bestuur. Het nodigt uit tot zelfreflectie en vertaling naar dedagelijkse praktijk .
Speciale aandachtvraag ik daarbij voor integriteit. We kunnen nog zoveel vastleggen in formele wetten enregels en informele codes ; uiteindelijk is de individuele en collectieve integriteit van bestuurders essentieel.Net als de individuele en collectieve integriteit van hen die de bestuurders controleren . Helaas zijn erook inhet openbaar bestuur af en toe voorbeelden van gebrek aan integriteit en de negatieve gevolgen daarvan .
Juist demensen die individuele en collectieve taken en verantwoordelijkheden vervullen in hetopenbaarbestuur, die ons aller belang dienen ; juist zij moeten het goede voorbeeld geven . Zo verdienen we hetvertrouwen van de burger in de overheid . Zo stimuleren we actief en verantwoordelijk burgerschap . Zokunnen overheid en burgers samen invulling geven aan het functioneren van onze democratischerechtsstaat.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,





Woord vooraf van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De afgelopen jaren is veel werk verzet om de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren . Iedereoverheidsorganisatie heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid maar zij zullen door de burgers in hungezamenlijkheid beoordeeld worden . Dewaarderingvan de dienstverlening door de burgers is dan ookafhankelijk van de samenwerking van overheden .
Voor u ligt de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. In de code staan deuitgangspunten voorhetprofessioneel functioneren van debesturen van gemeenten , waterschappen , provincies en het rijk .Deze overheden zijn al goed bezig . Uit een eerstemeting van de tevredenheid van burgers met dedienstverlening door de overheid , uitgevoerd in 2008, bleek dat burgers redelijk tevreden zijn over dedienstverlening van individuele organisaties .De dienstverlening door de overheid als geheel evenwelwordt minder positief beoordeeld . De Nationaleombudsman komtmet ongeveer gelijke conclusies over samenwerking in ketens van overheidsorganisatiesin zijn jaarverslag over 2008 .
Dat betekent dus dat we onszelf voortdurend kritisch moeten beschouwen en inzien dathet altijd beterkanen dat, om goede dienstverlening aan burgers te kunnen leveren , de professionele onderlingesamenwerking nodig is van alle overheidsorganisaties.
Terecht is behoorlijk contact met burgers ' een van de uitgangspunten in deze code .Goede dienstverleningbegint inderdaad met hoffelijk en dienstbaar gedrag naar de burger toe.Een verdere uitwerking van dit beginsel zou detoepassing van de Burger Service Code kunnen zijn .Belangrijke elementen hieruit die bijdragen aan een behoorlijk contact tussen overheid en burger zijn : devrije keuze voor het kanaalwaarlangs burgers de overheid benaderen : telefoon , internet en balie , hetprincipe van eenmalige gegevensverstrekking en actieve betrokkenheid en participatie van burgers .
Er zijn daarnaast nog andere instrumenten denkbaar waarmee de beginselen van goed bestuur in praktijkworden gebracht in elke organisatie in het openbaar bestuur. Te denken valt aan het gebruik van deinternetspiegel en benchmarksvoorhet zelfreinigend en lerend vermogen van organisaties . Uiteraard denkik dan ook aan hetverminderen van regeldruk voor burgers .
Ik nodig besturen van organisaties in het openbaar bestuur uitom in de geest van de codete handelen endaarbij ook gebruik te van bestaande instrumenten en initiatieven . Deburgerheeft immers recht op eenprofessionele en dienstvaardigeoverheid .

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSEZAKEN EN KONINKRIJKS RELATIES ,





Inleiding

Goed openbaar bestuuris essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Zondergoed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en samenlevingen kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien .
In deze code is te vinden wat goed openbaar bestuurbetekentvoorbesturen van individuele organisaties inhet openbaar bestuur in Nederland , zowel op centraal als decentraal niveau .
Goed openbaar bestuur is zelfs in een welvarend en ontwikkeld land als Nederland geenvanzelfsprekendheid .Ook het feit dat politieke en maatschappelijkebelangen democratisch gelegitimeerdworden afgewogen , biedtwat dit betreft geen absolute waarborg .Deze code drukt besturen van organisatiesin het openbaar bestuur op het hart beginselen van goed bestuur in de dagelijkse praktijk levend te makenen levendte houden , en biedt een referentieka der voor anderen om hen hierop aan te spreken .
De codebevat geen juridisch afdwingbare normen . Er is alveel wet - en regelgeving die het optreden van deoverheid reguleert , waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan dezewet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de codeexpliciet gemaakt.Het zijn de gezamenlijkewaarden op basis waarvan het openbaar bestuur functioneert. De codenodigt uit tot vertaling van dezewaarden naar de eigen situatie en tot hetnemen van actie : het actief uitdragen binnen en buiten deorganisatie , een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaarwillen zijn op goed bestuur. Hiertoekan wordenaangesloten bij bestaande initiatieven .
De beginselen moeten in elkaars verband worden gezien . In de praktijk zullen beginselen soms tegen elkaarafgewogen moeten worden . Zo hoeft bijvoorbeeld een legitieme beslissing niet altijd demeestdoelmatigebeslissing te zijn .Belangrijk is dat besturen hun afwegingen bewust maken en daarover open zijn . Hetpubliekebelang staat daarbij altijd voorop : het openbaar bestuur is er voor en namens burgers.
Goed openbaar bestuur vergt onderhoud en continue aandacht.De code 'leeft als besturen hemgewetensvoltoepassen en daarvan regelmatig publiekelijk verslag doen .





Beginselen

1. Openheid en integriteitHet bestuuris open en integer en maakt duidelijk wathet daaronder verstaat. Hetbestuur geeft in zijngedrag het goedevoorbeeld ,zowelbinnen de organisatie als daarbuiten .

2 . ParticipatieHet bestuurweetwat er leeft in demaatschappij en laatzien wathet daarmee doet.

3 . Behoorlijke contacten met burgersHet bestuur zorgt ervoordat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers .

4 . Doelgerichtheid en doelmatigheidHet bestuurmaaktde doelen van de organisatie bekend en neemtde beslissingen en maatregelen die nodigzijn om de gestelde doelen te behalen .

5 . LegitimiteitHet bestuurneemtdebeslissingen en maatregelen die hetmag nemen en die in overeenstemming zijn metgeldendewet - en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen .

6 . Lerend en zelfreinigend vermogenHet bestuurverbetert zijn prestaties en die van de organisatie , en richt de organisatie hier op in .

7 . Verantwoording





Toelichting bij debeginselen

1. Openheid en integriteitBeginsel: Het bestuur is open en integeren maakt duidelijk wat hetdaaronderverstaat. Het bestuurgeeft inzijn gedrag het goede voorbeeld ,zowelbinnen de organisatie als daarbuiten .
Toelichting: Het bestuur - ook en vooral de individuele leden daarvan - geeft het goede voorbeeld en maaktmedewerkers bewustvan integriteit. Alleen op die manier kunnen de organisatie en demensen die voor deorganisatie werken geloofwaardig zijn .Openheid betekent in ieder geval dat het bestuur open is overprocedures en besluiten . Ook maakthetbestuur relevante informatie toegankelijk . Openheid vraagt om een ontvankelijke houding datwil zeggendat het bestuurontvankelijk is voor signalen uit deomgeving en dat het laat zien wat hetmetdie signalendoet. Die ontvankelijke houding is ook nodig als het gaat om signalen uit de eigen organisatie . Hetbestuurschept een veilig klimaat in deorganisatie waarin die signalen kunnen worden afgegeven en geeft ookoverigensinvulling aan goed werkgeverschap.Het is vanzelfsprekend dat het bestuurwet - en regelgeving naleeft, juist als (mede- wetgever. Integriteitbetekent ook gewetensvolhandelen . Wat dat voor de specifieke organisatie betekent,maakt het bestuurduidelijk in een integriteitbeleid .

2 . ParticipatieBeginsel: Het bestuur weet water leeft in demaatschappij en laat zien wat het daarmee doet .
Toelichting: Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgeving bij hetvormen ofbijstellen van beleid . Participatie vraagt van het bestuur interactief te zijn met zijn omgeving,daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen overeen concreet onderwerp en zichtegenoverhen te verantwoorden wat het daarmee heeft gedaan .

3 . Behoorlijke contacten met burgersBeginsel:Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten metburgers.
Toelichting: Een overheidsorganisatie kan verschillende rollen hebben .Somstreedt een overheidsorganisatieop als handhaver , somsals partner, soms als dienstverlener. In elke rol staat behoorlijk contactmet burgersvoorop. Het bestuur geeft daarbij zelf hetgoede voorbeeld .In derol van de organisatie als dienstverlener zorgt hetbestuur voor een goede kwaliteit vandienstverlening. Het bestuurmaaktduidelijk wat de burger mag verwachten .

4 . Doelgerichtheid en doelmatigheidBeginsel: Hetbestuurmaakt dedoelen van deorganisatie bekend en neemtde beslissingen en maatregelendie nodig zijn om de gestelde doelen te behalen .
Toelichting :Deburgermag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordtbesteed ten behoevevan hetbereiken van de doelen. Het bestuur zorgt voor hetbehalen - en waarnodig bijstellen - van de gesteldedoelen . Hetbestuur neemtde verantwoordelijkheden die het heeft en werkt doelgericht samen met andere(overheids-) organisaties.Het besturen gebeurt doelgericht. Dat wil zeggen dat hetbestuur zorgt voor afstemming van de doelen met



maakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voorwelke doelen . Hetbestuur richt de organisatieeffectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar.

5 . LegitimiteitBeginsel: Hetbestuur neemtde beslissingen en maatregelen die hetmag nemen en die in overeenstemmingzijn met geldendewet- en regelgeving. Debeslissingen zijn te rechtvaardigen .
Toelichting : Het bestuurneemtbeslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldendewet- en regelgevingen waartoe het bestuur bevoegd is. Het bestuur zorgt ook voorrechtmatige inning,beheer en besteding van de middelen .Elke beslissingvraagt haar eigen afweging.Debeslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureelte rechtvaardigen . Dit dient ter legitimiteit van het gevoerde beleid , ook voor degenen die het ermeeoneens zijn .

6 . Lerend en zelfreinigend vermogenBeginsel: Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie , en richt de organisatie hier op in .
Toelichting: Het bestuurverbetert zijn prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen . Hetbestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar op aanspreekbaar. Zo ontstaatde nodige'hygiëne' in de organisatie .Het bestuurschept een klimaat waarin deorganisatieleert van eventuele fouten en andere ervaringen , zoalservaringen van andere (overheids-)organisaties . Ontvankelijkheid voor signalen uit de omgeving draagt bijaan hetzelfreinigend en lerend vermogen .

7 . VerantwoordingBeginsel: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden .
Toelichting : Het afleggen van verantwoording door besturen is essentieelvoorhet functioneren van dedemocratischerechtsstaat. Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen vanverantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk temaken heeft het bestuur de bereidheidruimhartig verantwoording af te leggen hoe het zijn verantwoordelijkheden draagt en invult .
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1 Aanleiding
Laten we eerlijk zijn : in Nederland is in internationaal vergelijkend perspectief sprake van goed openbaarbestuur (Wereldbank 2007). In 2006 vond demeerderheid van de Nederlandse bevolking dat de overheidgoed functioneert (SCP 2007 ). Zowel met wet- en regelgeving als door middel van beleid werkenorganisaties in het openbaar bestuur al jaren aan ondermeerde eigen integriteit, wijze van dienstverlening,betrokkenheid van burgers en het afleggen van verantwoording .
Toch is er aanleiding om goed openbaarbestuur op de agenda én levend te houden .

