MEMO

Voor:

Staatssecretaris Financiën

Van:

Secretariaat BAK

Betreft:

Toelichting regeringscommissaris

Datum:

31 januari 2022

Tijdens het overleg van de BAK met de staatssecretaris op 3 december stelde de staatssecretaris
enkele vragen over de bedoeling van de BAK met de regeringscommissaris. Daarop is in de
vergadering een aantal elementen van deze rol benoemd. Omdat er tijdens de BAK-vergadering geen
eenduidige conclusie is getrokken, stuurden we eerder (op 13 december 2021) een korte uitwerking
van het voorstel om een regeringscommissaris aan te stellen , met daarin verwerkt ook de input van
de vaste Kamercommissie. Ook in het overleg met de BAK op 24 januari bleek dat er nog vragen zijn
over de gedachte achter de regeringscommissaris. Daarom vat de BAK in dit memo nogmaals samen
wat zijn ideeën zijn over een te benoemen regeringscommissaris. De BAK tekent daarbij aan dat
“regeringscommissaris” een werktitel is, maar dat ook andere mogelijke benamingen eerder in
overleggen met de staatssecretaris de revue zijn gepasseerd, zoals “gezant”.
De BAK heeft drie redenen om dit voorstel te doen:
1.

De wens van de gemeenten om een onafhankelijke schakel te he bben tussen de politieke sturing
door de staatssecretaris en de decentrale uitvoeringspraktijk.

2.

De constatering van Christiaan Ruppert, die 44 zaken van collectieve schade -afhandeling
onderzocht, dat een gezaghebbend persoon als boegbeeld , die langjarig verbonden blijft aan de
opgave, essentieel is voor herstel van vertrouwen en erkenning. De BAK heeft hieraan ook
gerefereerd in zijn advies over de uithuisplaatsingen d.d. 17 januari 2022.

3.

De constatering dat de uitvoering van de hersteloperatie is gebaat bij depolitisering. De vaste
Kamercommissie Financiën liet in de bespreking met de BAK weten dit uitgangspunt te delen, en
vooral gericht te zijn op het herstel voor ouders.

De regeringscommissaris:
•

Verbindt de decentrale uitvoering, de uitvoering door landelijke uitvoeringsorganisaties en de
kaderstelling door het Rijk, op systeemniveau.

•

Doet voorstellen voor het oplossen van problemen in de uitvoering, zo nodig door het aanpassen
van wet- en regelgeving.

•

Is een betrouwbaar inhoudelijk boegbeeld voor gedupeerden, namens de overheid, maar met
een zekere distantie.

•

Heeft toegang tot de Tweede Kamer, de Ministeriele Commissie (of de opvolger daarvan) en
gemeentebesturen om problemen in de uitvoering -op systeemniveau- te bespreken.

•

Is verantwoordelijk voor het periodiek evalueren van de uitvoering van de hersteloperat ie en
bevordert het leren van de hersteloperatie, ,et als hoger doel het herstel van vertrouwen in de
overheid.

De BAK geeft in overweging om daarnaast een onafhankelijke toezichthouder aan te wijzen op de
uitvoering van de hersteloperatie, die ook kan op treden als “scheidsrechter” in geval van conflicten
tussen de verschillende overheidslagen en uitvoeringsorganisaties .
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