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Voorwoord 

 
De scriptie die nu voor u ligt, staat symbool voor de afsluiting van mijn 20 jarige bestaan als 

leerling en student. Zoals bijna elke afsluiting is het echter ook aanleiding voor een nieuw begin. 

Een nieuw begin dat hopelijk net zo leuk en prettig zal zijn als mijn studententijd bij de 

Utrechtse School voor Bestuur en Organisatiewetenschappen, oftewel USBO. Deze scriptie is het 

eindonderzoek van mijn Master Bestuur en Beleid aan de USBO. Mijn eerdere aspiraties voor het 

overheidsbestuur op internationaal niveau zijn bepalend geweest voor het onderwerp van dit 

onderzoek. Derhalve heb ik ervoor gekozen om verantwoordingsvormen in een aantal 

onafhankelijke agentschappen binnen de Europese Unie te onderzoeken. 

 

Net zoals veel dingen in het leven kende ook de aanloop en uitvoering van dit onderzoek een 

aantal moeilijkheden. Zo verliep in eerste instantie de afbakening van het onderzoekonderwerp 

en het vinden van respondenten voor de interviews problematisch. Elk probleem kan echter 

tegelijkertijd een uitdaging zijn die tot nieuwe inzichten leidt. Uiteindelijk is het mij gelukt om 

een jaar na de eerste startschot van dit onderzoek (6 maanden later dan gepland) deze scriptie 

met succes af te ronden. Ik kan hierbij vermelden dat dit onderzoek in zijn aanloop, uitvoering en 

afronding een belangrijke en leerzame ervaring is geweest voor mij en dat ik deze ervaring mee 

zal nemen in mijn verdere loopbaan. 

 

Deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder een aantal belangrijke personen die ik hierbij wil 

bedanken. Allereerst wil ik mijn familie bedanken voor de waardevolle ondersteuning die zij 

hebben gegeven tijden de lange uren denk en typ werk die ik aan deze scriptie heb besteed. 

Vervolgens wil ik in het bijzonder mijn begeleider dr. Sebastiaan Princen bedanken. Zonder zijn 

doelgerichte reflecties en waardevolle tips zou ik deze scriptie nooit hebben kunnen afronden. 

Hiernaast wil ik dr. Kutsal Yesilkagit bedanken die met zijn kritische en frisse blik waardevolle 

adviezen heeft gegeven in de start- en afrondingsfase van deze scriptie. Tot slot gaat mijn dank 

uit aan alle respondenten in Europol en Eurojust, wiens naam ik helaas niet mag noemen wegens 

de nodige vertrouwelijkheid. Hun vertrouwen en openheid tijdens de bijzondere interviews die ik 

met ze had, waren essentieel voor de uitvoering van dit onderzoek. Uiteindelijk waren zij degenen 

die de belangrijke bevindingen geleverd hebben voor de afronding van dit onderzoek. 

 

 

Utrecht, 4 februari 2009 

 

  

                Muhammed Ikbal Çolak 
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Inleiding 

 
“Men are more accountable for their motives, than for anything else; and   

primarily, morality consists in the motives, that is in the affections.” 

 
        Archibald Alexander1 

 

et overheidswezen van moderne westerse staten kent vele organen die belast zijn met 

de uitvoering van maatschappelijke taken. Normaliter worden de meeste 

overheidstaken door de centrale organen van een overheid uitgevoerd, zoals de 

ministeries. In sommige gevallen is er echter noodzaak voor specialistische kennis binnen het 

reguliere besluitvormingsproces. In de praktijk wordt deze specialistische aanpak in 

besluitvorming veelal gerealiseerd door middel van op afstand geplaatste agentschappen. 

 

Agentschappen komen in vele vormen en maten voor binnen de organisatie van westerse 

overheden. Zo heten zij in Nederland bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen en in Frankrijk 

autorités administratives indépendantes. In de Europese Unie, die rijk is aan agentschappen, 

worden zelfs per pijler verschillende groepen agentschappen onderscheden. Wat al deze 

agentschappen gemeen hebben, is het feit dat zij onafhankelijk opereren van de democratische 

organen van een overheid, zoals het parlement en/of de regering.2 Deze onafhankelijkheid van 

agentschapen is veelal een discussiepunt als het om de democratische integriteit van een overheid 

gaat. Waarom agentschappen toch voorkomen in democratische systemen ligt in het feit dat 

besluitvorming over bepaalde onderwerpen een hoge graad van kennis en onafhankelijkheid 

noodzakelijk stelt. Omdat de kennis over een bepaald onderwerp zeer belangrijk is, zijn deze 

organen vaak toegespitst op specialismen. Zij hebben hiervoor bijvoorbeeld professionals in dienst 

die de bron zijn van de benodigde kennis. Dit onderzoek is opgezet om verantwoordingslijnen in 

dergelijke specialistische en op afstand geplaatste overheidsorganisaties nader te onderzoeken. 

 

In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de vraag of traditionele manieren van verantwoording 

toereikend zijn voor de bijzondere status die agentschappen hebben. Hiervoor zullen de 

traditionele verantwoordingsvormen naast intrinsieke vormen van verantwoording geplaatst 

worden. Zowel binnen de theorie als de praktijk zullen verschillende aspecten van 

verantwoording in agentschappen onderzocht worden. Hierbij zal de nadruk op het verschil 

tussen extrinsieke en intrinsieke controle liggen. Zou men direct toezicht moeten houden op de 

mens of zou men juist moeten vertrouwen op de innerlijke motieven van de mens. Het verschil 

tussen extrinsiek en intrinsiek is het uitgangspunt. Uiteindelijk zal moeten blijken of de bekende 

theoloog Archibald Alexander ook daadwerkelijk gelijk had met zijn uitspraak. 

                                                           
1 Website 1: Quote Archibald Alexander   
2 Versluis (2007) P 192 t/m 193 

H
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1.1 Probleem– en vraagstelling 

Hierboven is al doorgeschemerd dat verantwoording in agentschappen het centrale thema van dit 

onderzoek zal zijn. Agentschappen komen echter in vele vormen en maten voor in de praktijk. Zo 

kan men onderscheid maken tussen agentschappen van verschillende landen en verschillende 

taakgebieden. Welke agentschappen voor dit onderzoek relevant zijn en wat daadwerkelijk het 

onderzoeksprobleem is, wordt hieronder verder toegelicht. 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 De agentschappen van EuropaDe agentschappen van EuropaDe agentschappen van EuropaDe agentschappen van Europa    

De Europese Unie is een interessant fenomeen voor bestuurswetenschappelijk onderzoek. Het 

ontstaan van de Europese Unie heeft tot veel verschuivingen geleid in het voorheen traditioneel 

ingerichte Europa. Zo zijn de grenzen tussen Europese landen verdwenen en gebruikt men al 10 

jaar één monetaire eenheid voor het betalingsverkeer in Europa. Met het belangrijker worden 

van de Europese eenwording is de Europese Unie ook groter geworden. De Europese Unie kent 

tegenwoordige vele organen die belast zijn met overheidstaken. Een belangrijke groep met 

dergelijke overheidstaken binnen de Europese Unie zijn de Europese agentschappen.  

    

Agentschappen komen in vele vormen en maten voor in de Europese Unie. Hoewel het originele 

EG-verdrag niet officieel voorziet in de oprichtingsbevoegdheid van Europese agentschappen, 

heeft de Meronidoctrine aan het einde van de jaren vijftig het toch mogelijk gemaakt om 

Europese agentschappen op te richten met uitvoerende bevoegdheden.3 Deze doctrine maakte het 

mogelijk dat enkel duidelijk gedefinieerde uitvoerende bevoegdheden gedelegeerd mochten 

worden aan agentschappen. Tegenwoordig kent de Europese Unie 36 agentschappen die 

onderverdeeld worden in vier groepen. Deze zijn de communautaire agentschappen, 

agentschappen voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, agentschappen voor 

politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en uitvoerende agentschappen.4 Deze groepen 

worden in de volgende alinea’s kort toegelicht.     

 

De communautaire agentschappen:  

Deze agentschappen zijn opgericht onder de eerste pijler van de Europese Unie en vormen tevens 

de grootste groep onder alle Europese agentschappen. De communautaire agentschappen zijn in 

zich zelf weer te categoriseren onder 4 groepen. De eerste categorie wordt gevormd door 

agentschappen die de sociale dialoog bevorderen. Agentschappen binnen deze categorie zijn 

opgericht om verschillende belangengroepen in dialoog te brengen. De tweede categorie wordt 

gekenmerkt door observerende agentschappen. Agentschappen binnen deze categorie hebben de 

taak om informatie te verzamelen en deze weer te verspreiden met als doel om kennis beter te 

benutten bij de behandeling van verschillende problemen. De derde categorie bestaat uit 

                                                           
3 Versluis (2007) P 194 
4 Versluis (2007) P 195 & Website 2: Informatie EU agentschappen  
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toeleveranciers. Deze agentschappen verzorgen veelal ondersteunende stafdiensten voor 

verschillende Europese overheidsorganen. Tot slot wordt de laatste en grootste categorie gevormd 

door regulerende agentschappen. Deze agentschappen hebben de bevoegdheid om op duidelijk 

afgebakende onderwerpen regulerende bevoegdheden uit te oefenen. In eerste instantie lijkt dit 

tegenstrijdig aan de Meronidoctrine, maar de Europese Unie heeft besloten dat dit alsnog 

mogelijk is op basis van bevoegdheden op duidelijk afgebakende beleidsterreinen. 

 

Agentschappen voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid: 

De agentschappen die onder deze groep vallen zijn opgericht onder de tweede pijler van de 

Europese Unie. Het aantal agentschappen dat onder de tweede pijler valt, is aanzienlijk kleiner 

dan het aantal agentschappen dat onder de eerste pijler valt. Een verklaring hiervoor is het 

beperkte aantal onderwerpen onder de tweede pijler, maar ook de structuur waarmee besluiten 

worden genomen onder de tweede pijler speelt hierin een rol. Besluiten die onder buitenlands- en 

veiligheidsbeleid vallen worden door de lidstaten met unanimiteit genomen omdat men de 

controle hierop niet uit handen wil geven aan onafhankelijke agentschappen.5 Onder deze groep 

vallen drie agentschappen. Deze zijn het Europees Defensieagentschap (EDA), Instituut voor 

veiligheidsstudies van de Europese Unie (ISS) en Satellietcentrum van de Europese Unie 

(EUSC). De EDA kan beschouwd worden als toeleverancier voor het defensiebeleid van de EU, de 

IIS als dialoog bevorderend voor veiligheidsissues en de EUSC als toeleverancier van 

satellietbeelden voor verschillende doeleinden.  