1 . 1 Publiek belang dienen vraagtkritische (zelf - reflectieHet vervullen van een verantwoordelijke taak in het openbaar bestuur is niet hetzelfde als het vervullen vaneen taak in de private sector. Het dienen van hetpublieke belangmetdemonopolies op belasting, gewelden regelgeving in de hand, vraagt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een gewetensvolle invulling vandetaken en verantwoordelijkheden . Een gewetensvolle invulling betekentdat besturen van organisaties inhet openbaar bestuur zich niet alleen houden aan wet- en regelgeving, maar ook intrinsiek gemotiveerdzijn om altijd ten dienste van hetpublieke belang te functioneren en dat in hun functioneren laten zien .
Gelukkig zijn er veelmensen met een (politiek - bestuurlijke functie in het openbaar bestuur die hunverantwoordelijkheden gewetensvoldragen en nemen . Verschillende bestuurders en leidinggevendenhebben in ronde tafelgesprekken over de code aangegeven te vinden dat zij zich alhouden aan waarden vangoed bestuur.'Maar het blijftmensenwerk . Helaas zijn er ook voorbeelden van minder gewetensvolhandelen . Hierover praten binnen hetopenbaar bestuur of op organisatieniveau blijkt in de praktijk lastig- bijvoorbeeld vanwege politieke of electoralebelangen of omdat dein de organisatie heersende cultuurniet zelfreinigend, veilig of ontvankelijk is.
De effecten van het ontbreken van goed bestuur worden doorburgers gemerkt. Uit onderzoek onderburgers naar de code komen reacties naarvoren als " ik vind het temooiom waar te zijn " en wordenvoorbeelden gegeven waarin volgens hen géén sprake is van goed bestuur . Zo wordthet voorbeeldgegegeven van iemand die aan zijn huis wil aanbouwen , daarvoor een vergunning aanvraagt, welkeaanvraagwordt afgewezen , terwijl andere mensen in de buurt die hebben aangebouwdzondertoestemming te vragen , niet worden gecontroleerd ofgehandhaafd . Ook hebben burgers somsde indrukdat bekenden van politiciworden voorgetrokken ,maar zij kunnen hier niet de vinger op leggen . Dit blijktniet alleen uit de reacties van burgers tijdens hetconsultatietraject van de code ,maar ook uit zogenaamde' burgerbrieven ' (brieven van bezorgdemensen aan deminister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties .
Ook ( of juist) als bestuurders en leidinggevenden een code nietnodig vinden ,omdat zij stellen al aan dewaarden te voldoen ,is het belangrijkscherp te blijven op het eigen functioneren. Omdathet dienen van hetpublieke belang een dusdanige verantwoordelijkheid is ,dathet continue kritische (zelf-)reflectie vraagt .

1 .2 Nationaleombudsman constateert problemenOndanks veel en goedeinspanningen van de overheid komen mensen nog problemen tegen in contact metde overheid . Volgens onderzoek van de Nationale ombudsman zijn demeest voorkomende problemen bijde uitvoering van taken door de overheid :- behandelingsduur;
- informatieverstrekking ;- in achtnemen van algemeen verbindende voorschriften ;- belangenafweging/redelijkheid ;

1 Overheersend signaaltijdens ronde tafelgesprekken met bestuurders en leidinggevenden uit het openbaarbestuurin het kader van het consultatietraject,





- vereiste van administratieve nauwkeurigheid ;
- bejegening .
De ombudsman constateert dat de behandelingsduur, informatieverstrekking en administratieveonnauwkeurigheid problemen zijn die samenhangen met 'hetmassale verwerkingsproces dat grotere ,bureaucratischeorganisaties dikwijls typeert'. Het niet in acht nemen van algemeen verbindende
voorschriften , belangenafweging/redelijkheid en bejegening zijn problemen diebetrekking hebben op deverhouding tussen de overheid en mensen in specifieke , individuele gevallen .
Ook het werk van deoverheid ismensenwerk .Maar uitgangspunt is datdeoverheid , die wetgevende enregelgevendemachtheeft , zich zélfhoudt aan de regels . En dat een overheid die van de mensen correctgedrag vraagt (bijvoorbeeld met een handvest voorverantwoordelijk burgerschap ) zelfhet goede voorbeeldgeeft.

1.3 Goed besturen in een veranderende maatschappijHet dienen van het publieke belang vraagt om goed bestuur. Dat is geen nieuwenotie . Alin de 14e eeuwmaakte Ambrogio Lorenzetti in Siena de inmiddels beroemde fresco'smet een symbolischeuitbeelding vanhet goede en het slechte bewind . Deze fresco' s in de vredeszaalin het Palazzo Pubblico herinnerden debestuurders aan de toen heersende deugden van goed bestuur: vrede, kracht, bezonnenheid ,grootmoedigheid ,matigheid en rechtvaardigheid . De beginselen van goed bestuur zijn fundamenteel enlijken daardoorwellicht tijdloos. Maar het in praktijk brengen van goed bestuurvraagt in ieder tijdvakspecifieke invulling. De Nederlandse maatschappij is aan diverse veranderingen tegelijk onderhevig . Hetvervullen van een bestuurlijke functie ten behoeve van het publieke belang vraagt bewustzijn van die
veranderingen in de maatschappij.Het vraagt een open , lerende en dus actieve houding van besturen omde beginselen van goed bestuur in de huidige context en met oog op de toekomst zo goed mogelijk inpraktijk te brengen .
Hoe ziet die veranderendemaatschappij er uit ?
Veelmensen zijn individualistischer en mondiger geworden .Ook zijn de mensen in Nederland onderlingdiverser geworden qua culturele achtergrond. 40 % van de Nederlanders vindt dat er te veelmensen met eenandere nationaliteit in Nederland wonen (SCP 2007 ). Dat is een minderheid ,maar wel een grote . Etnischedistantie is er niet alleen tussen autochtonen en deverschillende allochtone groepen , maar ook tussenallochtone groepen onderling . Zoals de Wetenschappelijke Raad voor hetRegeringsbeleid heeft gesteld :een modemesamenlevingstaat voor de opgave de grotematevan pluriformiteit te laten samengaanmetvoldoende eenheid en gemeenschappelijkheid (WRR 2003) .
Ook het politieke speelveld is de laatste tijd aan verandering onderhevig . Nieuwe politieke partijenverschijnen op het toneel van volksvertegenwoordiging en bestuur. Zij nemen hun eigen mores mee als hetgaatom gedrag en taalgebruik . Ongeacht dediscussie hierover (sommigen vinden scherp taalgebruikonwenselijk , anderen zien het juist als onderdeel van verlevendiging van hetpolitieke debat); vóórop staatdat de waarden van goed openbaar bestuur door alle partijen gedeeld moeten worden . Politieke partijenkunnen ervoor zorgen dat de kandidaat - ) volksvertegenwoordigers en bestuurders de waarden van goedbestuurkennen en uitdragen .
Tegelijkertijd verandert de relatie tussen mensen en de door hen gekozen volksvertegenwoordigers . In dezegeïndividualiseerde,mondige en diversemaatschappij is het steedsonduidelijker wat deverbinding istussen mensen en de volksvertegenwoordigers waarop zij hebben gestemd. De ombudsman staat meer ophet netvlies dan de ( lokale ) volksvertegenwoordigers . Dat betekent dat besturen niet alléén moetenluisteren naarvolksvertegenwoordigingen , maar ook open moeten staan voor signalen van mensen zelf. Denoodzaak meer direct te luisteren naar signalen uit de samenleving moet zich vertalen naarde ambtenaren .Hoewel ambtenaren zelf ook alsmensen zich verhouden tot anderemensen in de maatschappijen tot( overheids - ) instellingen , is (echt) luisteren naar signalen uit demaatschappij bij de voorbereiding enuitvoering van beleid nog niet vanzelfsprekend . 3



Ten slotte staan ook de ontwikkelingen op het terrein van demedia niet stil . In een democratischerechtsstaat vormen de traditionele media (krant, radio , TV) de belangrijke schakel tussen mensen enpolitiek . Demedia hebben een signaleringsfunctie zowel voor mensen over wat er gebeurt en leeft in depolitiek , als voor de politiek over wat er gebeurt en leeft bij mensen . Dankzijdeontwikkeling vaninformatie- en communicatietechnologie vindt in toenemende mate informatie - uitwisseling plaats zondertussenkomst van de traditionelemedia . Denk aan blogs. Organisaties in het openbaar bestuur en mensenhebben demogelijkheid zelf te kiezen welke informatie hoe aan te bieden c . q . tot zich te nemen . Bij eenveranderende rol van de onafhankelijke media dienen organisaties in hetopenbaar bestuur zich af tevragen hoe designaleringsfunctie wordt ingevuld . Dat is immers debasiswaarop de overheid beslissingenneemtvoor demaatschappij en waarop demensen een beeld van de overheid vormen .

1. 4 KortomOrganisaties in het openbaar bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid : het dienen van hetpubliekebelang. Het dragen van (politiek -) bestuurlijke verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur vraagt omkritische(zelf-) reflectie . Om bestaande problemen op te lossen die mensen tegenkomen in contactmet deoverheid . En om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende maatschappij.Goedbestuur lijkt vanzelfsprekend en tijdloos,maar dient continu levend te worden gehouden .

2 Burgeronderzoek consultatietraject code voor goed openbaar bestuur, d . d . 6 en 11 november2008 , zie bijlage 2 .3 Zie bijvoorbeeld het onderzoek van de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid naar de reacties van ambtenaren op burgerinitiatieven



2 Leeswijzer
Dit advies is hetbegeleidende documentbij de Nederlandse code voor goed openbaarbestuur. Het geeft demening van dewerkgroep weer. Het advies is primair gerichtaan de minister en staatssecretaris van hetministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waar dewerkgroep concrete aanbevelingen doetaan de bewindslieden is dit in de tekst expliciet gemarkeerd als aanbeveling. Daarnaast is het advies een
verantwoordingsdocumentaan alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkomingvan de codeen dit advies. Het document is verder publiekelijk toegankelijk via dewebsite van het ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
In dit document leest u eerst wat het doel is van de code en voor wie de code bedoeld is . Daarna volgt eentoelichting op demanier waarop de code in de praktijk gaatwerken . Daarbij is er ondermeer aandachtvoorde vragen hoe de code geïmplementeerd kan worden en welke randvoorwaarden dewerkgroep signaleert .Ten slotte geeft dewerkgroep een toelichting op het documentzelf : welk karakterheeft het, welke statusheeft het en hoe verhoudt de code zich tot bestaande regels en instrumenten . In de bijlagen verantwoordtdewerkgroep zich over de uitvoering van de opdracht, evenals over het consultatietraject datbelangrijkesignalen heeftopgeleverd voor de totstandkoming van de code en dit advies .

4 Zie bijlage 1 voormeer informatie over dewerkgroep.



3 Waarom deze code?
Dewerkgroep heeft bij haar opdracht (zie bijlage 1) geen inhoudelijke of contextuele randvoorwaardenmeegekregen . Dewerkgroep heeft daarom zelf de doelen van de code geformuleerd .
Doel van de code:- vergroten vertrouwen van burgers en instellingen in deoverheid ;- vergroten zelfbewustzijn binnen en trots op de overheid ;- vergroten professionaliteit en 'esprit de coeur ' binnen overheid ;- vergroten transparantie overkerntaken .

3 . 1 VertrouwenDewerkgroep realiseert zich dat er geen één op één relatie is tussen de code en het vertrouwen van burgersen instellingen in deoverheid . Dat vertrouwen wordt doorvele factoren beïnvloed. De codekan wel één vande factoren zijn die het vertrouwen positiefbeïnvloeden .
Daarbij is dewerkgroep zich bewust van mogelijke , onbedoelde effecten die de introductie van de code kanhebben . Uit het consultatietraject is gebleken datde code een gevoel op kan roepen dat er kennelijk ietsmis is ,waardoorde code nodig is . Ook kan de code - ten onrechte - de indruk wekken dat ereerder nogniet aan goed bestuur is gewerkt. Burgers geven bovendien aan niet actief geïnformeerd te hoeven wordenover een code en aanverwante activiteiten van de overheid om aan goed bestuur te werken . Het is vanbelang dit in acht te nemen bij de introductie en implementatie van de code (zie hoofdstuk 6 ) .
Er is een manier waarop de codewél kan bijdragen aan het vertrouwen in de overheid . Burgers geven aandat zij vooralhet effect willen merken van de inspanningen die de overheid pleegt ten aanzien van haareigen functioneren . Dus als de invoering van de code het functioneren van de overheid positiefbeïnvloedt,dán draagtde code bij aan vertrouwen in de overheid .

3 .2 ZelfbewustzijnOm het eigen functioneren waar nodig te verbeteren , is eerst zelfbewustzijn nodig . De code dient alsaanleiding voor zelfreflectie en dialoog overhet functioneren van besturen van organisaties in hetopenbaar bestuur. Doorals besturen zelf lerend vermogen te tonen en actief eraan te werken eenprofessionele overheid te zijn , verondersteltdewerkgroep dat dit een positief effect heeft op hetzelfbewustzijn en de professionaliteit van de overheid .

3 . 3 ProfessionaliteitDeprofessionaliteit in het openbaarbestuurwordt niet alleen bepaald door besturen ,maar ook doorambtenaren . De code is primair gericht aan besturen . Mogelijk heeft de codeook een positief effect op deprofessionaliteit en trots van ambtenaren wanneer besturen actief met de beginselen van goed bestuur aanhetwerk zijn . Net zoals ethisch leiderschap een positief effect kan hebben op integriteit in een organisatie(Lasthuizen 2008) . Er is een positiefuitgangspunt: 84 ,3 % van de ambtenaren vindt dat een code voor goedopenbaarbestuur belangrijk is om te werken aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaarbestuur. Een kleiner percentage,maarnog altijd een meerderheid (61, 9 % ) , ishet eensmet deze stelling :" Het zou mij als medewerkermotiveren in mijn werk als hetbestuur van mijn organisatie de code zoutoepassen . "

56 Voor een visie op een beroepscode voor ambtenaren zij verwezen naar het advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid over beroepscodes (ROP 2008).