 

Agentschappen voor politiële en justitiële samenwerking in strafzaken: 

De situatie zoals die in de vorige subparagraaf is beschreven, geldt ook voor agentschappen die 

onder de derde pijler vallen. De agentschappen binnen deze groep zijn gericht op samenwerking 

op het gebied van justitie en handhaving binnen de Europese Unie. Momenteel vallen er drie 

agentschappen onder deze groep. De eerste is het, in 1992 opgerichte, Europol die opgericht is om 

de samenwerking te bevorderen in de preventie en bestrijding van internationaal georganiseerde 

misdaad. Hierbij kan gedacht worden aan vervalsing van geld, mensen smokkel en terrorisme 

gerelateerde misdaden. Het tweede agentschap is de, in 2002 opgerichte, Eurojust die de justitiële 

samenwerking tussen de verschillende lidstaten moet bevorderen. Tot slot is er de, in 2000, 

opgerichte Cepol om de samenwerking tussen de nationale politieacademies van de lidstaten te 

bevorderen.6 

 

Uitvoerende agentschappen: 

Tot slot zijn er de uitvoerende agentschappen. Deze agentschappen zijn opgericht voor een 

bepaalde duur en zijn belast met het beheer van communautaire programma’s van de Europese 

Unie. Een voorbeeld binnen deze groep van agentschappen is de Uitvoerend agentschap voor het 

                                                           
5 Versluis (2007) P 198 t/m 199 
6 Versluis (2007) P 200 t/m 201 
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volksgezondheidsprogramma (PHEA), dat belast is met het beheer van de meerjarenprogramma’s 

voor de volksgezondheid van de Europese Commissie. 

 

De hiervoor beschreven indeling van agentschappen kan overzichtelijk samengevat worden in de 

volgende tabel: 

 

Agentschappen van de Europese UnieAgentschappen van de Europese UnieAgentschappen van de Europese UnieAgentschappen van de Europese Unie    

   Institutionele                                     Institutionele                                     Institutionele                                     Institutionele                                     

indelingindelingindelingindeling    

    

    

FunctioneleFunctioneleFunctioneleFunctionele    

indelingindelingindelingindeling 

1e Pijler  

 

Communautaire 

Agentschappen 

2e Pijler  

 

gemeenschappelijk 

buitenlands- en 

veiligheidsbeleid 

3e Pijler  

 

politiële en 

justitiële 

samenwerking in 

strafzaken 

 

 

 

 

 

Uitvoerend 

 

Beheer van  

communautaire  

programma’s 

Sociale dialoog 

bevorderend 

Cedefop 

EUROFOUND 

EU-OSHA 

IIS  

 

 

 

 

 

EACEA 

 

REA 

 

EACI 

 

PHEA 

Observerend EEA EMCDDA 

FRA ECDC 

Frontex 

   

Toeleverancier ETF CdT EAR GSA 

Fusion for Energy 

EDA EUSC CEPOL  

Regulerend EMEA OHIM ERA 

ENISA EASA EMSA 

CPVO ECHA CFCA 

 EUROPOL 

EUROJUST 

 

Tabel 1.1: Agentschappen van de Europese Unie 

 

1.21.21.21.2    Het Het Het Het ononononderzoeksprobleem enderzoeksprobleem enderzoeksprobleem enderzoeksprobleem en    ontbrekendontbrekendontbrekendontbrekend    stukje in de puzzelstukje in de puzzelstukje in de puzzelstukje in de puzzel    

Deze verscheidenheid in voorkomen van Europese agentschappen leidt vanzelfsprekend tot 

verschillende implicaties voor de lidstaten van de Europese Unie. Een autoriteit voor veterinaire 

zaken zal bijvoorbeeld grotendeels gevolgen hebben voor professionals op het gebied van 

diergeneeskunde, terwijl een agentschap op justitieel niveau, zoals Europol en Eurojust, 

implicaties kan hebben op de grondrechten van burgers.7 Dit onderzoek richt zich op 

agentschappen onder de derde pijler die van invloed kunnen zijn op de democratische 

verantwoordelijkheid van Europese lidstaten tegenover de eigen burgers. 

 

De discussies rondom de politie als een onafhankelijke institutie binnen democratisch bestuurde 

samenlevingen kent vele standpunten. De twee extremen binnen deze discussie zijn als volgt te 

omschrijven. Aan de ene kant is men van mening dat een onafhankelijk politieapparaat, dat de 

legitimatie heeft om geweld te gebruiken, niet acceptabel is in een moderne overheid waarin het 

gebruik van geweld gebonden is aan democratische verantwoording. Aan de andere kant is men 

van mening dat een geheel afhankelijk politieapparaat kan leiden tot politieke beïnvloeding door 

de regerende partijen. Beide standpunten omvatten een onwenselijke situatie voor de inrichting 

                                                           
7 Fijnaut & Muller (1999) P 5 t/m 6 
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van het politieapparaat. Volgens Roach, die het politieapparaat in de Canadese overheid heeft 

bestudeerd, heeft de politie een unieke rol in het bestuurssysteem.8 Deze rol bestaat aan de ene 

kant uit de gelijkwaardige uitvoering van justitiële taken zonder inmenging van politieke 

motieven en aan de andere kant uit het behoud van gezonde verantwoordingsrelaties met de 

overheid. 

 

Op het niveau van de Europese Unie zijn de inzichten van Harlow, die verschillende 

verantwoordingsrelaties binnen de Europese Unie heeft besproken, van belang voor dit 

onderzoek. Harlow meent dat de Raad van Ministers een aantal agentschappen heeft opgericht 

om op gebieden waar geen Europese competenties bestonden het toch mogelijk te maken om 

gezamenlijk invloed uit te oefenen. Harlow meent dat deze agentschappen zijn opgericht met het 

doel om politieke verantwoording expliciet te vermijden.9 Deze constatering is gekoppeld aan het 

feit dat de oprichting van deze agentschappen niet het product is van de democratisch gekozen 

supranationale organen, maar het product is van een intergouvernementeel samenwerking 

tussen lidstaten. Als voorbeeld voor soortgelijke agentschappen worden Europol en Eurojust 

genoemd. Harlow meent dat deze agentschappen door de tijd heen steeds meer (regulerende) 

taken hebben verworven en dat zij kandidaat zijn voor een toekomstige onafhankelijke en 

leidende status.10 Een meer regulerende en hierbij onafhankelijke justitieel of politieel 

agentschap op Europees niveau zou problemen met zich mee kunnen brengen voor de toepassing 

van traditionele verantwoordingsmechanismen zoals die nu zijn opgezet tussen dergelijke 

politiële en justitiële organen en de overheid.  

 

Onderzoek naar verantwoording in verband met de opkomst van Europese agentschappen is een 

zeer breed thema dat op verschillende terreinen onderzocht zou kunnen worden. Binnen dit 

onderzoek is de positie van politiële en justitiële overheidsagentschappen in de context van de 

Europese Unie het uitgangspunt. Tot nu toe zijn er in de bestuurswetenschapgelijke literatuur 

weinig alternatieven bekend voor mogelijke vormen van verantwoording tussen de Europese 

Unie, de lidstaten en haar uitvoerende organen. Het ontbrekend stukje van de puzzel voor dit 

onderzoek zijn derhalve deze weinig bekende alternatieven voor verantwoording en of deze met 

succes toegepast zouden kunnen worden in de praktijk. Dit betekent dat dit onderzoek zich niet 

zal richten op verfijning en/of aanpassing van bestaande verantwoordingsmechanismen, maar 

zich zal richten op de mogelijke toepassing van alternatieve verantwoordingsmechanismen. 

Hierbij worden deze alternatieve verantwoordingsmechanismen met een agnostische blik 

bekeken. Er wordt namelijk niet vanuit gegaan dat de besproken alternatieven voor 

verantwoording ook daadwerkelijk vervangend kunnen zijn voor de huidige 

verantwoordingsmechanismen. 

                                                           
8 Roach (2004) P 2 
9 Harlow (2002) P 76 
10 Harlow (2002) P 77 
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1.31.31.31.3    Wat is de vraagWat is de vraagWat is de vraagWat is de vraag    

In de vorige paragraaf is het probleem van verantwoording tussen de Europese Unie, lidstaten en 

regulerende agentschappen toegelicht. Uit deze probleemstelling kan de onderzoeksvraag van dit 

onderzoek geformuleerd worden. Om deze vraag goed te kunnen begrijpen, is het echter 

noodzakelijk om vooraf de voor dit onderzoek relevante begrippen te definiëren. De belangrijkste 

begrippen in de hoofdvraag worden in de volgende alinea’s toegelicht. 

 

Verantwoording: 

Het begrip verantwoording is door meerdere onderzoekers gedefinieerd. Verantwoording op zich 

wordt door Curtin tweeledig gedefinieerd. Ten eerste wordt politieke verantwoording 

onderscheden waarin gebruikers van overheidsmacht verantwoording afleggen tegenover 

entiteiten die hen deze macht hebben verleend. Ten tweede wordt administratieve 

verantwoording onderscheden waarin het orgaan dat bevoegdheden krijgt (delegataris) 

verantwoording moet afleggen over de gestelde kaders van de bevoegdheid aan de verlener van de 

bevoegdheid (delegans).11 Bovens geeft voor publieke verantwoording een meer universele 

definitie. Volgens Bovens is publieke verantwoording een open proces van explicatie en 

rechtvaardiging van de handelingen van ambtenaren of uitvoerders van publieke autoriteit aan 

een verantwoordingsforum.12 Deze en andere definities verantwoordingsmechanismen zullen 

verder in het onderzoek aan bod komen. 