3 .4 TransparantieHet vergroten van detransparantie over kerntaken ten slotte kan op tweemanieren bereikt worden . Teneerste doordat het beginselopenheid onderdeel uitmaakt van de code. Ten tweede omdat door bewustzijnover de beginselen van goed openbaar bestuur ,tegelijkertijd meer op hetnetvlies staat watdebasismotivatie is voorbesturen in het openbaar bestuur het dienen van het publieke belang en het daaropaanspreekbaar zijn . Vanuit die basismotivatie kan ook steeds kritisch naar de taken worden gekeken : hoe)dienen we hiermee hetpublieke belang ?
In hetconsultatietraject is gebleken dat deze doelen breed worden gesteund . Tegelijkertijd is tijdenshetconsultatietraject regelmatig devraag gesteld wat de toegevoegdewaarde is van de code .

3 .5 Toegevoegde waardeDe overheid vraagt van demensen zich verantwoordelijk en respectvolte gedragen . Zo is er de campagnetegen agressie en geweld tegen mensen met een publieketaak . Ook ontwikkelthet kabinet een handvestvoor verantwoordelijk burgerschap. Dergelijkeinitiatieven zijn alleen geloofwaardig wanneerdeoverheidzelf het goede voorbeeld geeft . In de Troonrede 2008 werden hethandvest en de code voor goed openbaarbestuur dan ook in elkaars verlengde genoemd. Ook los van deze wederkerigheid in de relatie tussenoverheid en burger, moet de burger erop kunnen vertrouwen dat besturen in het openbaarbestuurdebijzondere verantwoordelijkheid die zij dragen , gewetensvol invullen . Daarom hebben besturen eeninstrument nodig dat deaanleiding vormtom te reflecteren op het eigen functioneren .Wet - en regelgevingvormen formele kaders die aangeven watbesturen moeten doen ,maar nodigen niet uit tot zelfreflectie .Decode is juist een informeelinstrumentdat helpt bij dit soort zelfreflectie ; anders gezegd , ter vergrotingvanhetbewustzijn van de eigen missie . Hij vraagt aandacht voor dewaarden - demotivatie - die ten grondslagliggen aan het behartigen van het publiekebelang. Dat deze waarden gezamenlijk door en voorhet heleopenbaar bestuurzijn geformuleerd heeft een belangrijkemeerwaarde.

7 www.veiligepublieketaak.nl8 Beleidsprogramma 2007 -2011, pijler 6 .9 www .regering. nl/Het_ kabinet/ Troonrede _ 2008



4 Watvoor soort document is de code?
4 . 1 StatusDe code is een vrijwillig te omarmen instrument.Wanneer het bestuur van een organisatie zich aan de codeverbindt, is toepassing van de codeniet vrijblijvend. Vanaf datmomentmogen immers de controlerendeorganen de besturen aanspreken op dewijze waarop besturen de code implementeren . De code is echtergeen garantie voor goed bestuur. Besturen ismensenwerk .Maar de besturen die actief aan de slag gaan metde code laten zien waar zij voor staan en dat zij werken aan hun eigen functioneren .
De codeheeft geen juridische status, het is een zacht' instrument.Het is niet uit te sluiten dat de code naverloop van tijd 'hard ' wordt , bijvoorbeeld wanneer deze door de rechter gebruikt zou worden bij toetsingvan het handelen van de overheid . Daarbijmoet echter bedachtworden dat de code in dehuidige vormweinig concrete normen bevat en daarmee als toetsingsinstrumentniet direct voor de hand ligt.
4 . 2 KarakterDecodebevat de gemeenschappelijke waarden van goed openbaar bestuur in een democratischerechtsstaat. Dezewaarden zijn een vertaalslag van bestaande wet - en regelgeving , afspraken , instrumentenen initiatieven in de overkoepelende waarden die daaraan ten grondslag liggen . Vandaar dat ze voorsommigen een 'open deur ' gehalte hebben . Toch is het relevant deze waarden te expliciteren en erover ingesprek te gaan . Wantverschillendemensen ontlenen aan dezelfde waarden verschillende normen engedragsregels - voor zover wet - en regelgeving daarvoor ruimte laat - en /ofhebben daarbij verschillendeambitieniveaus. Als behartigers van het publieke belang is het belangrijk dat besturen van organisaties inhet openbaar bestuur niet alleen de gezamenlijke waarden delen ,maar ook langs die waarden reflecterenop hun eigen functioneren .
4 . 3 FormuleringDewerkgroep heeft gestreefd naar een korte en heldere formulering van de code. Het gaat om deformulering van de belangrijkste waarden van goed openbaar bestuur. Datmoetkort en duidelijkgeformuleerd kunnen worden op een gemiddeld ' niveau , zodathet voormensen met diverseachtergronden begrijpelijk is . Uit het burgeronderzoek datonderdeel uitmaakte van het consultatietrajectis gebleken dat burgers met zowel hoog - als laagopgeleide achtergrond goed met de tekst uit de voetenkunnen . Er is in het consultatietraject waardering geuit dat de code zo duidelijk en eenvoudig is geworden .
4 .4 OpbouwDeopbouw van de code is als volgt . Eerst is er een inleidingwaarin de noodzaak om te werken aan goedopenbaar bestuur wordt geschetst. Daarna volgen debeginselen op één A4 . Vervolgens is er een ietsmeeruitgewerkte versie van de codemet een korte toelichting. Zo kan het ene A4 worden gebruikt als kortreferentiekader, en de versie met toelichting als basis voor nadere concretisering en operationalisering .
Organisaties kunnen de code naar de eigen context verder uitwerken . Depolitie heeft een dergelijke insteekgekozen bij de Code Blauw (zie hoofdstuk 7 ). Bij de uitwerking van de Code Blauw is gekozen voorinvalshoeken , zoals ik als agentop straat. ”. De werkgroep heeft ervoor gekozen de code voor goedopenbaar bestuur, die de gezamenlijkebeginselen voor het hele openbaar bestuur verwoordt, niet zelf uitte werken . Ten eerste omdat top -down opleggen van een blauwdruk nu juist niet past bij het karakter endoelvan de code. Op overkoepelend niveau is ook niet te zeggen wanneer een beginsel goed is ingebed ineen bestuur of organisatie. Besturen hebben de ruimte nodig om zelf - eventueel in samenwerkingmetbesturen van andere organisaties - invulling te geven aan de beginselen voor hun specifieke situatie . Die



5 Voorwie is de code bedoeld ?
Aanbeveling: besturen zijn doelgroep van de codeDe toepassing van de code is een primaire verantwoordelijkheid van besturen,waarop controlerendeorganen hen mogen aanspreken .Besturen zorgen ervoor dat zij zelf de waarden toepassen in hun eigenhandelen .Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie naar hun ambtelijkeleidinggevenden enmedewerkers toe.Besturen zorgen ervoor datde beginselen van goed bestuur in de organisatie zijningebed. De codewerkt ook door naar verzelfstandigde organisatieonderdelen ensamenwerkingsverbanden . Uiteindelijk is het de burgerdie de effecten van goed bestuurmoetmerken .Politieke partijen worden uitgenodigd debeginselen van goed openbaarbestuur uit te dragen naar(kandidaat- )bestuurders en (kandidaat -) volksvertegenwoordigers .

ToelichtingDe code is primair een instrumentvoorbesturen . Datwil in verbandmetdeze code zeggen : colleges vanburgemeester en wethouders bijgemeenten ; gedeputeerde staten bij provincies; dijkgraaf en (hoog)heemraden (dagelijks bestuur) bij waterschappen ; het kabinet op rijksniveau . Analoog aan deze doelgroepkan de code eveneens worden gebruiktdoor feitelijke dagelijkse besturen , zoals de korpschef bijde politieen de regiocommandantbij de brandweer .
Goed bestuurkomtalleen tot stand in een gezondeverhoudingmethetorgaan dathet bestuur controleertdan wel medebestuurt. In het staatsrecht zijn deverhoudingen tussen enerzijds bestuur en anderzijdscontrolerende ofmedebesturende organen verschillend . In dit advies wordt het onderscheid gemaakttussen besturend en controlerend orgaan , en daarbijworden met controlerende organen ook die organenbedoeld die volgens de wetmeebesturen . Het gaatnamelijk om de verhouding van macht en tegenmachtofhet zelfreinigend vermogen van een organisatie. Ook in een verhouding van bestuur en medebestuurmagzelfreinigend vermogen worden verwacht.
Devolgende organen worden uitgenodigd de besturen van hun organisaties aan te spreken op goedbestuur: gemeenteraad bijgemeenten ; provinciale staten bij provincies; algemeen bestuur bijwaterschappen ; het parlement ( Eerste en Tweede Kamer ) op rijksniveau .
Besturen zorgen ervoor dat de code ook doorwerkt in hun organisatie. Uiteraard betreft dit ook deindividuele bestuurders die van het bestuur deel uitmaken . Bestuurders hebben een belangrijkevoorbeeld functie richting ambtelijke leidinggevenden en medewerkers. Bestuurders dienen deorganisatiete kennen , te weten wat er leeft en in die context goed bestuur in te bedden .
Dewerkgroep vindt het wenselijk dat de doorwerkingvan de codeook (ver)zelfstandig ( d ) eorganisatieonderdelen en samenwerkingsverbanden betreft. Allereerst omdat het handelen volgensbeginselen van goed bestuur niet iets is wat jehet enemoment wel doet , en het anderemomentniet . Het iseen grondslag en motivatie voorhet zijn van goed bestuur. Maarook is doorwerkingwenselijk omdat deburger in aanraking komtmet dergelijke onderdelen en verbanden . Deburger kan geen onderscheid makennaar soorten onderdelen van de overheid . " Dat onderscheid is vaak van organisatietechnische ofadministratieve aard . Het zegt niets over de waarden die aan het functioneren van die onderdelen tengrondslag liggen . Ook in samenwerkingsverbanden dragen besturen ( of vertegenwoordigers ervan ) debeginselen van goed bestuur uit. De controlerendeorganen spreken de besturen daarop aan, voor zover hethethandelen van hetbestuur in de samenwerking betreft. Partijen in een samenwerkingsverband kunnendesgewenst beslissen of zij de codewillen toepassen .
De code is niet in eerste instantie gericht tothoge colleges van staat en semi- publieke organisaties. Dezeorganisaties worden wel uitgenodigd de code als inspiratiebron te hanteren .
10 Formeelbeschikken de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschappen ook over bestuursbevoegdheden . De uitoefening van hetdagelijks bestuurberust echter bij de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerdestaten respectievelijkdagelijks bestuur.11 Burgeronderzoek consultatietraject codevoorgoed openbaar bestuur, d . d. 6 en 11 november 2008 , zie bijlage 2 .



6 Hoe gaat de codewerken ?
6 .1 Implementatie
Aanbeveling: implementatie top -down en bottom -upTop - down:- Gezamenlijke introductie van de code doormiddel van een bijeenkomstmetondermeer koepelsen brancheverenigingen .Bottom -up:Eigen verantwoordelijkheid van besturen voor concretisering en operationalisering van de code inde eigen context.

ToelichtingVoor een daadwerkelijke 'landing' van de code is zowel top-down als bottom -up geëngageerdheid nodig.Top-down gaat het om verbinding aan de code als zodanig bottom -up om nadere concretisering enoperationalisering in de eigen context.
Top-down blijkt de geëngageerdheid van koepels en brancheverenigingen uit een gezamenlijkebijeenkomst waarin de code officieel wordt geïntroduceerd. Daarmee wordt de aftrap gegeven voor het inde praktijk aan de slag gaan met de code. Dewerkgroep beveelt aan dit nog in 2009te laten plaatsvinden ,zodat organisaties zo snel mogelijk met de codeaan de slag kunnen gaan .
Bottom -up concretisering en operationalisering betreft het geven van betekenis aan de beginselen voor deeigen context doorbesturen van organisaties in het openbaar bestuur.Dewerkgroep beveelt aan datorganisaties (al dan niet gefaciliteerd doorkoepels en brancheverenigingen ) zelf een implementatieplanmaken waarmee nog in 2009, of uiterlijk 1 januari 2010 gewerkt gaat worden .