 

Extrinsiek: 

Het begrip extrinsiek wordt in het woordenboek omschreven als: tot het uiterlijk behorend, niet 

wezenlijk en van buiten komend.13 In de context van dit onderzoek, waarin dit begrip gekoppeld 

is aan verantwoording, beschrijft het alle verantwoordingsrelaties die een uitwendige vorm 

hebben. Hierbij is de focus gericht op de verantwoordingsrelaties die tussen uitvoerende en 

opdrachtgevende entiteiten tot stand komen. Voor het onderzoek naar dit soort relaties wordt de 

Principal-agent benadering op agentschappen, van onder andere Wilson, als uitgangspunt 

genomen.14 

    

Intrinsiek: 

Intrinsiek is een antoniem van extrinsiek en staat geheel voor het tegenovergestelde van het 

begrip extrinsiek. Het woordenboek omschrijft intrinsiek als: immanent, zelfstandig, wezenlijk, 

inwendig en innerlijke waarde.15 In dit onderzoek staat intrinsiek voor alle vormen van 

verantwoording waarin gelijkwaardigheid en zelfstandigheid naar voren komt. Begrippen zoals 

professionalisme en beroepsethiek vormen het uitgangspunt voor intrinsieke vormen van 

                                                           
11 Curtin (2005) P 87 
12 Bovens (2004) P 182 t/m 183 
13 Encyclo.nl – Betekenis extrinsiek 
14 Wilson (1980) 
15 Encyclo.nl – Betekenis intrinsiek 
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verantwoording. Hierbij zullen normen en waarden in het verantwoordingsproces centraal staan 

in het onderzoek naar intrinsieke vormen van verantwoording. Het belang van intrinsieke 

verantwoording is dat het een oplossing kan zijn voor sommige problemen die toegeschreven 

worden aan het gebruik van extrinsieke verantwoordingsvormen in onafhankelijke 

agentschappen. 

 

Aan de hand van deze begrippen kan de volgende onderzoeksvraag opgesteld worden: 

    

In hoeverre In hoeverre In hoeverre In hoeverre kunnen intrinsiekekunnen intrinsiekekunnen intrinsiekekunnen intrinsieke    vormen van vormen van vormen van vormen van verantwoording verantwoording verantwoording verantwoording inininin    justitiële en politiële justitiële en politiële justitiële en politiële justitiële en politiële 

agentschappeagentschappeagentschappeagentschappen van de Europese Unie n van de Europese Unie n van de Europese Unie n van de Europese Unie een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van 

verantwoordingverantwoordingverantwoordingverantwoording????    

    

1.41.41.41.4    Wat zijn de deelvragenWat zijn de deelvragenWat zijn de deelvragenWat zijn de deelvragen    

Op basis van de hoofdvraag kunnen de deelvragen opgesteld worden. De deelvragen zijn afgeleid 

van de hoofdvraag waarbij elke deelvraag zo is geformuleerd dat het een stukje van de hoofdvraag 

zal beantwoorden. Hierbij bestaat elke deelvraag in zich zelf uit twee subvragen die aanvullend 

zijn voor elkaar. Uiteindelijk zullen de antwoorden op deze deelvragen tot de beantwoording van 

de hoofdvraag leiden. 

 

Deelvraag 1Deelvraag 1Deelvraag 1Deelvraag 1aaaa: Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de extrinsieke extrinsieke extrinsieke extrinsieke verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder 

de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?    

    

Deelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen in 

agentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijler????    

 

Deze vraag heeft als doel om extrinsieke verantwoordingsmechanismen van de geselecteerde 

agentschappen nader te onderzoeken. Hierbij zal vooral een zo breed mogelijk beeld gevormd 

worden van extrinsieke verantwoordingsvormen in de huidige praktijk van de geselecteerde 

agentschappen. Dit zal uiteindelijk tot een overzichtelijk geheel leiden voor de bestaande 

verantwoordingslijnen in deze agentschappen. Hiernaast zullen ook de effecten die de 

geconstateerde verantwoordingsmechanismen met zich mee brengen onderzocht worden. Dit zal 

een beeld verschaffen over de toepassing en uitkomsten van deze verantwoordingsmechanismen 

in deze agentschappen. De theoretische onderbouwing voor het onderzoek naar extrinsieke 

verantwoording zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. Hierin zullen extrinsieke 

vormen van verantwoording zowel in het algemeen als specifiek op het niveau van de 

agentschappen onderzocht worden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van wetenschappelijk 

literatuur en eerder onderzoek naar extrinsieke verantwoording in overheidsorganen. 
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Deelvraag 2Deelvraag 2Deelvraag 2Deelvraag 2aaaa: Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de intrinsieke intrinsieke intrinsieke intrinsieke verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de 

derde pijler er uit?derde pijler er uit?derde pijler er uit?derde pijler er uit?    

 

Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in 

agentschappen onder de derde pijleagentschappen onder de derde pijleagentschappen onder de derde pijleagentschappen onder de derde pijlerrrr????    

 

Deze vraag is gericht op de intrinsieke verantwoordingsmechanismen binnen de geselecteerde 

agentschappen. Met deze vraag wordt onderzocht in hoeverre er intrinsieke vormen van 

verantwoording aanwezig zijn in de geselecteerde agentschappen en wat de effecten van deze 

intrinsieke verantwoordingsmechanismen zijn op de agentschappen. Hiernaast wordt ook 

onderzocht of intrinsieke vormen van verantwoording in de toekomst gebruikt zouden kunnen 

worden in de verantwoordingsmechanismen van de geselecteerde agentschappen. Dit zal 

afhankelijk zijn van de context waarin deze agentschappen functioneren. In het theoretische 

kader van dit onderzoek zullen bekende intrinsieke vormen en de theoretische inzichten hierop 

behandeld worden. Voor deze theoretische onderbouwing zal eveneens gebruikt gemaakt worden 

van wetenschappelijk literatuur en eerder onderzoek naar intrinsieke verantwoording. 

 

Uiteindelijk zullen de bevindingen van de eerste en tweede deelvraag naast elkaar gelegd worden 

om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. De verwachting is dat uit de vergelijking 

van de resultaten bindende conclusies kunnen worden getrokken over de huidige en toekomstige 

vormen van verantwoording in agentschappen. 

    

1.51.51.51.5    Wat is de relevantieWat is de relevantieWat is de relevantieWat is de relevantie    

In deze paragraaf wordt de relevantie van dit onderzoek toegelicht. Wetenschappelijk onderzoek 

naar verantwoording kan in twee opzichten relevant zijn. Allereerst is er het wetenschappelijke 

relevatie waarmee de opgedane kennis nuttig is voor de wetenschappelijke ontwikkeling rondom 

dit onderwerp. Ten tweede is er de maatschappelijke relevantie waarmee de opgedane kennis 

gebruikt kan worden om maatschappelijke processen beter te stroomlijnen.  

 

Wetenschappelijke relevantie: 

De laatste jaren zijn er een groot aantal Europese Agentschappen in rap tempo opgericht.16 Zoals 

hierboven al is toegelicht, kan de technocratische oorsprong van deze instituties invloed hebben 

op de verantwoordingsrelaties binnen de Europese Unie. Een technocratische opzet binnen 

overheidsorganen is gekoppeld aan de verwerving van een onafhankelijke positie waarvan de 

effecten op verantwoording tot nu toe onvoldoende zijn onderzocht. Hierbij gaat het ook om de 

toepasbaarheid van traditionele, op de centrale organen van een overheid gerichte, 

verantwoordingsmechanismen op onafhankelijke agentschappen. Zijn deze veelal op directe 

                                                           
16 Ooik & Eijsbouts (2006) P 102 
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toezicht berustende verantwoordingsmechanismen wel toepasbaar in overheidsinstituties die 

juist geen directe toezicht kennen?  Wetenschappelijk gezien is er veel onderzocht op het gebied 

van verantwoording in de centrale organen van de Europese Unie. Onderzoek naar 

verantwoording in de Europese Agentschappen ligt hierbij echter ver achter. Dit onderzoek kan 

daarom bijdrage zijn voor de schaarse kennis over verantwoordingslijnen in Europese 

agentschappen. Hiernaast blijkt ook weinig bekend te zijn over toepassing en gebruik van 

intrinsieke verantwoording in onafhankelijke overheidsorganen. Zou men intrinsieke 

verantwoordingsvormen kunnen toepassen in overheidsorganen die onafhankelijk zijn van de 

centrale organen van een overheid? De mogelijke connectie tussen de onafhankelijkheid van een 

organisatie en de bijpassendheid van intrinsieke zelfcontrole is onvoldoende onderzocht in 

wetenschappelijk opzicht. Dit onderzoek zou daarom ook op het gebied van intrinsieke 

verantwoording een bijdrage kunnen leveren over toepassing en gebruik van deze 

verantwoordingsvormen in overheidsorganen. Hierbij is het de bedoeling of de gegeven 

onafhankelijkheid gepaard kan gaan met onafhankelijke verantwoordingsmechanismen in de 

vorm van intrinsieke verantwoording. 

 

Maatschappelijke relevantie: 

De Europese Unie is al sinds zijn oprichting omgeven met een brede wetenschappelijke discussie 

over de manier waarop het bestuurd wordt. Het falen van het referendum voor een Europese 

constitutie en de duidelijk zichtbare negatieve houding van Europese burgers tegenover het 

functioneren van de Europese Unie illustreren een duidelijk zichtbare wantrouwen in de 

Europese Unie.17 Het delegeren van steeds meer bevoegdheden van de centrale Europese 

instituties, zoals commissie en parlement, naar geheel onafhankelijke instituties, zoals Europese 

agentschappen, zal (op termijn) de verantwoordingslijnen naar deze agentschappen steeds 

belangrijker maken. Een voorbeeld hiervan is de recente berichtgeving in de media over de 

mogelijke toekomstige rol van Europol. Sommige politieke partijen zijn van plan om in de 

toekomst Europol om te vormen tot een Europese FBI met onderzoeks- en 

opsporingsbevoegdheid.18 Dit zou betekenen dat Europol als onafhankelijk orgaan sterk 

regulerende taken zou kunnen krijgen. Een onafhankelijke instantie die een dergelijke grote 

machtspositie heeft, zou aan goede verantwoordingsmechanismen verbonden moeten zijn. Dit om 

de legitimiteit van de Europese Unie en de grondrechten van Europese burgers te bewaken. Dit 

onderzoek kan hierbij een waardevolle bijdrage kunnen leveren op de huidige en toekomstige 

verantwoordingslijnen van Europese agentschappen. 

 

 

 

                                                           
17 Website 3: Onderzoek - Nederlanders over het functioneren van de Europese Unie 
18 Elsevier.nl - VVD: EU moet Europese FBI oprichten 
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2. Theoretisch Kader 

 
n het vorige hoofdstuk is het onderwerp van dit onderzoek uitgebreid geïntroduceerd. Dit 

hoofdstuk heeft als doel om theoretische bronnen toe te lichten die raakvlak hebben met 

verantwoording en de agentschappen van de Europese Unie. Hierbij zullen theoretische 

inzichten van verschillende auteurs gekoppeld worden aan het eigen onderzoek. Hieronder zal 

allereerst de term verantwoording globaal toegelicht worden om het onderwerp van dit onderzoek 

in te leiden. Vervolgens zullen verschillende definities van de term verantwoording aan bod 

komen. Hierbij worden vormen van verantwoording opgesplitst in twee categorieën en wordt de 

verhouding tussen deze twee categorieën toegelicht. Hier op volgend wordt verantwoording op het 

niveau van politiële en justitiële instellingen besproken. Hierbij zal er een eerste aansluiting 

worden gemaakt met mogelijke vormen van verantwoording in de geselecteerde agentschappen. 