6 .2 Implementatieplan
Aanbeveling: implementatieplan op organisatieniveauMogelijke onderdelen implementatieplan :- gesprek binnen bestuur(concretisering, operationalisering, zelfevaluatie )- gesprek tussen bestuur en controlerend orgaan- gesprek tussen bestuur en medewerkers- workshops op specifieke onderdelen naar behoeften- vorm van verantwoording over toepassing codeSpiegelen en uitwisselen tussen organisaties onderling:- binnen sector (visitatie ) en intersectoraal

ToelichtingUitgangspunten voor implementatie bottom -up zijn :- Concretisering en operationalisering van de code is nodig in de organisationele context;- Besturen van organisaties in het openbaar bestuurhebben een eigen verantwoordelijkheid om de codeteconcretiseren en operationaliseren ;- Sectoren (koepels , brancheorganisaties, beroepsverenigingen ) kunnen hierbij een stimulerende enfaciliterende rolspelen ;. Bij de concretisering en operationalisering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatievenen trajecten .



Decodedient als aanleiding voor kritische (zelf-)reflectie.De politie heeft hier al ervaringmee opgedaanaan de hand van de Code Blauw (zie hoofdstuk 7). Deze ervaringleert dathet vooral gaatom het gesprekover toepassing van beginselen in de praktijk , bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden en dilemma's. Ditgesprek kan zowelop bestuurlijk niveau , in relatie tot het controlerend orgaan , als in wisselwerkingmet deambtelijke organisatie plaatsvinden .Ook deNederlandse Vereniging voor Brandweerzorg enRampenbestrijding benadrukt dat concretisering en operationalisering nodig is. " De ontwikkeling vanpraktische instrumenten en een intensief informatie - en communicatietraject, afgestemd op deverschillende doelgroepen maar tegelijkertijd gericht op wat onsbindt in het openbaar bestuur, is daarbijvan cruciaalbelang.Wij zijn dan ook voornemensom de definitievecode op brandweerspecifiekeonderdelen , nader te concretiseren en operationaliseren . Ditwordt zoveelmogelijk gekoppeld aanbestaande initiatieven." Een concreet implementatieplan is dusnodig , en kan op organisatieniveau wordeningevuld .
Uit onderzoek onder ambtenaren is gebleken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor goed bestuur( 81 % ). Ambtenaren zijn echter slechts in minderheid van plan hun besturen erop aan te spreken als zij decode niet toepassen (26 % ) . Voor een goede inbeddingvan goed bestuur in deorganisatie is een gezondklimaat in de organisatie belangrijk . Daarom suggereert dewerkgroep in het implementatieplan ondermeer de verhoudingmet ambtenaren te betrekken .
Een vorm van verantwoording is wenselijk , zodathet bestuur aangesproken kan worden op haar inzet opdit vlak . Maar een aparte verantwoordingsstructuurvoor de code vindt de werkgroep onwenselijk .
Aangesloten kan worden bijbestaande verantwoordingsstructuren ,zoalshetjaarverslag.
Zowel in dewerkgroep zelf als tijdens het consultatietrajecthebben diverse mensen vastgesteld datuitwisseling van kennis en ervaring over sectorgrenzen heen ( onder sectoren verstaan we dan : rijk ,provincies , gemeenten enzovoort) bijzonder waardevolkan zijn . Daarom dat dewerkgroep uitwisselingover sectorgrenzen heen aanbeveelt als onderdeel van het implementatieplan . Dit sluit ook aan bij debehoefte van de Unie van Waterschappen : de Unie geeft aan hetmeest behoefte te hebben aan 'goodpractices' van andere sectoren , omdat er voorvrijwel alle onderwerpen in de code al trajecten lopen in dewaterschapsector. De politie vindt een intersectorale aanpak eveneens gewenst .
In de implementatie hoeftnaar de mening van dewerkgroep geen apart traject richting de burger te wordenopgenomen.De uitkomst van het burgeronderzoek op dit puntwas te duidelijk en eenduidig om tenegeren .
Aanbeveling: aansluiting bij benchmarks en
bestuurskrachtmetingen
Benchmarks en bestuurskrachtmetingen helpen organisaties het eigen functioneren te toetsen .

ToelichtingNa concretisering en operationalisering kunnen organisaties zelf beoordelen in hoeverre kan wordenaangesloten bij een benchmark of een bestuurskrachtmeting. Deze instrumenten zijn er om te leren en teverbeteren , niet om af te rekenen . Benchmarks worden op sectorniveau ingezet,maar in nauwesamenwerking tussen die sectoren : rijk , provincies en gemeenten . Bestuurskrachtmetingen worden oporganisatieniveau ingezet.
ProgrammaKrachtig BestuurIn hetprogrammaKrachtig Bestuurvan hetministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesstaan twee begrippen centraal: doen en leren. " Op de langere termijn willen wijeen context creërenwaarbij een leerproces tot stand kan komen dat verbeteringen realiseert die bijdragen aan een nogkrachtiger bestuur. Daarbij spelen bestuurskrachtmetingen en benchmarkseen belangrijke rol. Niet als



Aanbeveling: zorg in elke sector en / of organisatie voor
eenambassadeur voortrekker
Een ambassadeur/voortrekker draagt persoonlijk dewaarden uit en is de motor achter bewustwordingvan dewaarden van goed bestuur binnen een sector c . q . organisatie . De ambassadeur voortrekkerheeft ook een adviserende rol.Deze functie kan eventueelperiodiek rouleren .

ToelichtingVoorstelbaar is datambassadeurs ofvoortrekkers een positieve invloed hebben als het gaat om het levendhouden van ' goed bestuur' als expliciet aandachtpuntvoor besturen in het openbaar bestuur. Eenmogelijkheid is dat een ambassadeur op bestuurlijk niveau binnen een organisatie (denk aan een heemraadbij een waterschap ) zorgt voor twee workshops per jaar over dewaarden van goed bestuur in het algemeenen /ofenkele specifieke thema's . Zulke gesprekken kunnen in ieder geval gaan overdilemma's enpraktijkvoorbeelden .

6 . 3 Monitoring
Aanbeveling:monitoringDe Raad van State breidtde periodieke beschouwingvan de CodeInterbestuurlijke verhoudingen uitmet een beschouwing van de Code voor goed openbaarbestuur.

ToelichtingDiverse partijen hebben tijdens het consultatietraject gewezen op het belang de discussie over goedopenbaar bestuurlevend te houden . Uitkomsten van monitoring zijn een goede aanleiding die discussielevend tehouden . Ook voormonitoring hoeft geen aparte structuur te worden ingesteld . HetInterprovinciaal Overleg heeft de suggestie gedaan dat wordt aangesloten bijdeperiodieke beschouwingvan de Raad van State over het naleven van de code interbestuurlijke verhoudingen . De werkgroep neemtdeze suggestie graag over. Daarbij zij aangetekend dat de code interbestuurlijkeverhoudingen alleenbetrekking heeft op de onderlinge verhoudingen tussen rijk , provincies en gemeenten , terwijlde codevoorgoed openbaar bestuur in meer sectoren wordt ingezet.
Raad van StateDe Raad van State stelt zich ten doelom door advisering aan wetgever en bestuur en doorbestuursrechtspraak bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat enbewaaktde eenheid , legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin .www .raadvanstate. nl

6 .4 Geen nieuwe controle- en handhavingsmechanismen
Aanbeveling: geen nieuwe controle - en handhavingsmechanismenHet vastleggen van de code in wet - en regelgevingheeft geen zin .De code gaatniet overharde normen(die zijn er al)maar om bewustwording van waarden .Harde controle en handhavingop waarden is nietmogelijk vanwegehet abstractieniveau en niet wenselijk omdat het gaat om verinnerlijking vanwaarden .

ToelichtingBij burgers roepen de beginselen de indruk op een recht te zijn . " Er zijn dan ook vragen wie op nalevinggaat toezien . Burgers noemen uit zichzelf deombudsfunctie . Dewerkgroep neemtdeze suggestie niet over .



Er zijn al vele controle - en handhavingsmechanismen om het openbaar bestuurscherp te houden op haarfunctioneren . Zowel via het recht, als via horizontale en interbestuurlijkemechanismen . Denk aan hetbestuursrecht, rekenkamers en interbestuurlijk toezicht. De werkgroep ziet geen heil in het opzetten vannieuwe controle- en handhavingsmechanismen voor de code voor goed openbaarbestuur. Dat past ookniet bij het karakter van de code die immers gaat over watbesturen zijn . Het aan de slag gaan met de codeheeft als doel verinnerlijking van de beginselen van goed bestuur. Concretisering en operationaliseringvinden nietvoor niets bottom -up plaats .
Dewerkgroepwil er tegelijkertijd op wijzen dat bestaande mechanismen beter benutzouden kunnenworden bij het reflecteren op het eigen functioneren door besturen van organisaties in het openbaarbestuur. Controle - en handhavingsmechanismen dreigen als administratieve verplichtingen ( en lasten ) teworden weggezet, en worden dan niet benut als kwaliteitsinstrument.
Aanbeveling :maak beter gebruik van bestaandemechanismenGebruik bestaandemomenten van afleggen van verantwoording, evenals onderzoeken en benchmarks ,om oprecht te reflecteren en te leren .

ToelichtingGoed bestuurmoet zich natuurlijk wel uiten in zichtbare resultaten en verbeteren aan de hand van relevanteinformatiebronnen .Daarvoor zijn verschillende bestaandemechanismen beschikbaar . Onderzoeken van deOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO ) en de Wereldbank bijvoorbeeldleveren ( prestatie-)gegevens op overdeNederlandse publieke sectorin internationaal vergelijkendperspectief .DeRaad van Europa levert relevanterapporten , richtsnoeren en aanbevelingen voor hetopenbaar bestuur. Op nationaal niveau zijn de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer een belangrijkebron van informatie overhet functioneren en presteren van het Nederlandse openbaar bestuur. Ookrapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau zijn zinvolleinformatiebronnen . Op horizontaalniveau vervullen benchmarks een steedsbelangrijkere rol . Denk aanwww .waarstaatjegemeente .nl. Op organisatieniveau leveren stakeholderonderzoeken enklachtenproceduresmede informatie over het functioneren van besturen .Ookhet werk van de Nationale ombudsman zou beter benut kunnen worden als spiegel. Weliswaar eenspiegelwaar niet op het dooreen bestuur zelf gewenste moment in kan worden gekeken ,maar een relatiefvriendelijke spiegel :deombudsman benoemt de problemen waarmensen tegenaan lopen in contactenmet de overheid , geeftmogelijke oplossingen en dat zonder te sanctioneren .

6 .5 RandvoorwaardenKortweg signaleert dewerkgroep dat in ieder gevalde volgende factoren randvoorwaarden zijn als het gaatom succesvolle implementatie van de code :- gezamenlijke introductie van de code in het openbaarbestuur, over sectorgrenzen heen ;- geëngageerdheid bottom -up , dat wilzeggen : besturen willen zich verbinden aan de code en zijn bereidtotzelfreflectie;- implementatieplan en inspanningen dit plan ten uitvoer te brengen ;- ambassadeurs/ voortrekkers om goed bestuurop de agenda en levend te houden ;- bereidheid bij controlerende en meebesturende organen om besturen aan te spreken ;- veilig klimaatvoor dialoog binnen de organisatie ;- ontvankelijkheid van bestuur voor signalen uit de omgeving;- werken aan interbestuurlijke verhoudingen op organisatie - en sectorniveau .

14 Zie voor de werkzaamheden van de AlgemeneRekenkamer de huidige strategie (AR 2003).



De Nationale Ombudsman, dhr. Benninkmeijer, tijdens een rondetafelgesprek over de codevoor goed openbaar bestuur op27 november 2008 te Utrecht.

Nationale ombudsman
" Het instituut van deNationale ombudsman is ingesteld om de burger een mogelijkheid te geven omklachten over de uitvoering van taken door deoverheid voor te leggen aan een onafhankelijke endeskundige instantie . Dezemogelijkheid staatnaastandere voorzieningen , zoals devolksvertegenwoordiging , derechterlijkemacht , en interne procedures van klachtbehandeling. Hetwerkvan de Nationaleombudsman kan leiden tothet (alsnog) nemen van een maatregel en heeft uiteindelijktot doel bij te dragen aan herstel van geschonden vertrouwen .Methet oog op deze functie naar de burgertoe is in deWet Nationale ombudsman gekozen vooreen vorm waarin één persoon ,de Nationaleombudsman , denaar buiten herkenbare exponent is van het instituut, als tegenwicht van een vaakanoniemebureaucratie . Het is aan de betreffende overheidsinstelling om aan het oordeel van deNationale ombudsman gevolgtrekkingen te verbinden . Daarin verschilthet oordeelvan de Nationaleombudsman van de uitspraak van de rechter. Uitspraken van deNationale ombudsman kunnen nietworden afgedwongen , de Nationale ombudsman moet het dushebben van zijn gezag. Dat gezagwordtvooralbepaald door dekwaliteitvan hetwerk : een zorgvuldig onderzoek naar de feiten , een goedonderbouwdeen overtuigendebeoordelingen een rapportage in leesbare vorm ."