Tot slot zullen er op basis van de theoretische inzichten een aantal hypotheses opgesteld worden 

die de verwachte uitkomsten van het empirische onderzoek zullen weergeven.  

 

2.1 Verantwoording in taal en historie2.1 Verantwoording in taal en historie2.1 Verantwoording in taal en historie2.1 Verantwoording in taal en historie    

Voordat de verschillende aspecten van verantwoording toegelicht zullen worden, kan het 

verhelderend zijn om de term verantwoording in historische en taaltechnische context kort toe te 

lichten. De term verantwoording zoals die binnen dit onderzoek gebruikt zal worden, is 

oorspronkelijk afgeleid van het Engelse woord ‘accountability’. Echter, in historisch en 

taaltechnisch opzicht zijn deze twee woorden niet geheel gelijk aan elkaar. De term 

‘accountability’  is van origine een uit het Anglo-Norman afkomstige woord dat zijn oorsprong in 

de boekhouding (‘accounting’ ) kent. Het gebruik van dit woord komt voor het eerst voor na de 

verovering van Engeland in 1085 door William I. Deze voerde na zijn verovering de 

boekhoudingplicht in om alle bezittingen in het land te registreren. Dit vergemakkelijkte 

namelijk de heffing van belasting over deze bezittingen. ‘Accountability’ zoals de term nu bekend 

staat, is aan het einde van de 20ste eeuw ontwikkeld in voornamelijk de Angelsaksische wereld. 

Dit kan volgens Pollitt en Bouckaert toegeschreven worden aan de New Public Management 

(NPM) beweging van Thatcher in Engeland en de Reinventing Government beweging van 

Clinton-Gore in de Verenigde Staten.19 Beide bewegingen introduceerden managementstijlen en 

instrumenten die van oorsprong in de private sector gebruikt werden. Door het Angelsaksische 

karakter van het woord ‘accountability’ zijn er vaak geen directe vertalingen naar andere talen 

beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeld de term verantwoording, die in dit onderzoek als centrale term 

gebruikt zal worden, ook een vertaling zijn van het Engelse woord ‘responsibility’.20 Deze korte 

historische en taaltechnische toelichting van verantwoording is een voorbode voor de meerduidige 

vormen van verantwoording die in de volgende paragraaf toegelicht zullen worden. 

                                                           
19 Pollitt & Bouckaert (2005) P 165 t/m 167 
20 Harlow (2002) P 14 t/m 15 

I
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2.2 Wat is verantwoording?2.2 Wat is verantwoording?2.2 Wat is verantwoording?2.2 Wat is verantwoording?    

In de praktijk blijkt verantwoording een complex fenomeen dat door veel wetenschappers is 

geanalyseerd. Deze rijkheid aan wetenschappelijke interesse voor het onderwerp verantwoording 

heeft er toe geleid dat er verschillende interpretaties zijn ontstaan over wat verantwoording is en 

wat het eigenlijk zou moeten zijn. Binnen deze paragraaf zullen deze verschillende visies op 

verantwoording toegelicht worden binnen de context van publieke organisaties. Hierbij zal 

allereerst de term verantwoording opgesplitst worden in twee categorieën waarin later de 

verschillende visies op publieke verantwoording ingedeeld zullen worden. 

 

2.2.1 De twee categorieën: Extrinsieke vs. Intrinsieke verantwoording 

Volgens Cutt en Murray is de traditionele benadering van wetenschappers op de term 

verantwoording gebaseerd op een formeel en hiërarchisch model.21 Verantwoording wordt binnen 

dit traditionele model gekoppeld aan een relatie tussen twee externe entiteiten. Hierbij is er een 

ondergeschikte uitvoerder die verantwoording moet afleggen over de eigen handelingen en een 

bovengeschikte opdrachtgever. De opdrachtgever kan op basis van deze verantwoordingsrelatie 

een oordeel vormen over het functioneren van de uitvoerder. Het naar wens zijn van het 

functioneren van de uitvoerder is cruciaal voor de opdrachtgever om de eigen gestelde doelen te 

behalen. Vormen van verantwoording die gebaseerd zijn op een dergelijke relatie tussen twee of 

meer externe entiteiten worden binnen dit onderzoek geplaatst onder de categorie: extrinsieke 

vormen van verantwoording. 

 

Naast extrinsieke vormen van verantwoording zijn er verantwoordingsvormen die niet direct 

verbonden zijn aan formele en hiërarchische relaties. De benadering die men bij deze vormen van 

verantwoording hanteert is gebaseerd op de vorming van gezamenlijke doelstellingen. Niet de 

externe opdrachtgever of uitvoerder, maar de interne vormgeving van gezamenlijke normen en 

waarden staat centraal binnen deze categorie. Verantwoording blijft ook binnen deze categorie 

een fenomeen waarbij doelstellingen en handelingen belangrijk zijn, echter, anders dan de vorige 

categorie, ontbreken de formaliteit en hiërarchie tussen entiteiten. Binnen deze categorie 

functioneert men op gelijke voet met elkaar en is de relatie waarin verantwoording wordt 

afgelegd gebaseerd op informele principes. Vormen van verantwoording die deze kenmerken 

vertonen, worden geplaatst onder de categorie: intrinsieke vormen van verantwoording. 

 

In de volgende paragraaf worden allereerst de extrinsieke verantwoordingsvormen behandeld aan 

de hand van de analyses van Bovens en Dowdle. Vervolgens zullen de analyses van Mckinney en 

Howard gebruikt worden om intrinsieke verantwoordingsvormen toe te lichten. Beide categorieën 

van verantwoording worden besproken aan de hand van een algemeen model en de toepassing 

van dit model op politiële en justitiële organisaties. 

                                                           
21 Cutt & Murray (2000) P 1 
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2.3 Extrinsieke verantwoording: Universeel of Situatie afhankelijk2.3 Extrinsieke verantwoording: Universeel of Situatie afhankelijk2.3 Extrinsieke verantwoording: Universeel of Situatie afhankelijk2.3 Extrinsieke verantwoording: Universeel of Situatie afhankelijk    

In de bestudeerde literatuur over extrinsieke verantwoording komt men twee visies tegen. De 

eerste visie richt zich op het formuleren van een universele definitie voor verantwoording waarin 

alle vormen van extrinsieke verantwoording opgenomen worden. Deze manier van denken wordt 

door Bovens vertegenwoordigd. Anders dan deze allesomvattende visie van Bovens, richt Dowdle 

zich op een situatie afhankelijke benadering van publieke verantwoording. Beide visies worden 

hieronder besproken om extrinsieke verantwoording nader toe te lichten. 

    

De visie van Bovens op publieke verantwoording is gebaseerd op extrinsieke 

verantwoordingsvormen in de publieke sector. Deze worden door Bovens vertaald in een 

universeel model voor verantwoording. Om tot een dergelijk model te komen, stelt Bovens dat een 

empirische analyse van publieke verantwoording noodzakelijk is. Hierbij meent hij dat een 

empirische analyse van dit fenomeen enkel mogelijk is als men publieke verantwoording in de 

vorm van sociale relaties benaderd.22 Op basis van deze motivatie komt hij met de volgende 

definitie van verantwoording: “a relationship between an actor and a forum, in which the actor 

has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and 

pass judgment, and the actor may face consequences”.23 Volgens deze definitie bestaat 

verantwoording uit een relatie tussen een actor en een forum waarin de actor verplicht is om 

uitleg te geven over handelingen binnen het eigen domein. Het forum kan hiertoe vragen stellen 

en een oordeel formuleren waaruit gevolgen kunnen voortvloeien voor de actor. Bovens hanteert 

zelf een zeer breed interpretatiespectrum voor de termen die hij gebruikt in zijn definitie. Zo kan 

de actor binnen de definitie van Bovens zowel een persoon als een organisatie zijn die 

verantwoording moet afleggen. Hetzelfde geldt ook voor het forum, deze kan zelfs beschouwd 

worden als het algemene volk.4 Een schematische weergave van deze definitie van 

verantwoording als sociale relatie is hieronder weergeven in figuur 2.1. 

 

Actor                                                  Forum 

 

 Formeel 

  Geeft informatie  

          over eigen handelen  Debat  Oordeel  Consequenties 

 
 Figuur 2.1: Verantwoording als sociale relatie.24      

  

Vanuit een situatie specifieke aanpak, maar wel met dezelfde extrinsieke insteek als Bovens, 

analyseert Dowdle de verschillende aspecten van publieke verantwoording. Dowdle kiest hierbij 

een descriptieve aanpak om de term verantwoording te definiëren. Anders dan Bovens kiest hij er 

                                                           
22 Bovens (2004) P 8 t/m 9 
23 Bovens (2004) P 182 t/m 183 & Bovens (2006) P 9 
24 Bovens (2004) P 37 
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dus niet voor om zijn bevindingen te ondervangen in universele modellen, maar hanteert hij een 

situatiespecifieke benadering in zijn analyse van publieke verantwoording. Hij analyseert hierbij 

bestaande verantwoordingsmechanismen die zich hebben voorgedaan in de Verenigde Staten. De 

analyse begint met de vraag wat verantwoording eigenlijk is. Als antwoord op deze vraag komt 

Dowdle met de volgende abstracte omschrijving: “At it’s heart, the idea of public accountability 

seems to express a belief that persons with public responsibilities should be answerable to “the 

people” for the performance of their duties.”25  Als reactie op deze aanname meent Dowdle dat 

deze definitie van verantwoording beschouwd kan worden als een mix van verschillende 

interpretaties. Deze interpretaties zijn veelal gebaseerd op verschillende disciplines binnen de 

wetenschap. Zo zou deze definitie onder meer afgeleid zijn vanuit rechtswetenschappen en 

politicologie. Hierbij zijn de aannames over verantwoording gebaseerd op individuele relaties 

tussen een bovengeschikte (bestuurder) en een ondergeschikte (uitvoerder). Hiernaast zou men 

het volk beschouwd hebben als een individu om aan de eis van individuele relaties te voldoen. 

Dowdle meent dat het volk, waaraan in zijn visie verantwoording verschuldigd is, niet te 

minimaliseren is tot op het niveau van een individu en dat hij ervoor heeft gekozen om de term 

verantwoording te definiëren in termen van contextafhankelijke mechanismen. Als meest voor de 

hand liggende voorbeelden voor deze mechanismen geeft hij verkiezingen, rationele bureaucratie, 

gerechtelijke toezicht, transparantie en de markt zoals weergeven in figuur 2.2. 

 

 Verkiezingen       Rationele bureaucratie 

 

         Verantwoording 

 

 Gerechtelijk toezicht      Transparantie 

 

     Marktwerking 

 

Figuur 2.2: Verantwoording als institutionele mechanismen 

 

Dowdle komt via situatieafhankelijke factoren tot zijn verantwoordingsmechanismen. Bovens 

formuleert daarentegen zijn verantwoordingsmechanismen aan de hand van sociale relaties 

tussen een forum en een actor. Bovens beweert dat, vooral in de publieke sector, de sociale 

verantwoordingsrelatie tussen een actor en forum wordt gepraktiseerd in geïnstitutionaliseerde 

systemen. Met andere woorden: de verantwoordingsrelatie komt tot uiting in vaststaande regels, 

routines en/of instrumenten.26 Deze geïnstitutionaliseerde vormen van publieke 

verantwoordingsrelaties noemt Bovens verantwoordingsarrangementen. In zijn artikel 

onderscheidt hij vier groepen waarin verantwoordingsarrangementen ingedeeld kunnen worden. 

                                                           
25 Dowdle et al. (2006) P 3 
26 Bovens (2004) P 14 
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De eerste groep baseert verantwoordingsarrangementen op het type forum waarmee men te 

maken heeft. Met dezelfde analogie vallen onder de tweede groep verantwoordingsarrangementen 

die gebaseerd zijn op het type actor. De derde groep richt zich op verantwoordingsarrangementen 

die gebaseerd zijn op verschillende handelingen en tot slot richt de vierde groep van 

verantwoordingsarrangementen zich op machtsverhoudingen in verantwoordingsrelaties. Het 

tabel hieronder is een schematische weergave van deze verantwoordingsarrangementen. 

 

ForumForumForumForum    ActorActorActorActor    HandelingHandelingHandelingHandeling    HiërarchieHiërarchieHiërarchieHiërarchie    

Politieke 

verantwoording 

Organisatorische 

verantwoording 

Financiële 

verantwoording 

Verticale 

verantwoording 

Juridische 

verantwoording 

Hiërarchische 

verantwoording 

Procedurele 

verantwoording 

Diagonale 

verantwoording 

Administratieve 

verantwoording 

Collectieve 

verantwoording 

Product gebaseerde 

verantwoording 

Horizontale 

verantwoording 

Professionele 

verantwoording 

Individuele 

verantwoording 

  

Sociale 

verantwoording 

   

Tabel 2.1: Verantwoordingsarrangementen van Bovens27 

 

Deze arrangementen en het concept van sociale relaties worden vervolgens, door Bovens, 

samengebracht in een verantwoordingsregime.7 Bovens meent dat deze verantwoordingsregimes 

bepalend zijn voor verantwoordingsmechanismen in de publieke sector. Als voorbeeld hiervan 

kunnen de verantwoordingslijnen binnen ministeries aangedragen worden. Deze houden in dat 

ministers op verschillende manieren verantwoording moeten afleggen aan het Parlement, 

rechtbanken en andere publieke instellingen over de door hen uitgevoerde handelingen. Hierbij 

speelt een combinatie van verschillende verantwoordingsarrangementen in de vorm van regels, 

routines en instrumenten een belangrijke rol.28 

 

Uit de voorgaande uiteenzetting komt naar voren dat Bovens het concept van publieke 

verantwoording als een sociale relatie tussen een forum en actor opvat waarbij hij op basis van 

een aantal categorieën verantwoordingsarrangementen vaststelt. Een combinatie van deze 

verantwoordingsarrangementen in de praktijk worden verantwoordingsregimes genoemd. Dowdle 

hanteert een situatiespecifieke benadering waarbij hij het standaardiseren van 

verantwoordingsrelaties verwerpt. Hoewel de benadering van Bovens en Dowdle verschillend zijn 

van elkaar, is het niet juist om te stellen dat hun beweringen geen overlap met elkaar vertonen. 

Vooral in de beschrijving van de praktische uitwerkingen van verantwoordingsrelatie vertonen de 

uitkomsten die Bovens en Dowdle hebben overlap met elkaar. Een aantal van deze 

verantwoordingsvormen in de praktijk worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

                                                           
27 Bovens (2004) P 15 t/m 22 
28 Bovend’Eert & Kummeling P 214 t/m 218 
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2.3.2 Algemene vormen van extrinsieke verantwoording 

Om alle vormen van extrinsieke verantwoording toe te lichten, is de omvang van dit onderzoek 

niet toereikend. Hiernaast is het ook niet de doelstelling van dit onderzoek om alle vormen van 

extrinsieke verantwoording uiteen te zetten. Zelfs wanneer men alle verantwoordingsvormen die 

door Bovens en Dowdle worden opgesomd zou toelichten, zou men een onvolledig beeld schetsen 

van alle uitwerkingen van extrinsieke verantwoording in de praktijk. Op basis van het vorige 

worden hieronder een aantal algemene verantwoordingsvormen geschetst die als voorbeeld 

kunnen dienen voor de specifiekere vormen van extrinsieke verantwoording in de praktijk. 

 

Verantwoording in democratische vorm: 

De democratie wordt als een van de belangrijkste grondleggers van publieke verantwoording 

gezien. Met de komst van democratie heeft het volk het recht gekregen om de eigen belangen te 

laten vertegenwoordigen door middel van een gekozen regering. Dezelfde democratie zorgt er 

weer voor dat het volk deze regering tot verantwoording kan roepen. Verkiezingen binnen een 

democratie zijn een van de belangrijkste instrumenten voor een dergelijke verantwoordingsrelatie 

tussen de overheid en het volk. Dowdle meent dat deze koppeling tussen verantwoording en 

verkiezingen voort komt uit de verwachting dat de bestuurders van een land dezelfde 

gemeenschappelijke belangen delen met de bevolking van het land.29 Bovens koppelt politieke 

verantwoording aan de democratie en stelt dat verantwoording ten grondslag ligt in het 

democratisch systeem van delegeren. Hierbij stelt Bovens dat verkiezingen een belangrijk 

instrument zijn om de overheid tot verantwoording te roepen.30  

 

Verantwoording in organisatorische vorm: 

Verantwoording in democratische zin kan door middel van verkiezingen gerealiseerd worden. 

Voor de organisatorische verantwoording binnen de overheid meent Dowdle dat een 

bureaucratische overheidsorganisatie uitkomst kan bieden. Gestandaardiseerde processen en 

professionaliteit binnen de democratie zijn factoren die beschouwd kunnen worden als een 

adequate manier van omgang met gemeenschappelijke goederen en belangen. De 

organisatorische overzichtelijkheid die de bureaucratie verschaft, zou garant moeten staan voor 

een eerlijke omgang met gemeenschappelijke goederen en belangen waardoor publieke 

verantwoording positief beïnvloed zou moeten worden.11 Bovens bekijkt organisatorische vormen 

van verantwoording vanuit een breder perspectief. Hierbij geeft hij een aantal alternatieven voor 

organisatorische verantwoordingsvormen waarbij verschillende mogelijkheden voor 

verantwoording worden behandeld. Zo schets hij een aantal alternatieven waarin de organisatie 

als rechtspersoon, de bestuurders van een organisatie, iedereen in een organisatie of ieder 

individu in een organisatie tot verantwoording geroepen kan worden.31  

                                                           
29 Dowdle et al. (2006) P 4 
30 Bovens (2004) P 16 
31 Bovens (2004) P 18 t/m 20 
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Verantwoording aan derden: 

Het verschil met de vorige besproken mechanismes van verantwoording is dat een onafhankelijk 

extern orgaan zonder eigen uitvoeringsbevoegdheden de uitvoerende organen zou moeten 

controleren. Dicey, een Engelse jurist uit de 19e eeuw, kwam als eerst met het idee van “rule of 

law” om dit mogelijk te maken.32 Volgens Dowdle is gerechtelijk toezicht een adequate vorm van 

verantwoording binnen publieke verantwoordingslijnen aan derden. Bovens noemt naast 

gerechtelijk toezicht ook een aantal andere, administratieve, manieren van verantwoording aan 

derden. Verantwoording aan de ombudsman en andere specialistische publieke instellingen zoals 

de algemene rekenkamer en het sociaal cultureel planbureau zijn enkele manieren hiervan. 

Naast deze uitwendige, op publiek instellingen gerichte, verantwoording, noemt Bovens ook non-

gouvernementele organisaties die de rol van controleur op zich kunnen nemen.33 Hierbij kan 

gedacht worden aan de media of verschillende belangengroepen zoals Greenpeace.  

 

Verantwoording in handelingen: 

Bovens geeft een algemene beschrijving van verantwoording in de handelingen van 

overheidsorganisaties. Hij geeft drie manieren waarmee overheidsinstellingen gecontroleerd 

kunnen worden. Deze zijn de financiële, procedurele en product gebaseerde 

verantwoordingsvormen waarin, respectievelijk, kosten, uitvoering en het resultaat van 

overheidshandelingen onderwerp van discussie zijn.34 Dowdle noemt transparantie in het 

overheidshandelen, een fenomeen dat zich in de jaren 60 en 70 heeft ontwikkeld, een voorwaarde 

voor verantwoording in overheidsinstellingen. Transparantie houdt in dat elke handeling van de 

overheid open moet zijn voor het publiek. Dit zou de weg open maken voor burgers om op 

onderwerpen van eigen keuze de overheid tot verantwoording te roepen.35 

 

Verantwoording in hiërarchische vorm: 

Tot slot kan de rol van hiërarchie binnen verantwoordingmechanismen een belangrijke 

toevoeging zijn aan vormen van verantwoording die hiervoor zijn besproken. Bovens onderscheidt 

drie mogelijke vormen. Deze zijn de verticale diagonale en horizontale vormen van 

verantwoording.17 Deze vormen zijn veelal tegelijkertijd aanwezig binnen andere vormen van 

verantwoording. Zo is bijvoorbeeld de verantwoordingsrelatie tussen een minister en een 

ambtenaar gericht op een verticale verantwoording en gerechtelijke toezicht op 

overheidsinstellingen kan gerekend worden tot diagonale verantwoording. Tot slot is er de 

horizontale verantwoordingsrelatie waarin hiërarchische relaties ontbreken. Deze vorm komt 

veelal tot uitdrukking in intrinsieke vormen van verantwoording die later in dit onderzoek 

behandeld zullen worden.  