7 Hoe verhoudt de code zich totbestaande regels en
instrumenten ?

7 .1 Verhoudingtot bestaande wet- en regelgevingZoals beschreven zijn de waarden in de code een vertaalslagvan bestaande wet -en regelgeving en anderemaatstaven . Decode is een ethisch ofmoreeldocument, niet een juridisch document. De code komtdusniet in de plaats van bestaande wet- en regelgeving en is ook zelf geen nieuwe regelgeving .
7 . 2 Verhouding tot behoorlijkheidsvereisten Nationale ombudsmanDe Nationale ombudsman toetst of een overheidsorganisatie zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen .Deze toetsing baseert hij op debehoorlijkheidsvereisten . Het derdebeginsel in de code is een directeverwijzing naardeze behoorlijkheidsvereisten .
7 - 3 Verhouding tot governancecodesEr zijn in de laatste jaren meerdere governancecodes ontwikkeld , in verschillende sectoren . Na deNederlandse code voor corporate governance ('code Tabaksblat ') zijn in Nederland vergelijkbare codesontwikkeld voor onder meer de sectoren zorg, onderwijs , sociale woningbouw , cultuur, pensioenfondsenen omroepen .
Corporate governance heeft betrekking op individuele organisaties, te weten beursgenoteerdevennootschappen , in de private sector. De Nederlandse code voor corporate govemance gaat voomamelijkover checks and balances in de organisatie, evenals in enigemate over transparantie en integriteit vanbestuur en toezicht. Sectorale governance codes in Nederland hebben in navolging van de corporategovernance code betrekking op individuele organisaties , vaak semi- publieke organisaties. In dat verbandwordtwel gesproken over public governance . De codes verschillen per sector ,maarzijn vergelijkbaar met deNederlandse corporate governance code omdat ze voornamelijk checks and balances organiseren .
Met de code voor goed openbaar bestuur wordt recht gedaan aan het specifieke karakter van hetopenbaarbestuur. De code voor goed openbaar bestuur regelt geen checks and balances, omdatmacht en tegenmachtin hetopenbaar bestuur al bij wet geregeld zijn via democratische legitimering. Deze code heeft dus eenander karakteren is als zodanig niette vergelijken metde code Tabaksblaten sectorale governance codes.
7 . 4 Verhouding tot andere codesDe term 'code'wordt in meer verbanden gebruikt dan bijgovernance alleen . Naast de governancecodes zijner ook gedragscodes , die betrekking hebben op integriteit , dat als beginsel van goed bestuur in de code isopgenomen . In zoverre kunnen de gedragscodes als concrete toepassing worden gezien van een beginselvan goed bestuur. Belangrijk is dan wel dat de gedragscode niet alleen formeel bestaat als eenadministratieve ' check ', maar dat er bewust een gewetensvolle invulling aan wordt gegeven .
Depolitie heeft voor de eigen sector de Code Blauw ontwikkeld . Dit is een beroepscode bedoeld vooriedereen die bij de Nederlandse politie werkt. De code bevat waarden die aansluiten bij de twee centralebegrippen in de missie van de politie : 'waakzaam en dienstbaar' . De Code Blauw wordt ingezet alsrichtinggevend kader voordenken , gedrag en handelen . Richting en concretisering wordt gegeven aan debeginselen door uit te gaan van invalshoeken . Deze invalshoeken worden gebruiktom situaties teonderscheiden , waarin hetene beginselmeer leidend is dan het andere. Denk aan 'ik als leidinggevende ' of' ik in mijn vrije tijd '. Zo kan de code op meerdere fronten ingezetworden en wordt duidelijk hoe ieder eenonderwerp - zoals respect - toe kan passen in de eigen context . De ervaring van de politie met deimplementatie van de beroepscode is dat een richtinggevend kader hetmogelijk maakt om het gesprek overdebeginselen te initiëren . Het gaat niet om hetdocument,maar om demanier waarop demensen het totleven laten komen .
Een andere code is de code interbestuurlijke verhoudingen . Deze code is in 2004 tussen rijk , provincies( Interprovinciaal Overleg) en gemeenten (Verenigingvan Nederlandse Gemeenten ) vastgesteld . De visie op



scherpe verdeling van taken en beleidsvrijheid voor decentrale overheden . Deze code gaatover deverhouding tussen rijk , provincies en gemeenten op een overkoepelend niveau , maarkan ook als inspiratiedienen voor samenwerking tussen individuele overheidsorganisaties onderling. Werken aan deinterbestuurlijke verhoudingen , zowelbinnen als over sectorgrenzen heen , is een randvoorwaarde voorgoed bestuur.
7 . 5 Verhouding tot government governanceDeterm governance wordtook gebruikt in hetverband van government governance .Governmentgovernancewaarborgt de onderlinge samenhang van demanier van sturen , beheersen en toezicht houdenvan een overheidsorganisatie . Hetministerie van Financiën heeft hierover in 2000 een publicatieuitgebracht (ministerie van Financiën 2000 ).Government governance betreft een meer bedrijfsmatigebenadering van organisatieprocessen op rijksniveau . Bij de code voor goed openbaarbestuur gaat het om
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Bijlage 1 - Verantwoording werkgroep
Samenstelling werkgroepMevr . Drs. A . C . van Es
Dhr.Mr. M . J. H . MarijnenDhr. A .J. MeijboomDhr. Dr. S . C . PeijMevr. Drs. K .M . H . PeijsMevr. Mr. M . SaruccoDhr. Dr. Ir. P . Verlaan

Directeur-generaalBestuur en Koninkrijksrelaties ,ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( voorzitter )Burgemeester gemeente RoosendaalKorpschef Politie Rotterdam -RijnmondExtern adviseur voor dewerkgroep, directeurGovernance UniversityCommissaris van de Koningin provincie ZeelandDirecteur Openbare Orde en Veiligheid , gemeente AmsterdamRegionaal commandantBrandweer Veiligheidsregio Midden - enWest -BrabantDijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierSecretaris - generaal ministerie van AlgemeneZakenMevr . Drs. J.M .de VriesDhr. Drs . R . van Zwol
Het secretariaat is gevoerd door dhr. Dr. M . H . Klijnsma en mevr . Drs . J. G . Dullemond van het ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .'
OpdrachtDewerkgroep brengt een gezamenlijk advies uit aan de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties (BZK ) in devorm van de code,met bijbehorende toelichting:hoe de code isopgebouwd, hoe deze zou kunnen /moeten worden toegepast en overige,mogelijk relevante opmerkingen .Daarbijmaakt de werkgroep waar mogelijk gebruik van principes uit sectorale codes die in de praktijk alworden toegepast. Nadathet advies aan de bewindspersonen is voorgelegd , besluiten zij of zij hetadviesaanvaarden .
Uitvoering opdrachtDe werkgroep is in 2008 bijeen geweest op 16 april, 2 juli en 10 september, en op 21 januari 2009. Daamaastheefthet secretariaat, samenmet de exter adviseur van dewerkgroep , bilaterale gesprekken gevoerd metdewerkgroepleden tussen de eerste en tweedevergadering. Verder heeft er tussentijdsmail- en telefonischcontact plaatsgevonden tussen het secretariaat en de werkgroepleden .
Dewerkgroep heeft in de loop van het ontwikkelingstraject gekozen voor een Nederlandse naamgeving aande code: 'Code Good Governance ' werd 'Nederlandse code voorgoed openbaar bestuur'.
Gebruik maken van principes uit sectorale codes is lastig gebleken . Sectorale governance codes zijn er, innavolging van de corporate governance code ('Code Tabaksblat ') , voornamelijk voor het organiseren vanchecks and balances in een organisatie . Binnen het openbaar bestuur zijn checks and balances algeorganiseerd in de wet- en regelgeving. Macht en tegenmachtbestaan door het systeem van dedemocratischerechtsstaat.Wel heeft de Code Tabaksblat terinspiratie gediend qua helderheid vanformuleren . Daarnaast hebben de werkgroep en het secretariaat zich laten inspireren door enkele anderevoorbeelden , waaronder de Britse Standard for Good PublicGovernance en de Essentialia van goedopenbaar bestuurvan de AlgemeneRekenkamer (AR 2005) .
In september 2008 is een concept code vastgesteld . Om te weten hoe de doelgroep de code zou beoordelen- alsmede belanghebbenden zoals volksvertegenwoordigingen /controlerende organen , ambtenaren enburgers - heeft de werkgroep eind 2008 een breed consultatietraject laten uitvoeren . De uit hetconsultatietraject verkregen reacties zijn verwerkt in dit advies en de code. Een verantwoording over deverkregen reacties en bevindingen , en de consequenties die de werkgroep daaraan heeft verbonden , is inbijlagen 2 en 3 opgenomen .

15 Scheidend dijkgraaf peri januari 2009.



In één van de ronde tafelgesprekken die deel uitmaakten van het consultatietraject, is de suggestie gedaaneen tussenfase in te lassen in het totstandkomingstraject van de code. Die tussenfase zou bestaan uit hetterugkoppelen aan de geconsulteerden over de uitkomsten van de consultatie en de consequenties die dewerkgroep daaraan verbindt.Dewerkgroep kiest ervoor niet aan deze oproep gehoor te geven .Het gaatnamelijk niet zozeer om de code zelf - de inhoudwordtblijkens het consultatietraject breed gedragen -maar om de gesprekken die naar aanleiding van de codegevoerd gaan worden . Hetlevend houden van goedbestuurlukt niet door op abstract niveau te praten over een document,maar door het te hebben over debetekenis ervan in dedagelijkse praktijk .Dewerkgroep hoopt datdecodeen dit advies daartoede aftrap



Bijlage 2 - Verantwoording consultatietraject
Onderdelen van het trajectIn opdrachtvan dewerkgroep heeft het secretariaat een breed consultatietraject uitgevoerd c.q. latenuitvoeren . Het consultatietraject omvatte de volgende onderdelen :
DoelgroepBurgers Methode4 groepsgesprekken , 2 inUtrechten 2 in Den Bosch .Selectiemensen naaropleiding ( laag/hoog) enleeftijd (40-/40 +)

UitvoerendeCO -efficiënt m .m .v.secretariaat, adviseurwerkgroep en directieCommunicatie en Informatie,ministerie van BZK

Datum6 en 11december2008

Ambtenaren Flitspanel 4 -18Directie ArbeidszakenPublieke Sector,ministerievan BZK m . m . v. secretariaat november2008
Ronde tafelgesprekken 27 november2008Bestuurders enleidinggevend en openbaarbestuur, Nationaleombudsman , Raad voor het

openbaarbestuur

Secretariaat m . m .v.StadskasteelOudaen(locatie en catering) ,QMS (verslaglegging) enVOOG (fotografie )
Schriftelijk advies(Vertegenwoordigingen van )besturen in het openbaarbestuur

VNG , IPO, UVW , ministers(onderraad) , KBB - RHC, NVBR Oktober -december2008

Afkortingen in deze bijlageBZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesIPO Interprovinciaal OverlegKBB KorpsbeheerdersberaadNVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en RampenbestrijdingRHC Raad van HoofdcommissarissenUVW Unie van WaterschappenVNG Vereniging van NederlandseGemeenten

Verkregen reacties op hoofdlijnenVertegenwoordigingen besturen
Datum5 -11 -200818 - 11-2008

WieVNGIPO
26 - 11- 2008 KBB -RHC

Reacties samengevatPas de 12 Principles ofGood Democratic Govenance at local level toe .Codemet aandacht voor politieke context en verhoudingen tussenbestuurslagen kan bijdrage leveren .Instemming met code. Belangrijk duidelijkheid te creëren overhanteerbaarheid beginselen . Intersectorale aanpak en niet verplichtend .Concept codeis via overleg van secretarissen -generaal en ambtelijkvoorportaalbesproken in onderraad . Geluiden uit de gremia zijn kritisch :discussie over goed bestuur is belangrijk , maar toegevoegde waardevancode wordt betwijfeld .



9 - 12 -2008 NVBR
6 -1 -2009 UW

NVBR herkent zich in doelen en inhoud code, en vraagt vooral aandachtvoor het verband met vergelijkbare codes en operationalisering .Unie onderschrijft belang en (goeddeels) inhoud code ; is voorstander vangezamenlijke vaststelling van de code door openbaar bestuur; vindt datsectoren zelf verantwoordelijk zijn voor landen en levend houden code,meteen faciliterende rol van BZK ; legt code voor aan nieuwebesturen van allewaterschappen .
Burgeronderzoek
Op donderdag 6 november te Utrecht en dinsdag 11 november te 's-Hertogenbosch hebben in totaal viergesprekken plaatsgevonden metburgers, naar leeftijd (45 -/45 +) en opleiding (laagopgeleid /hoogopgeleid ).De gesprekken waren in alle groepen levendig en constructief . Dit leverde de volgendebevindingen op :zonder de code te hebben gezien en gevraagd naar wat zij onder goed openbaar bestuurverstaan , komenburgers met een opsomming die bijzonder nauw aansluit bij de code ;als zij de code zien zijn burgers het er inhoudelijk mee eens. De code is duidelijk en begrijpelijkgeschreven . Het wordt op prijs gesteld dat het openbaar bestuur zich van een goede kant laat zien ;alle waarden zijn belangrijk ,maarin de gesprekken ligt het accent op 'openheid en integriteit ' en"participatie';- de code roeptwel vragen op . Het is zo vanzelfsprekend dat gevraagd wordtwaarom deze waardengeëxpliciteerd ofgeformaliseerd worden . Hetwektde indruk dat het nu niet goed gaat;de beginselen roepen de indruk op een recht te zijn . Er zijn dan ook vragen wie op naleving gaat toezien .Elke groep noemtuit zichzelf de ombudsman ;- burgers hoeven niet actief te worden geïnformeerd over demanier waarop het openbaar bestuurbezig ismet goed bestuur. Zij willen het vooral in de praktijk merken (maar betwijfelen dat tegelijk ) ;NB burgers hebben geen helderbeeld wat het openbaar bestuur is en denken o. m . aan UWV,Belastingdienst, ziekenhuizen , woningcorporaties.
Onderzoek onder ambtenaren1.842 ambtenaren uit het Flitspanel uit de sectoren rijk , gemeenten , provincies , waterschappen en politiehebben tussen 4 en 18 november een vragenlijst ingevuld over de code. Dit betekende een respons van37 , 8 % . Enkele uitkomsten :· hetbeginsel' openheid en integriteit' wordt relatief alsmeest belangrijk gezien (98 % vindt het belangrijk

tot zeer belangrijk);• het beginsel participatie ' wordtrelatief als minst belangrijk gezien ,maar nog altijd vindt 84 % hetbelangrijk tot zeer belangrijk ;- 91% is het eenstothelemaal eensmet de stelling dat alle besturen van alle overheidsorganisatiesdezelfdebeginselen van goed openbaar bestuurmoeten toepassen ;84 % vindt een code belangrijk om te werken aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaarbestuur ,- 81 % vindt dat zij alsmedewerkers net zo verantwoordelijk zijn voor goed openbaar bestuur als hetbestuur van hun organisatie ;47 % is het eens met de stelling 'het is goed dat de code vrijwillig is, want demotivatie om aan goedopenbaar bestuur tewerken moet uit besturen zelf komen en nietworden opgelegd . 37 % is het oneensen de overige 16 % is het eens noch oneens;26 % is van plan het bestuur van de organisatie erop aan te spreken als het de code niet uit zichzelf gaat



Ronde tafelgesprekken met bestuurders en leidinggevendenDonderdag 27 november vonden in Stadskasteel Oudaen te Utrecht twee ronde tafelgesprekken plaats overdeconcept code . Deelnemers waren enkele bestuurders , en verder vooral leidinggevenden uithet openbaarbestuur, alsmede de Nationale ombudsman en Raad voorhet openbaarbestuur (zie ook volgendeparagraaf ) . De sfeerwas overwegend negatief-kritisch , met enkele meer constructieve geluiden .Enkele veel geuite signalen : Meer positief zijn deze signalen geuit:- "Je kunt er niet tegen zijn ' en ' Dit doen we toch al'; - Decodekan relevante aanleiding zijn om• Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van al met elkaar in gesprek te gaan (binnenbestaande wet - en regelgeving en instrumenten ? bestuur, tussen bestuur en organisatie ,Geen behoefte aan een nieuw papiertje dat in de la tussen bestuurenverdwijnt; volksvertegenwoordiging/controlerend- Doelgroep is onduidelijk ; orgaan ) ;• Winnen we hiermee het vertrouwen van deburger? Depolitie heeft positieve ervaring met- Het hebben van een code betekent niet datmensen de vergelijkbare Code Blauw ;zich eraan houden ; - De codekan houvast bieden aan• Te weinig nieuwe elementen of ambitie . (beginnende) bestuurders ;Decode biedt een richtinggevend kaderen kan bijdragen aan professionalisering .
Tegenstrijdige signalen :Meningen variëren : de één vindt dat de codegetoetstmoetworden door een onafhankelijke partij (zoals deNationale ombudsman ). De ander vindt dat de code een zacht, intem instrumentmoet zijn waar derdengeen rechten aan kunnen ontlenen . Daarbijwordt erop geattendeerd dat ook een zachtinstrument optermijn 'hard ' kan worden .
Enkele adviezen aan dewerkgroep :- Vergelijkmet andere codes en Vlaamse deontologie voor democratie;- Doelgroep : bestuurders én volksvertegenwoordigers /controlerend orgaan ;



- Sluit een convenantals basis voor implementatie ;- Zorg bij implementatie voor een link met toepassing in de praktijk ;- Wijs één verantwoordelijke aan in de organisatie die zich eraan verbindt;- Houd de discussie levend;Zorg voor een tussenfase in het totstandkomingstraject van decode,met terugkoppeling van consultatieen aanpassing code en advies en /ofpraktijkvoorbeelden .
Raad voorhet openbaar bestuurDe Raad voor het openbaar bestuur(Rob)schreef d.d.2 december 2008 op eigen initiatief een advies,gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties . De toonzetting is opbouwendkritisch . De Rob adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld , in de toelichting aandachtte besteden aan geschreven en ongeschreven rechtsnormen en de probleemstelling, doelstelling en functiesvan de codebeterte onderscheiden . Tevens geeft zij wat ideeën mee voor de implementatie van de code.
HandvestgroepDhr. E. Stoovéheeft als voorzitter van deHandvestgroep de CodeGoed Bestuur van de HandvestgroepPubliek Verantwoorden toegestuurd . DeHandvestgroep bestaat uit de zelfstandige bestuursorganen CFI,Centraal Orgaan opvangAsielzoekers , College VoorZorgverzekeringen , Centrum voorWerk en Inkomen ,IB -Groep , Kadaster, ProRail, RDW , Staatsbosbeheer, Sociale Verzekeringsbank en UWV. De codevan deHandvestgroep is een vertaling van de code Tabaksblat vooruitvoeringsorganisaties .
Spontane reactiesDhr. R . 't Hart (directeurNederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) doet een pleidooivoorrisicomanagement,met verwijzing naar ondermeer de Code Tabaksblat .Dhr. F. Kist (seniormanagement consultant van Corgwell ) complimenteert de werkgroep met de code envindt het knap dat de code zo eenvoudig is gehouden .Dhr. W . de Vos zoekt als bezorgdeburger contact op methet secretariaat en deelt zijn negatieve ervaringenmet overheidsorganisaties. Hij stelt dat er geen zelfreinigend vermogen is bij overheidsorganisaties .
Met dank aanAmbtenaren en andere deskundigen hebben via gesprekken , telefonisch contact en emailwisselingen methet secretariaat bijgedragen aan de totstandkoming van de code en het advies. Dewerkgroep dankt devolgendemensen :Mevr . N . Bakker (Verenigingvan Nederlandse Gemeenten )Dhr. A . Cremers (destijds: provincieNoord - Holland)Dhr. H . Dekker (Onderzoekbureau Bestuurlijke Kwaliteit )Dhr. W . Dekking (Unie van Waterschappen )Dhr. H . Dijkstal (o. a . voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep )Mevr. M . Hanrath ( voorziening tot samenwerking Politie Nederland )Mevr. G . van Hoogdalem (voorziening tot samenwerking Politie Nederland)Dhr. R . Jansen (Veiligheidsregio /Brandweer Midden - en West - Brabant)Dhr. L. Kerstjens (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding)Dhr. P. van derKnaap (Algemene Rekenkamer)Dhr. C . van Montfort (Algemene Rekenkamer, Universiteit Tilburg)Dhr. R . Rutjens (Unie van Waterschappen )Dhr. R .Schoemaker (voorzieningtot samenwerking Politie Nederland )Mevr. Y . Sinnige ( Interprovinciaal Overleg)Mevr. B . Steenbergen (destijds : gemeente Den Haag )
Dhr. K . Vos (Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants )en betrokkenen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken ,Financiën , Verkeer & Waterstaat, Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit ; Bureau Integriteitsbevordering



Bijlage 3 - Verwerking verkregen reacties
Deze bijlage bevat een overzicht van de verkregen reacties uit de consultatieronde op de concept code vanseptember 2008. Deze reacties zijn geordend naar de opbouw van de code. In dit document is cursiefaangegeven welkewijzigingen dewerkgroep heeft doorgevoerd in de conceptcodevan september 2008naar aanleiding van de uit het consultatietraject verkregen reacties .In dekaders is de tekst van de conceptcode per beginsel opgenomen .Wanneer tekst is verwijderd , is deze
tekst doorgehaald . Wanneer tekst is toegevoegd, is deze tekst cursiefweergegeven .

Nederlandse code voor goed openbaar bestuurBeginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Algemeen te verwerken in de inleiding en /of advies• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG ) onderschrijft doel,maaris van meningdatalhet nodigewordt gedaan op dit terrein onder verwijzing naar de twaalf' Principles of Good Democratic Governanceon local level' van de Raad voor Europa. Alle lidstaten van de Raad van Europa , waaronder Nederland , hebben zichpolitiek gecommitteerd aan de strategie voor goed lokaal bestuur waarde 12 principes onderdeel van uitmaken . In vijflidstaten lopen nu pilots. In Nederland nog niet. De werkgroep ziet Nederlandse aansluiting bij de pilots als mogelijkeuitwerking /nadere invulling voor gemeenten .Interprovinciaal Overleg ( IPO ) vraagt debeginselen meer in relatie totde politieke context te beschrijvenen vraagt aandachtvoor verhoudingen tussen bestuurslagen . In de inleiding is nuverwezen naarde politiekecontext . Voor de verhoudingen tussen de bestuurslagen wordt verwezen naarde code interbestuurlijke verhoudingen .Hiermee is rekening gehouden in de toelichting van beginsel 4 met de zinsnede "het bestuur zorgt voor afstemming van dedoelen met partijen in en om de organisatie ". Daarnaast is in die toelichting een nieuwezinsnede opgenomen oversamenwerkingmet andere overheids -) organisaties.• Korpsbeheerdersberaad - Raad van Hoofdcommissarissen (KBB- RHC) ziet verbandmet de eigenberoepscode , de CodeBlauw . Vorm en inhoud van deze code kan als richtinggevend kader een bijdrageleveren aan goed openbaar bestuur. Ook ziet KBB -RHC een relatie met het advies van de Raad voorOverheidspersoneelsbeleid aan de minister van BZK d .d . 23 mei 2008 . De werkgroep neemtkennis van hetadvies van de Rop en gebruikt ditmede ter inspiratie voor het advies bij de code. De werkgroep ziet de Code Blauw en hetbijbehorende implementatietraject alsmogelijk voorbeeld .Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR ) erkent en herkentde doelendie nagestreefd worden met de code en herkent zich in beginselen . Van belang is dat de verbindingmetbestaande codeswordt aangegeven . In het begeleidende advies is dit gebeurd . De code moet breedgeoperationaliseerd worden . De ontwikkeling van praktische instrumenten en een intensiefinformatieen communicatietraject zijn cruciaal. Brandweerspecifiek zal dit zoveel mogelijk gekoppeld worden aanbestaande initiatieven . Het advies van de werkgroep sluit hierop aan .. Op rijksniveau bestaat aarzeling bij de code. Eris onduidelijkheid over deverhoudingmet de algemenebeginselen van behoorlijk bestuur. Gevraagd is de term 'code 'te heroverwegen ten gunste vanbijvoorbeeld determ 'kernwaarden '. Dewerkgroep heeftmede naar aanleiding hiervan overwogen' beginselen ' of zelfs 'code' te vervangen door 'kernwaarden '. De werkgroep heeft besloten de naam 'code' en'beginselen' te blijven hanteren , om drie redenen . Denaam 'kernwaarden ' lijkt te verwijzen naar onveranderlijke, universelewaarden . De code pretendeert dit niet . Denaam code is bovendien intemationaal herkenbaar. Ten slotte is een code feitelijkeen zelf opgelegde richtlijn ; 'zo spreken wedatafmet elkaar ' en datsluit aan bij het karakter dat de werkgroep aan de codeverbindt.Wat betreftde verhouding tot bestaande wet -en regelgeving (waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur):deinleiding ishierop aangescherpt en het advies besteedt hier aandacht aan .Unie van Waterschappen (UvW ) onderschrijft belang en (goeddeels) inhoud van de code. Unie isvoorstander van gezamenlijke vaststelling van code met andere overheidskoepels en kabinet in eenbijeenkomstmet denodige publiciteit. Voorhetlanden en levend houden van de code zijn sectoren zelfverantwoordelijk ; BZK kan een faciliterende rol spelen . Unie gaat code aan ieder waterschap sturen alsvertrekpunt in het gesprek in het nieuwebestuurover het functioneren en over het aansturen van de