                                                           
32 Dowdle et al. (2006) P 5 
33 Bovens (2004) P 17 t/m 18 
34 Bovens (2004) P 20 
35 Dowdle et al. (2006) P 6 
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2.3.3 Extrinsieke verantwoording in politiële en justitiële organisaties 

Om de vormen van extrinsieke verantwoording binnen het functioneren van politiële en justitiële 

organisaties toe te lichten is een brede aanpak noodzakelijk. Dit omdat de organisatie van 

dergelijke organisaties onderlinge verschillen met elkaar kunnen vertonen. Om een toereikend 

beeld te kunnen verschaffen over verantwoording binnen politiële en justitiële organisaties wordt 

hieronder het onderzoek van Lambert (Engeland) en Walker (Verenigde Staten) aangehaald om 

de extrinsieke verantwoordingsmechanismen in politiële organisaties te verkennen. Hieruit volgt 

een concluderende beschouwing van de voorwaarden waaraan verantwoording in politiële 

organisaties moet voldoen. 

 

Volgens Lambert zijn er twee belangrijke visies op de vormgeving van verantwoording in politiële 

organisaties.36 In de eerste visie ziet men verantwoording in politiële organisaties als een 

onderwerp dat in zijn absolute vorm toegepast wordt. Binnen deze visie zijn politiële organisaties, 

en hun medewerkers, verantwoordelijk voor elke beroepsmatige handeling die zij verrichten. 

Controle door interne disciplinaire procedures, politieautoriteiten en het parlement zijn hierbij de 

belangrijkste instituties die verantwoording mogelijk maken. In de tweede visie meent men juist 

dat deze instituties niet capabel zijn om verantwoording mogelijke te maken. Hierdoor zijn 

politiële organisaties in zich zelf gekeerd en ontkoppeld van de maatschappij die zij eigenlijk 

moeten dienen. Hierdoor heeft verantwoording een sterk specialistische en technocratisch 

karakter verkregen waarmee enkel de eigen doelen worden gediend. Deze twee visies 

vertegenwoordigen de twee extremen in de discussies rondom verantwoording en politiële 

organisaties. De eerste visie koppelt het functioneren van deze organisaties aan sterke 

uitwendige controlemechanismen terwijl de andere visie dit koppelt aan een volledig 

onafhankelijke inwendige controlemechanisme. In essentie is dit onderzoek opgezet om deze twee 

visies in de praktijk nader te onderzoeken. 

 

Walker geeft een gematigder (lees:realistischer) beeld weer van de verantwoordingdynamiek in 

politiële organisaties. Hij beschrijft twee dimensies van verantwoording in politiële organisaties.37 

Allereerst is de organisatie in zijn geheel verantwoording verschuldigd over de kerntaken die het 

uitvoert. Hierbij valt te denken aan het handhaven van de openbare orde en de opsporing van 

criminaliteit. Ten tweede zijn individuele officieren verantwoording verschuldigd over hun gedrag 

tegenover burgers. Het gebruik van geweld, een gelijkwaardige behandeling en respect voor de 

waarden van burgers zijn enkele voorbeelden waarover men verantwoording verschuldigd is. 

Hierbij meent Walker dat deze twee dimensies overlappend zijn in het totale beeld van 

verantwoording. Het functioneren van individuele officiers heeft effect op het functioneren van de 

organisatie en dit geldt ook voor situaties in de tegenovergestelde richting.  

 

                                                           
36 Lambert (1986) P 18 
37 Walker (2005) P 7 t/m 8 
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Walker verbindt de verantwoordingslijnen van politiële organisaties in directe en indirecte zin 

aan het volk, althans hierbij geldt dit wel enkel voor democratische staten. Hij maakt een 

verdeling tussen drie verschillende 

instituties om de verantwoordingslijnen 

te beschrijven. Zo kan het volk via de 

politieke vertegenwoordiging, de 

rechterlijke macht en ad-hoc opgezette 

belangengroepen politiële organisaties 

tot verantwoording roepen. Hierbij speelt 

de politieke vertegenwoordiging een rol 

in budgettering en regelgeving, de 

rechterlijke macht een rol in controle en 

bescherming en de belangengroepen een 

rol in specifieke en situatieafhankelijke 

gevallen.38 Een Schematische weergave 

van deze verantwoordingslijnen is in het 

figuur hiernaast geïllustreerd: 

                                          Figuur 2.3: Model voor verantwoordingslijnen in de Politie  

  

In de hierboven uiteengezette visies over verantwoording in politiële en justitiële organisaties 

komen een aantal punten naar voren. Zowel in de visie van Lambert als in de visie van Walker 

wordt de controle op politiële organisaties onder verschillende organen verdeeld. Dit is mogelijk 

het product van de wens om een balans te creëren waarin ieder orgaan onderhevig is aan controle 

door een ander orgaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verantwoordingsmechanismen binnen 

het Nederlandse politieapparaat die een dualistisch karakter hebben.39 Zowel op het rijksniveau 

als op regionaal niveau heeft de Nederlandse Politie verantwoordingsrelaties met controlerende 

instanties. Ook blijkt er een tweedeling te zijn tussen uitwendige verantwoordingslijnen en 

inwendige verantwoordingslijnen. De uitwendige verantwoordingslijnen binnen de te 

onderzoeken organisaties zullen mogelijk vergelijkbaar zijn met de verantwoordingslijnen die 

Lambert en Walker beschrijven terwijl de inwendige verantwoordingslijnen afhankelijk zullen 

zijn van de organisatieopzet. Al met al kan wel geconcludeerd worden dat extrinsieke vormen van 

verantwoording een prominente rol zullen spelen binnen politiële en justitiële organisaties. 

    

    

    

    

    

                                                           
38 Walker (2005) P 8 t/m 9 
39 Steden & Hubert (2006) P 14 t/m 16 
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2.42.42.42.4    IntrinsiekeIntrinsiekeIntrinsiekeIntrinsieke    verantwoording: verantwoording: verantwoording: verantwoording: Een sameEen sameEen sameEen samenspel tussen ethiek en professionaliteitnspel tussen ethiek en professionaliteitnspel tussen ethiek en professionaliteitnspel tussen ethiek en professionaliteit    

De verantwoordingsarrangementen van Bovens hebben een belangrijke rol gespeeld in de 

uiteenzetting van extrinsieke vormen van verantwoording. De oplettende lezer zal gemerkt 

hebben dat een aantal verantwoordingsarrangementen niet passen in het beeld van extrinsieke 

verantwoording. Hierbij kan gedacht worden aan professionele, collectieve en individuele 

verantwoording. Deze verantwoordingsarrangementen zijn gericht op horizontale verantwoording 

waarin sociale en professionele controle een rol in spelen. Binnen dit onderzoek worden dergelijke 

vormen van verantwoording onder intrinsieke vormen van verantwoording geplaatst. Hieronder 

wordt intrinsieke verantwoording toegelicht met behulp van de analyses van McKinney en 

Howard. 

 

McKinney en Howard menen dat ethiek binnen publieke organisaties een grotere rol begon te 

spelen met de toenemende transparantie van overheidshandelen. De toenemende transparantie 

heeft volgens hen de weg voor media vrij gemaakt om het functioneren van de overheid op grote 

schaal aan het volk te openbaren. Burgers hebben hierdoor een standpunt kunnen vormen over 

het functioneren van de overheid. Deze opvattingen waren veelal gebaseerd op de algemene 

normen en waarden van de samenleving waardoor ethiek in overheidshandelingen een steeds 

belangrijkere rol kreeg.40 

 

Ethiek zou dus een mogelijke rol kunnen spelen binnen publieke verantwoording omdat het een 

afspiegeling is van wat als wenselijke en onwenselijk wordt gezien binnen een maatschappij. Wat 

ethiek precies is, kan het best weergegeven worden met de volgende definitie van Mckinney en 

Howard: “Ethics is a moral compass. It’s the study of and philosophy concerned with the morality 

of human conduct, emphasizing how to best determine right and wrong values in specific 

circumstances for a particular group, organization, region, or nation. Ethics involves the process 

of and search for moral standards that aid us in identifying and clarifying what’s wrong and 

what’s right.”.41 Ethiek is hiermee een mechanisme waarmee men goed en slecht gedrag kan 

identificeren. Dit intrinsieke mechanisme zou binnen verantwoordingsrelaties gebruikt kunnen 

worden om publieke organisaties beter te laten functioneren. 

 

Of het gebruik van ethiek in verantwoordingsrelaties in de praktijk mogelijk is, is echter nog de 

vraag. Wanneer men er vanuit zou gaan dat ethiek binnen publieke organisaties succesvol 

toepasbaar is als verantwoordingsvorm, zou dit de noodzaak voor alle andere vormen van 

publieke verantwoording overbodig maken. Ethiek zou immers tot een levensstijl moeten leiden 

waarbij men altijd de juiste keuzes maakt en er geen noodzaak is voor verdere controle. Soms 

blijkt echter iets wat in theorie ideaal lijkt, niet altijd toepasbaar te zijn in de praktijk. Het 

gebruik van ethiek als standaard model voor publieke verantwoording wordt door McKinney en 
                                                           
40 Mckinney en Howard (1998) P 3 t/m 4 
41 Mckinney en Howard (1998) P 4 
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Howard geanalyseerd. Zij menen dat ethiek niet geoperationaliseerd kan worden tot een 

toepasbaar vorm van publieke verantwoording. Volgens hen is ethiek een manier van leven dat 

gesocialiseerd en geïnternaliseerd moet worden in de vroege ontwikkeling van de mens, het liefst 

voordat men de leeftijd van tien heeft bereikt.42 

 

Is ethiek na deze conclusie nog wel toepasbaar als een mechanisme voor publieke 

verantwoording? Het antwoord op deze vraag is: ja. Weliswaar is ethiek op zich zelf niet 

toepasbaar als een concreet model, maar dit neemt niet weg dat het als een onderdeel kan 

voorkomen in andere vormen van verantwoording. Hierbij kan gedacht worden aan de koppeling 

van ethiek met organisatiecultuur. Men kan aannemen dat ethische ontwikkeling bij mensen 

grotendeels bepaald wordt door opvoeding, omgeving en de cultuur waarin men leeft. Ondanks dit 

gegeven is het niet juist om ethiek eenduidig te definiëren. Een mens kan zich ook na het tiende 

levensjaar aanpassen aan verschillende normen en waarden in de omgeving. Organisatiecultuur 

als invloed hebbend factor op deze ethische ontwikkeling is een voorbeeld hiervan. Greer’s 

analyse van de professionele organisatiecultuur binnen publieke organisaties kan een 

verhelderende werking hebben voor dit concept. 

 

In zijn analyse van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten onderscheid Greer twee 

perspectieven waarmee men naar publieke organisaties kan kijken.43 Het eerste perspectief 

omvat een conservatieve visie op het functioneren van publieke organisaties waarbij men externe 

(lees:extrinsieke) controle gebruikt om volgens vooraf bepaalde doelen de organisatie tot 

verantwoording te roepen. Hierbij kan men aannemen dat enkel de extrinsieke 

verantwoordingsvormen zullen voorkomen binnen verantwoordingsrelaties. Het tweede 

perspectief, dat “active site”  wordt genoemd door Greer, richt zich op professionele controle door 

de publieke organisatie zelf. Hierbij wordt de organisatie niet extrinsiek tot verantwoording 

geroepen, maar ontstaan er verantwoordingsmechanismen die intrinsieke verantwoording binnen 

de organisatie mogelijk maken. Aanleiding tot het ontstaan van deze intrinsieke verantwoording 

is een professionele organisatiecultuur. De professionele normen en waarden die bepalend zijn 

voor dit mechanisme zijn, volgens Greer, te ontwikkelen via een aantal stappen. Door middel van 

het vrij en breed toegankelijk maken van informatie, goede communicatie tussen verschillende 

professionals en de constante evaluatie van relevante werkprocessen kunnen extrinsiek opgezette 

wetten tot regels en regels tot intrinsieke opgezette normen vertaald worden. Deze normen zullen 

dan de ingrediënten zijn van een zich continu ontwikkelend professioneel, ethisch en intrinsiek 

verantwoordingsmechanisme.  

 

 

 
                                                           
42 Mckinney en Howard (1998) P 4 
43 Greer et al. (1978) P 52 t/m 53 
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2.4.1 Algemene vormen van intrinsieke verantwoording 

Hieronder worden algemene vormen van intrinsieke verantwoording besproken. Deze zijn niet 

gericht op alle concrete vormen die in de praktijk kunnen voorkomen, maar op de basisprincipes 

waarop deze vormen gebaseerd zullen zijn. Door middel van intrinsieke verantwoording tussen 

individuen en intrinsieke verantwoording in individuen worden deze basisprincipes toegelicht. 

 

Verantwoording tussen individuen: 

Binnen deze categorie verantwoordingsrelaties zijn algemeen aanvaarde normen en waarden van 

adequaat gedrag de richtlijn voor gewenst gedrag. Verantwoording zal dan ook plaatsvinden op 

gelijk niveau met de omstanders. Er is geen sprake van een hiërarchische actor-forum relatie, 

maar met een gelijkwaardige relatie waarin iedereen tegelijkertijd actor en forum kan zijn. In de 

praktijk betekent dit vaak dat er een arbeidsethos wordt gevormd waarin professionele normen 

voor het werk het uitgangspunt zijn voor verantwoording. Deze verantwoordingsrelatie zal 

ontstaan tussen collega’s omdat de complexiteit van het werk het moeilijk maakt voor externe 

instituties om controle uit te oefenen. Deze intrinsieke verantwoordingsrelaties kunnen 

uiteindelijk wel tot bindende consequenties leiden omdat het oordeel van collega’s belangrijk is 

om binnen de groep erkenning te krijgen. 

 

Verantwoording in het individu: 

Binnen deze categorie van intrinsieke verantwoording wordt het verantwoordingsgevoel in het 

individu als basis genomen. Bepalende factoren voor deze categorie van verantwoordingsrelaties 

zijn ethiek, cultuur en professionaliteit. Deze drie zachtere vormen van verantwoordingsrelaties 

hebben veel met het karakter van het individu te maken. McKinney en Howard noemen dit 

“Accountability as an inner check”.44 Hierbij wordt de verantwoordingsrelatie als een innerlijk 

fenomeen voorgesteld. Niet de krachten van een extern forum, maar het eigen forum binnen de 

actor wordt aangesproken. Een organisatiecultuur waarin bijvoorbeeld een eerlijke omgang met 

gemeenschapsgoederen is ingebed, is een voorbeeld van deze innerlijke ‘check’. Deze innerlijke 

ontwikkeling van hogere normen en waarden en de commitment voor het vak wat men voelt, ziet 

men vaak bij professionele publieke organisaties. Deze waarden zijn intrinsiek en vrijwillig, maar 

leiden in de praktijk tot commitment omdat men zonder een belangenrelatie deze waarden als 

leidraad neemt.  

 

2.4.2 Intrinsieke verantwoording in politiële en justitiële organisaties 

Sinds het ontstaan van de nachtwakersstaat behoren politiële en justitiële taken binnen de 

samenleving tot het monopolie van de overheid.45 Met de toenemende globalisering in de wereld, 

is echter een proces in gang gezet waarin deze situatie aan het veranderen is. Binnen dit proces is 

een overheid te zien die haar taken overlaat aan derden en minder dan voorheen wil 
                                                           
44 McKinney en Howard (1998) P 472 + 3 t/m 17 
45 Algra (1999) P 364 
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interveniëren in de maatschappij.46 Bayley en Shearing vatten deze ontwikkeling samen onder 

het begrip: “multilateralisation”.47 Dit betekent dat de sturing die door de overheid wordt 

uitgeoefend is verschoven van een directe lijn van controle naar een meer indirecte lijn van 

controle. Wat betreft de gevolgen voor veiligheid spreken Bayley en Shearing van een 

verschuiving in de richting van nieuwe, minder aan de traditionele overheid gebonden, 

instituties.27 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Europol en Eurojust die in opzet niet 

aan een traditionele overheid gebonden zijn, maar die aangestuurd worden door een 

supranationale organisaties binnen de Europese Unie. 

 

Den Boer spreekt in dit opzicht over een transfer van de zorg voor maatschappelijke veiligheid 

aan meerdere autoriteiten. Als gevolg van deze ontwikkeling voorziet zij twee grote problemen. 

Het eerste probleem richt zich op de legitimatie van het overheidshandelen. Overheden die 

politiële functies delegeren aan zelfstandige bestuursorganen accepteren hiermee nieuwe vormen 

van legitimatie binnen de overheid, namelijk die van het zelfstandige politieorgaan. Binnen een 

democratie zou de functie van politie strikt gecontroleerd moeten worden omdat een tot geweld 

bevoegd orgaan de grondrechten van burgers zou kunnen aantasten. Het tweede probleem is dat 

de overheid in haar nieuwe rol de taak heeft om een complex geheel van politiële instituties te 

managen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijke verschillen tussen een 

landelijke en regionale politieorganisatie. Het probleem ligt in het feit dat men in een hybride 

omgeving moeite zal hebben met het garanderen van gelijkwaardigheid van behandelingen.48  

 

De Europese agentschappen Europol en Eurojust zijn volgens den Boer belangrijke politiële 

instituties die in het hierboven geschetste profiel passen. In de schaduw van de verschuiving van 

de politiële bevoegdheden aan bijvoorbeeld supranationale organen, zoals Europol en Eurojust, 

roept zij de nationale overheden op de verantwoordingslijnen te versterken. Zo is zij een 

voorstander van het actief monitoren van Europese wetgeving en de ontwikkeling van wetgeving 

om de politiële verantwoordingsrelaties op lokaal niveau te versterken zodat het de zwakkere 

verantwoordingsrelaties op internationaal niveau compenseert. Het is echter de vraag of dit een 

adequate stap zal zijn binnen deze setting. Wanneer alle lidstaten op eigen niveau wetgeving 

zouden willen ontwikkelen op dit gebied, zou dit negatief kunnen uitpakken voor de Europese 

eenheid en een warboel aan regelgeving kunnen opleveren. Intrinsieke 

verantwoordingsmechanismen zouden een uitkomst kunnen bieden in dit opzicht. Den Boer vindt 

zelf ook dat enkel op basis van wet- en regelgeving de verantwoordingsrelaties niet voldoende 

aangesterkt kunnen worden. Zij stelt een actieve deelname voor waarin de nationale overheden 

participeren in het geven van richting (‘steering’), samenwerken met deze organisaties 

                                                           
46 Bovens (2001) P 193 t/m 202 
47 Bayley & Shearing (2001) P 1 t/m 7 
48 den Boer (2004) P 9  
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(‘networking’) en de ontstane hybride (lees: meerkoppige) omgeving organiseren (‘organising 

competition’).21 

 

Zoals uit de analyses van den Boer en Bayley en Shearing blijkt, is er een verschuiving waar te 

nemen in de organisatie van politiële en justitiële organisaties binnen Europa. Het resultaat van 

deze verschuiving is dat men niet meer op een traditionele manier deze organisaties ter 

verantwoording kan roepen. Het verzelfstandigen van politiële en justitiële organisaties leidt tot 

zelfbestuur en een zich zelf besturende organisatie is moeilijk controleerbaar door externe 

instanties. Ook het feit dat men niet meer de enige instantie is die sturing kan geven aan politiële 

en justitiële organisaties omdat men op Europees niveau opereert is aanleiding voor de 

belemmering van extrinsieke controle. Intrinsieke verantwoordingsmechanismen zouden een 

uitkomst kunnen bieden voor deze problemen die nieuwe vormen van politiële en justitiële 

organisaties met zich mee brengen. Hierbij kan gedacht worden aan professionele organisaties 

die zelfbeschikkend zijn in controle en verantwoording. 

    

2.5 Extrinsieke vs. Intrinsieke verantwoording2.5 Extrinsieke vs. Intrinsieke verantwoording2.5 Extrinsieke vs. Intrinsieke verantwoording2.5 Extrinsieke vs. Intrinsieke verantwoording    

Welke verantwoordingsmechanisme in welke situatie het best bruikbaar is, is afhankelijk van de 

context waarin men een verantwoordingsrelatie aangaat. Deze context wordt bepaald door de 

verhouding tussen actor en forum. Bepalende factoren voor deze verhouding zijn bijvoorbeeld de 

hiërarchische verdeling, de mate van direct toezicht en de aard van handelingen binnen de 

verantwoordingsrelatie tussen een forum en actor. Om deze verhoudingen tussen forum en actor 

beter te kunnen begrijpen, zal er in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de Principal-

Agent theorie. Binnen deze theorie is de principaal het forum en de agent de actor. Voordat de 

connectie van deze theorie met extrinsieke en intrinsieke verantwoording wordt gelegd, volgt 

hieronder een korte toelichting over de inhoud en uitwerkingen van deze theorie. 