Bestuurders en leidinggevenden tonen tijdens de rondetafelgesprekken ('RTG ')overwegend weinigenthousiasme voorde code. Hetwordt niet gezien als een oplossing voor bestaande problemen ,maarkan wel een aanleiding zijn met elkaar in gesprek te gaan . De werkgroep maakt in het advies duidelijk wat volgenshaar de toegevoegdewaarde is van de code. Ook is de inleiding aangescherpt.• Burgers herkennen dewaarden in de code en komen zelf spontaan met vergelijkbare beginselen . Ze zijnhet er inhoudelijkmee eens en kunnenmeerdere voorbeelden noemen van afwegingen en dilemma'stussen beginselen .Wel gaathet er volgensburgers metnameom hoe deze waarden in de praktijkworden gebracht. Burgers hebben geen behoefte actief geïnformeerd te worden hoe in het openbaarbestuur aan goed bestuurwordt gewerkt. De werkgroep constateertmet instemming datde beginselen uit de codeherkenbaar zijn en worden ondersteunddoor burgers. De werkgroep houdt er in haar advies rekeningmee dat de burger geenbehoefte heeft actief geïnformeerd te worden .Ambtenaren vinden alle beginselen belangrijk tot zeer belangrijk (minimaal85 % ,maximaal 98 % ). Allebesturen van alle organisaties moeten volgens 91 % van hen dezelfde beginselen van goed openbaarbestuur toepassen . 81 % van hen vindt zichzelf hiervoor net zo verantwoordelijk als het bestuur. Slechts26 % is van plan het bestuur optoepassingvan de codeaan te spreken ,maar 67 % vindtwel dat een codehun kan helpen om het bestuurop zijn functioneren aan te spreken . Slechts 38 % is van mening dat goedbestuur in Nederland een vanzelfsprekendheid is en slechts 3 % geeft aan dat het eigen bestuur alvolledigaan debeginselen van goed openbaar bestuur voldoet. De werkgroep constateert metinstemming dat de gekozenbeginselen belangrijk worden gevonden door ambtenaren en zij zelf een (mede-)verantwoordelijkheid hiervoor voelen .Deskundigen ( zie ‘met dank aan ' in bijlage 2 ) geven aan dat hetverstandig is duidelijk temaken dat decode bedoeld is voor besturen metpolitiek benoemde bestuurders . Voorts dienen zij het uit te dragennaar ambtelijk leidinggevenden en leidinggevenden van ZBO ' s en agentschappen . Dewerkgroep adresseertditin haar advies .Daarnaast geven zij aan dat duidelijk gemaaktmagworden dat hethier het publiekebelang betreft. Het openbaar bestuur is ervóór en namens burgers.Opgenomen in inleiding en advies .• De Raad voor het openbaar bestuur ( Rob ) adviseert om duidelijker te maken voorwie de code is bedoelden hetaspect van de relatie overheid - burger beter overhet voetlichtte brengen .In de inleidingwordtoverheidsorganisaties' :'organisaties in het openbaar bestuur'. In het advies volgt een toelichting op de doelgroep . In deinleiding isde relatie totde burger scherper aangezet . DeRob adviseert voorts in detoelichting op de codeaandacht te besteden aan de verhouding met geschreven en ongeschreven rechtsnormen zoalsgrondrechten en debeginselen van behoorlijk bestuur. De inleiding is hierop aangescherpt en in het advies ishiervoor aandacht .De Raad adviseert ten slotte de probleemstelling, doelstelling en functies van de code beter teonderscheiden . De werkgroep adresseert dit in het advies.De Raad noemtals kritische succesfactor dat de code gaat leven . Wat daarbij kan helpen is als duidelijkwordt gemaakt wat de code concreetbetekent voor bestuurders in een bepaalde sector, bv. aan de handvan voorbeelden en dilemma's uit de dagelijkse praktijk . De werkgroep onderstreeptdat de codemoet gaan levenen houdtrekeningmet de suggestie van de Rob in haar advies als het gaat om implementatie.



InleidingGoed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat . Zondergoed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid ensamenleving en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien .
In deze code staat is te vinden waar wat goed openbaar bestuurveer staatbetekent voorbesturen vanindividuele overheidsorganisaties in het openbaar bestuur in Nederland ,zowelop centraal als decentraalniveau .
Goed openbaar bestuur is zelfs in een welvarend en ontwikkeld land als Nederland geenvanzelfsprekendheid . Daarom is hetnodig datbinnen het openbaar bestuur de beginselen van goedbestuurscherp op het net vlies staan . " Ookhet feit dat politieke en maatschappelijke belangen democratischgelegitimeerd worden afgewogen , biedt wat dit betreft geen absolute waarborg . Deze code drukt besturen vanorganisaties in het openbaar bestuur op het hartbeginselen van goed bestuurin de dagelijkse praktijklevend temaken en levend te houden , en biedteen referentiekader vooranderen om hen hierop aan tespreken .
De code bevat geen juridisch afdwingbare normen . Er is al veelwet- en regelgeving diehet optreden van de overheidreguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving tengrondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt. Het zijn de gezamenlijke waarden op basiswaarvan het openbaarbestuur functioneert. Decode nodigt uit tot vertaling van dezewaarden naar de eigen situatie en tot hetnemen van actie: hetactief uitdragen binnen en buiten deorganisatie, een voorbeeld willen zijn en aanspreekbaarwillen zijn op goed bestuur.Hiertoe kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven .
De beginselenmoeten in elkaars verbandworden gezien . In de praktijk zullen beginselen soms tegen elkaarafgewogen moeten worden . Zo hoeft bijvoorbeeld een rechtvaardige legitieme beslissing niet altijd demeest doelmatige beslissing te zijn . Belangrijk is dat besturen hun afwegingen bewustmaken endaaroveropen zijn . Het publiekebelang staat daarbij altijd voorop: het openbaar bestuur is er voor en namensburgers .
Goed openbaar bestuur vergt onderhoud en continue aandacht. De code 'leeft als besturen hemgewetensvoltoepassen en daarvan regelmatig publiekelijk verslag doen .

17 Voorstel secretariaat deze zin te schrappen in verband met nieuwe zin .



Beginselen van deugdelijk overheidsbestuurToelichting bij de beginselen

1 . Openheid en integriteit• IPO stelt voor aan te sluiten bij de wettelijke basis van integriteit en te verwijzen naarmodelgedragscodes van VNG en IPO . De werkgroep blijftjuistweg van juridische termen om juridisering 'van de codete vermijden . Modelgedragscodes kunnen een rol spelen in de implementatie.KBB- RHC vindtderelatie met integriteitbeleid in de toelichting sterk . Mogelijke toevoegingdaaraan kanhetcyclisch proces van uitspreken , bespreken , afspreken en aanspreken zijn . Dewerkgroep ziet debestaandeomschrijving als voldoende concreet. Het cyclisch proces kan een onderdeel zijn van concretisering en operationalisering oporganisatieniveau .UvW : de passages over ontvankelijke houding zouden wellicht (ofook ) passen bij het beginselparticipatie . Deze constatering is begrijpelijk maar leidtniet tot aanpassing ; uit de tekst bij participatie blijkt in anderewoorden al voldoendedat het om ontvankelijkheid gaat. Dezin over naleving van wet- en regelgeving past beterbij beginsel 5 . Bij beginsel 5 staat ditook in anderewoorden ; bij integriteit ishet een onmisbaar element dat wet- enregelgeving wordtnageleefd .• Deskundigen zien goed werkgeverschap eerder onder dit beginsel dan onder 4 en ontvankelijkheid voorsignalen onder 3 . Goed werkgeverschap wordt verplaatst ; ontvankelijkheid niet. ( zie ook voorstelverplaatsen beginsel
participatie naar 2)Het belang datjuist de (mede- wetgever zich zelf aan de regels houdt, blijkt nog niet uitdetoelichting. Zinsnedeisopgenomen .Bijdit beginsel gaat het volgensde burgers vooral om hetgeven van een goed voorbeeld . Dewerkgroepconstateertmet instemming dat het beginsel, en in het bijzonder ' het goede voorbeeld geven 'door burgers wordtondersteund .

1. Openheid en integriteitBeginsel:Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat . Hetbestuur geeftin zijn gedrag het goedevoorbeeld , zowel binnen de organisatie als daarbuiten .
Toelichting: Het bestuur - ook en vooralde individuele leden daarvan - geeft het goede voorbeeld en maaktmedewerkers bewust van integriteit . Alleen op diemanier kunnen de organisatie en demensen die voorde organisatie werken geloofwaardig zijn .Openheid betekent in ieder geval dat het bestuur open is over procedures en besluiten . Ookmaakthetbestuur relevante informatie toegankelijk . Openheid vraagt om een ontvankelijkehouding; datwilzeggen dat het bestuur ontvankelijk is voor signalen uit de omgeving en dat het laat zien wat hetmet diesignalen doet . Die ontvankelijkehouding is ook nodig als het gaat om signalen uit de eigen organisatie .Het bestuur schept een veilig klimaat in de organisatie waarin die signalen kunnen worden afgegeven engeeft ookoverigens invulling aan goed werkgeverschap.Het is vanzelfsprekend dat het bestuurwet - en regelgeving naleeft, juist als (mede- wetgever. Integriteitbetekentook gewetensvolhandelen . Wat dat voor de specifieke organisatie betekent,maakt het bestuurduidelijk in een integriteitbeleid .

19 Invoeging door werkgroep d. d . 21 januari 2009 .
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2 . Participatie• KBB-RHC mist aandacht voor interne participatie. Bij het eerste beginsel is alaandacht voor ontvankelijkheidvoor signalen uit deorganisatie en het creëren van een veilig klimaat daarvoor.• UvW : de laatste zin gaat over het zich verantwoorden richting deburger,maar dat is punt 7 van de code .Misschien daarnaar verwijzen . Verantwoording als beginsel op zich krijgt inderdaad deaandacht onder punt7 . Hierstaat verantwoording als explicietonderdeel van participatie, omdat een essentieel onderdeel van succesvolle engeloofwaardige participatietrajecten is: de terugkoppeling wat er met de verkregen signalen is gebeurd .• RTG heeft graag een 'strakkere ' formulering van beginselen i en participatie samen : " De overheid isinteractiefmet zijn omgeving " . Dit is als aanvulling in de toelichting opgenomen .Hiervallen volgens de ondervraagde burgers zaken onder als algemene inspraak van burgers , maar ookde afstand tussen bestuurders en de samenleving. Het wordtzeer belangrijk gevonden dat hetopenbaarbestuur de communicatie over de besluiten goed inricht (duidelijke en tijdige uitleg over hethoe en waarom ) . Dit beginsel wordt samen methet eerste beginsel als belangrijkst ervaren . Participatieis tot ze beginselgemaakt, ook vanwege de goede aansluiting op openheid .

2 . ParticipatieBeginsel: Het bestuur weetwat er leeft in en om de organisatie in demaatschappij en laat zien wathetdaarmee doet.
Toelichting: Participatie betekent het betrekken van burgers en belangrijke partijen uit de omgevingbijhetvormen ofbijstellen van beleid . Participatie vraagt van het bestuur interactief te zijn met zijn omgeving ,daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen over een concreet onderwerp en zich



3 . Goede dienstverlening• IPO : het beginsel geeft geen antwoord op wat een overheid doet . Deoverheid kentmeer rollen dan dievan dienstverlener. Deze rollen zijn opgenomen in detoelichting op beginsel.• KBB -RHC mist de respectvolle omgang als kernonderdeel van dienstverlening en achtmeer aandachtwenselijk voor de uitwerking van de inhoud van dit begrip en het belang van respectvolle omgangenbejegening. Respectvolle omgang is met andere woorden de kem van het beginsel geworden .UvW : de overheid heeft niet alleen een dienstverleningsrelatiemet de burger,maar staat ook in eengezagsverhouding tot de burger . Dedienstverleningsrelatie vinden wijwel compleet en goed in decodetot uitdrukkingkomen .Het expliciet noemen van de Burger Service Code komthet draagvlak bijorganisaties die een anderinstrument hanteren niet ten goede . De nadruk komtminder te liggen op dedienstverleningsrelatie .RTG vraagt dewerkgroep aandachtte besteden aan rollen van de overheid , zoals demeer harde rol vanhandhaver. Voorstel: zie IPO .RTG mist dewijzewaarop mensen worden bejegend , bijvoorbeeld ook inbegrijpelijke communicatie . Zie aanpassing beginsel en toelichting .Deskundigen vragen burgers en bedrijven expliciet te noemen . Dewerkgroep kiest ervoor dit niet te doen , omdatdan ook andere externe belanghebbenden expliciet genoemdmoeten worden en algemene aanduiding van burgers in iedergeval de lading dekt. Verderkomthet apart over om te spreken van ' in de rol van deorganisatie alsdienstverlener 'want correcte bejegeningmag je altijd van overheid verlangen . Er is ingegaan op debehoorlijkheid in contacten in het algemeen .Burgers noemen bij dit beginsel ook respectvolle bejegening en begrijpelijke communicatie, en metnamevoorbeelden over concrete dienstverlening en samenwerkingtussen overheidsinstanties (metopvallende aandacht voor UWV en de Belastingdienst).

3 . Behoorlijke contacten met burgersBeginsel :Hetbestuur zorgt vooreen goede dienstverlening door de organisatie . Het bestuur zorgt ervoor dathijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers .
Toelichting: Een overheidsorganisatiekan verschillenderollen hebben . Soms treedt eenoverheidsorganisatie op als handhaver, somsals partner, somsals dienstverlener . In elke rol staatbehoorlijkcontact met burgers voorop . Hetbestuur geeft daarbij zelf het goede voorbeeld .In de rol van deorganisatie als dienstverlener zorgt het bestuurvoor een goede kwaliteit vandienstverlening. Goededienstverlening betreft de diensten zelf,maar ook dewijze waarop het contactmet burgers plaatsvindt. Daarbij zijn medewerkersvan de organisatie klantgericht, servicegericht,correct en ontvankelijk . Het bestuur zetzich in voor toepassing van de BurgerService Code of deprincipesdaarin . Het bestuurmaakt duidelijk wat de burger mag verwachten .



4 . Doelgerichtheid en doelmatigheid• IPO :besturen moeten bij hun inzet en taakbehartiging rekening houden met vergelijkbare taken enbelangen van andere organisaties . Zie toevoeging in de toelichting .• KBB-RHC ziet (vanuit het oogpunt van transparantie ) graag meer aandachtin de toelichting voorderelatie tussen doelen en het behalen van resultaten . De eerste en tweede zin van de toelichting leggen deze relatiein de optiek van dewerkgroep voldoende duidelijk .UvW : het invulling geven aan goed werkgeverschap komtop deze plaats wat vreemd over. Dit vereist inieder gevalmeer toelichting. De verwijzing naar goed werkgeverschap is verplaatst naar het eerste beginsel.De passages over het bepalen en realiseren van doelen worden in één adem genoemd terwijl hetverschillende organen zijn bijdewaterschappen die deze ' taken ' hebben . Gezien de reactie , ook in de RTG ,isde tekst aangepast. In de uitwerking van de code op sector / organisatieniveau is nadere duiding van specifieke organenmogelijk .• RTG geeft aan datniet altijd hetbestuur zelf de doelen vaststelt . Zie aanpassing in beginsel en toelichting . RTGmist moderne en innovatieve uitstraling, bijvoorbeeld door opnemen van een ambitieusmissionstatement. De werkgroep voelt zich niet in de positie deze voor de overheid te formuleren . Een mission statementkanwellicht deel uitmaken van concretisering en operationalisering op organisatieniveau.• De toelichting op dit beginsel is volgens burgers wel erg vrijblijvend ,metname de zinsnede dat deburger eropmag vertrouwen dathet belastinggeld goed wordtbesteed .Hoe en door wie wordt ditgecontroleerd ? In het advies wordt toegelichtwelke bestaande controlemechanismen er al zijn , onder meer op debesteding van middelen.

4 . Doelgerichtheid en doelmatigheidBeginsel:Het bestuur stelt de doelen van de organisatie vast ,maaktdie de doelen van de organisatiebekend en richtzich daarop in zijn dagelijksewerk neemtdebeslissingen en maatregelen die nodig zijnom de gestelde doelen te behalen .
Toelichting:De burger magerop vertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordtbesteed ten behoeve vanhetbereiken van dedoelen . Het bestuur steltde doelen van de organisatie vast, maakt die doelenbekend en zorgt voorhet behalen en waar nodig bijstellen - van de gestelde doelen . Het bestuurneemtde verantwoordelijkheden die hetheeft en geeft invulling aan goed werkgeverschap werktdoelgerichtsamen met andere overheids -)organisaties .Het besturen gebeurt doelgericht. Dat wilzeggen dathetbestuur zorgt voorafstemming van dedoelenmet partijen in en om de organisatie en de doelen vertaalt in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid . Hetbestuurmaakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor welke doelen . Het bestuur richt deorganisatie effectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar . De burger mag eropvertrouwen dat zijn belastinggeld goed wordtbesteed ten behoeve van het bereiken van de doelen . 2

20 Zinsnede uit beginsels naarbeginsel 4 gehaald.21 Goed werkgeverschap is nu verwerkt in beginsel .



5. Rechtmatigheid en rechtvaardigheidIPO mist een adequate beschrijving van het begrip ' rechtmatigheid ' en stelt voor het begrip' rechtvaardig ' te vermijden ( de wet is niet per definitie rechtvaardig ). Het begrip rechtmatigheid is implicietingevuld door het te verbindenmet " nemen van beslissingen die het bestuur mag nemen ". Deze kan worden uitgebreid metde opmerking dat het in overeenstemmingmoet zijn met geldende wet- en regelgeving. Dewerkgroep erkent datrechtvaardigheid een lastig begrip is . Zie daarom gewijzigd tekstvoorstel.• KBB-RHC ziet graag een uitwerking van debetekenis van de gehanteerdebegrippen , zoals hetmaken vanafwegingen en het legitimeren van handelen . Zie boven . Legitimering van het handelen is inderdaad de kern van ditbeginsel; zie aangepast tekstvoorstel.Op rijksniveau bestaat aarzeling of rechtmatigheid en rechtvaardigheid onderdeel van de codemoetenuitmaken . Zie gewijzigd tekstvoorstel: het gaat om de legitimering .• RTG geeft aan dat de beginselen 4 en 5 niet aansprekend zijn voor burgers. De werkgroep heeft dit in deburgerpeilingniet kunnen constateren . RTG stelt voor de term " rechtvaardige beslissing " te vervangen door" eerlijke beslissing " en anderzijds " rechtvaardig " te vervangen door te rechtvaardigen " . Aanpassing :' terechtvaardigen ' gebruikt. Eerlijk is een lastig te hanteren begrip. RTG geeft aan dat inteme en extemezaken doorelkaar heen lopen , bijvoorbeeld bij beginselen 2 en 5 . Dewerkgroep hanteert de visie dat zowel interneals externeaspecten van goed bestuur aan de ordemoeten komen in de code, zonderdat daarbij een expliciete ordening nodig is .Deskundigen vinden de uitwerking meer een herhaling van het beginsel. In de toelichtingminder herhaling enmeer toelichting opgenomen .De voorbeelden die hier doorburgers zijn genoemdhebben betrekkingop rechtsgelijkheid en eenduidelijke naleving van de regels .

5 . Rechtmatigheid en rechtvaardigheid LegitimiteitBeginsel : Het bestuur neemtdebeslissingen en maatregelen die hetmag nemen , die rechtvaardig zijn endie in overeenstemming zijn met geldende wet - en regelgeving en die nodig zijn om de gesteldedoelen tebehalen . " De beslissingen zijn te rechtvaardigen .
Toelichting: Het bestuurneemtde beslissingen en maatregelen die in overeenstemming zijn met geldende wet- enregelgeving en waartoehet bestuur bevoegd is. De beslissingen en maatregelen zijn rechtvaardig , datwitzeggen onpartijdigen rechtszeker: Het bestuur zorgt ook voor rechtmatige inning, beheer en bestedingvan de middelen .Elkebeslissingvraagt haar eigen afweging. De beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel terechtvaardigen . Ditdient ter legitimiteit van het gevoerde beleid , ook voor degenen die het ermee oneens zijn .



6 . Zelfreinigend en lerend vermogen• IPO stelt voor toe te voegen dat bestuurslagen van elkaar leren . Hieraan wordt reeds aandacht besteed in detoelichtingmetde zinsnede" zoals ervaringen van andere ( overheids -) organisaties" .• KBB-RHC herkenthet beginsel en ziet de voorbeeldrol hierbij als beeldbepalende positie• RTG geeft aan datpunt 6 niet echt een beginsel is , maar noodzaak voor deuitvoering van punt 7 en kandaarom onder 7 gebracht worden . Dewerkgroep ziet voldoende basis om de twee beginselen afzonderlijk te laten .Samenvoeging zou in de optiek van dewerkgroep beidebeginselen aan kracht doen inboeten . Het bestuur 'bestuurt 'deorganisatie : dit is onduidelijk en in sommige gevallen onjuist. Zie tekstwijziging .• Deskundigen vragen de rolvan de controlerende organen te benadrukken . Dewerkgroep ziet dit als eenuitwerking van zinsnede " laat zich hierop controleren " en gaat in het advies nader in op de verhoudingmet de controlerendeorganen .Bij dit beginsel hebben burgers nog alwattwijfels ofhet openbaar bestuur het vermogen heeftom zelfvan zijn fouten te leren . Ze stellen dan ook voor dat een extern controlerend ( en straffend) orgaan de
besturen op hun gedrag controleert . De werkgroep gaat in het advies bijde code nader op handhaving in .

6 . Zelfreinigend en lerend vermogen Lerend en zelfreinigend vermogen 24Beginsel: Het bestuurbestuurt de organisatie, laat zich hierop controleren en is hierop aanspreekbaar .Hetbestuurverbetert zijn prestaties door te leren van eventuele fouten en andere ervaringen . Het bestuurverbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.
Toelichting : Het bestuur zorgtervoordat deorganisatie goed werkt. Dat witzeggen dat taken ,verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed zijn verdeeld . Het bestuur verbetert zijn prestaties door te lerenvan eventuele fouten en andere ervaringen . Het bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar opaanspreekbaar . Zo ontstaatdenodige 'hygiëne' in de organisatie .Het bestuur schept een klimaatwaarin de organisatie leert van eventuele fouten en andere ervaringen ,zoals ervaringen van andere (overheids- organisaties. Ontvankelijkheid voor signalen uit de omgevingdraagt bij aan het zelfreinigend en lerend vermogen .



7 . Verantwoording• IPO : Specifieke verantwoordingsplicht van het openbaar bestuur benoemen in de zin van"democratische legitimiteit " . Een zin is in de toelichting toegevoegd .• KBB-RHC ziet hier een belangrijke relatiemet beginsel 6 .• RTG geeft aan dat hetbestuur is bereid " kan worden vervangen door het bestuurmoet " en dat" ruimhartig " moet zijn " zorgvuldig ". De eerste zinsnedewordt niet aangepast vanwege het karakter van de code; detweede omdathet woord zorgvuldig vaag is en de toegevoegde waarde ten opzichte van ' ruimhartige verantwoording 'onduidelijk is.• Deskundigen geven aan datverantwoording in relatie tot resultaatgerichtheid moet staan . Dewerkgroepziet alle beginselen van de codemetelkaar in verband staan . Daar bevinden zich de potentiële afwegingen , dilemma's enpunten waarop besturen aanspreekbaar zijn . Zie aanscherping inleiding.Bijdit beginselwordtdoor burgers opgemerkt dat hetwoord ' ruimhartig 'wel erg vrijblijvend is .Wat deburgers betreft mag dit worden vervangen door ' te allen tijde'. Net als bij hetvoorgaande beginsel, is hetvolgens burgers vooral belangrijk dat bestuurders niet alleen verantwoording afleggen ,maar dat bijslecht resultaat er ook consequentiesvolgen . Ruimhartig' is niet hetzelfde als vrijblijvend. Verantwoordingafleggen is in de politiek -bestuurlijke context nooitvrijblijvend. Ruimhartigheid betreft juisteen houding die de burger tengoede komt; het gaatnamelijk nietom de administratieve verplichting tot het afleggen van verantwoording,maar om eenbereidwilligehouding aanspreekbaar te zijn . Of er consequenties volgen is primair aan de controlerende organen en / of aande burger bij verkiezingen.

7 . VerantwoordingBeginsel: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig naar jegens deomgeving teverantwoorden .
Toelichting: Het afleggen van verantwoording door besturen is essentieelvoor het functioneren van dedemocratische rechtsstaat . Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om het afleggen vanverantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken heeft het bestuurde bereidheidruimhartig verantwoording af te leggen hoe zij haar het zijn verantwoordelijkheden draagt en invult .

25 Toaltechnische correctie op initiatiefvan het secretariaat.26 Idem .
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