 

2.5.1 De Principal-Agent Theorie 

De principal-agent theorie is aan het begin van de jaren 70 ontwikkeld vanuit het onderzoek van 

Spence, Zeckhauser en Ross naar de relatie tussen werknemer en werkgever in private 

ondernemingen.49 De eerste bevindingen van dit onderzoek zijn later door Jensen en Meckling 

gegeneraliseerd naar algemene situaties waarin aspecten rondom de delegatie van bevoegdheden 

van één partij (de principaal) naar een andere partij (de agent) centraal stonden.50  

 

De principal-agent theorie houdt in dat een gebrek aan directe controle, van de opdrachtgevende 

principaal op de agent, tot inefficiëntie leidt in het bereiken van doelstellingen. Als reden voor dit 

verschijnsel wordt het ontwijk- en afwijkprobleem (shirking and subverting) van de agent 

gegeven. Uitvoerders zullen hun taken ontwijken wanneer geen directe controle wordt uitgevoerd 

                                                           
49 Laffont & Martimort (2002) P 19 t/m 20 
50 Jensen en Meckling (1976) P 303-360 
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door de opdrachtgever (principaal). Ook zal het gebrek aan controle een mate van vrijheid 

genereren waarbij de agent afwijkt van de eigenlijke doelstellingen door zich bezig te houden met 

zijn/haar eigen voorkeuren. Hierbij is het ook zo dat dit tekort aan informatie de principaal kan 

misleiden (adverse selection) in het aannemen van gekwalificeerd personeel. De principaal weet 

immers niet precies welke eigenschappen een uitvoerder moet hebben om de taak correct uit te 

voeren. Verder belemmert het tekort aan informatie de mogelijkheid om handelingen van de 

agent te controleren. Dit leidt ertoe dat er geen stimulans is voor uitvoerders om hun taak correct 

uit te voeren omdat er geen risico’s zijn waardoor men de eigen baan zou kunnen verliezen (moral 

hazard). 51  

 

De principal-agent theorie komt men vaak tegen in literatuur over verantwoordingsrelaties. 

Bovens gebruikt deze theorie ook als basis om zijn, eerder in dit onderzoek behandelde, definitie 

van verantwoording toe te lichten.52 Uit de literatuur komt verder naar voren dat verschillen in 

belang en informatievoorziening tussen principaal en agent, negatieve gevolgen met zich mee 

brengen voor de principaal. De meest prominente reden voor dit verschijnsel wordt gekenmerkt 

door de asymmetrie in de informatievoorziening tussen de principaal en agent.53 Hierbij richt 

men zich vooral op leidinggevenden (principalen) die door een gebrek aan informatie over het 

functioneren van uitvoerenden (agents) onvoldoende invloed kunnen uitoefenen om de door hun 

gestelde doelstellingen te behalen. Een schematische weergave van deze relationele situatie is 

hieronder weergeven in figuur 2.3.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figuur 2.3: Relatie tussen Principaal (P) en Agent (A) 

 

Miller stelt op basis van de bevindingen van Holmstrom en Shavell (1979) een aantal kern 

criteria op waaraan een verantwoordingsrelatie moet voldoen om als principal-agent model 

                                                           
51 Wilson (1989) P 155 t/m 157 
52 Bovens (2001) P 9 t/m 10 
53 Miller (2005) P 204 
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beschouwd te worden.54 Allereerst stelt Miller dat het functioneren van de agent van dusdanige 

omvang moet zijn dat het impact moet hebben op het functioneren van de principaal. Het 

functioneren van de principaal zal dus beoordeeld worden aan de hand van het functioneren van 

de agent. Ten tweede stelt Miller dat de principaal niet in staat mag zijn om de handelingen van 

de agent volledig te controleren. Hierbij heeft de principaal wel toegang tot de resultaten van deze 

handelingen. De principaal heeft geen toegang tot het proces waarin handelingen worden 

verricht, maar de resultaten van deze handelingen zijn wel bekend bij de principaal. Ten derde 

stelt Miller dat er asymmetrie moet zijn in de voorkeuren van de principaal en de agent. De 

principaal en agent moeten dus verschillende doelen hebben. Als vierde criteria stelt Miller dat de 

bevoegdheid tot het nemen van initiatief bij de principaal moet liggen.    De principaal moet 

rationeel en op basis van vaste doelstellingen handelen om doelstellingen te bewerkstelligen. Ten 

vijfde stelt Miller dat de Principaal op basis van kennis over het functioneren van de agent een 

situatie kan creëren waarbij de eigen doelstellingen van de agent in het nadeel zullen zijn naast 

de situatie die de principaal creëert. Tot slot stelt Miller dat de principaal in staat moet zijn om in 

een onderhandeling met de agent ultimatums te stellen. De principaal heeft de macht om in een 

onderhandeling met de agent harde eisen te stellen.     

 

Naar aanleiding van deze bevindingen is er binnen de academische wereld een discussie ontstaan 

over hoe een principaal het beste kan handelen om de eigen doelstellingen door een agent te laten 

uitvoeren. De analyses van Wilson zijn geschikt om de principal-agent theorie toe te passen op 

verantwoordingsverhoudingen in publieke organisaties.55 Wilson heeft in zijn onderzoek, over het 

functioneren van agentschappen, deze theorie toegepast op het overheidswezen. Hierbij heeft hij 

een aantal bevindingen toegelicht die noodzakelijk zijn om de principal-agent theorie binnen de 

kaders van publieke organisaties te gebruiken. 

 

Wilson stelt dat het ontwijkprobleem in grotere mate aanwezig is binnen agentschappen. Dit 

verbindt hij, naast een gebrek aan controle, aan een drietal factoren. Allereerst aan het feit dat de 

meeste overheidsinstellingen diensten produceren die, in tegenstelling tot het produceren van een 

product, moeilijk meetbaar zijn. Ten tweede hebben ondergeschikten in overheidsdienst last van 

het multiple principals fenomeen. Dit houdt in dat zij niet aan een opdrachtgever (lees: baas) 

verbonden zijn, maar aan meerdere opdrachtgevers. Tot slot worden uitvoerenden in hun 

handelen beïnvloed door de eigen politieke voorkeuren. Deze voorkeuren kunnen een belangrijke 

rol spelen in de implementatie en uitvoering van beleid.37 

 

Om de principaal agent theorie toe te passen op overheidsorganisaties onderneemt Wilson een 

poging om verschillende typen van publieke organisaties te groeperen. Hierbij is het doel om de 

ongewenste effecten die deze theorie verklaart, tegen te gaan. Dit kan volgens Wilson op basis 
                                                           
54 Miller (2005) P 205 t/m 206 
55 Wilson (1989) 
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van twee factoren: de outputs en de outcomes. De outputs worden gedefinieerd als prestaties van 

de uitvoerenden en de outcomes als de effecten die het gevolg zijn van deze prestaties. Op basis 

van deze tweedeling onderscheidt Wilson vier typen publieke organisaties. Produktiediensten 

waar output en outcome bekend zijn, procedurele diensten waarvan de outputs bekend, maar de 

outcomes onbekend zijn, ‘craft’ organisaties waarin enkel de outcomes meetbaar zijn en ‘coping’ 

organisaties waarin zowel de output als outcome niet meetbaar is.56 Een kritiekpunt op deze 

indeling is het feit dat overheidsorganisaties in de praktijk meerder kenmerken van de 

verschillende typologieën van Wilson vertonen. 

   

Curtin bespreekt het principal-agent model direct in de context van de Europese agentschappen. 

Hierbij richt zij zich op de ontbrekende juridische basis voor de ‘gedecentraliseerde 

agentschappen’ van de Europese Unie. Volgens haar bevindingen is de oprichting en functioneren 

van agentschappen niet gebaseerd op formele verdragen van de Europese Unie.57 Zij noemt alleen 

de Meroni beslissing (eerder genoemd in de inleiding) als juridische basis voor de oprichting van 

Europese agentschappen. Het ontbreken van een juridische basis, buiten de Meroni beslissing, 

neemt gevolgen met zich mee voor de verantwoordingsrelatie van Europese agentschappen. 

Gerechtelijk toezicht op deze agentschappen dat eerder is gedefinieerd als een concrete vorm van 

verantwoordingsrelaties zal met moeite toepasbaar zijn wanneer men controlerend wil optreden 

tegenover deze instellingen. Zo zou men een tekort aan Europese jurisdictie kunnen hebben 

inzake het functioneren van deze agentschappen. Dit moet echter allereerst in de empirie 

gemeten worden. Verder voorziet Curtin een drietal problemen voor de toepassing van het 

principal-agent model. Allereerst worden de bevoegdheden niet altijd gedelegeerd door de 

Europese wetgevende macht, ten tweede zijn er meerdere principalen in het spel (ook een van 

Wilsons argumenten), tot slot kunnen de bevoegdheden die gedelegeerd worden in opdracht van 

de lidstaten zijn en niet van de officiële organen van de Europese Unie.37 

 

2.5.2 Principal-agentverhoudingen: enkele of meerdere principalen 

In de toelichting van de Principal-agent theorie komen twee relevante mogelijkheden naar voren 

voor dit onderzoek wat betreft de verhoudingen tussen principaal en agent. In de eerste 

mogelijkheid wordt de agent aangestuurd en gecontroleerd door één principaal. Dit wordt als 

uitgangspunt genomen om de principal-agent model te beschrijven. In de tweede mogelijkheid, 

dat als een probleem voor dit model wordt bestempeld, heeft de agent te maken met meerdere 

principalen die een aansturende en controlerende rol hebben. Hieronder wordt deze tweedeling 

verder besproken op mogelijke implicaties voor verantwoordingsmechanismen in publieke 

organisaties. 
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In alle gevallen (zowel bij één principaal als meerdere principalen) stelt men dat agenten ontwijk- 

en afwijkgedrag vertonen, principalen niet in staat zijn om gekwalificeerd personeel aan te 

nemen en er geen stimulans is voor de agent om het werk goed uit te voeren. Extrinsieke 

verantwoordingsvormen zouden deze problemen kunnen wegnemen. Zo zou men verschillende 

organisatorische verantwoordingsvormen kunnen gebruiken (zie § 2.3.2) om meer transparantie 

en zo ook meer controle over handelingen te verkrijgen. Hiernaast zou men zou procedures 

concreet kunnen omschrijven en controleren om meer grip op de handelingen van de agent te 

verkrijgen. Extrinsieke verantwoordingvormen zijn dus wel degelijk bruikbaar in publieke 

organisaties, echter, één groot verschijnsel kan tot grote problemen leiden voor het gebruik van 

extrinsieke verantwoording in publieke organisaties. Dit verschijnsel is het feit van meerdere 

principalen. De principal-agent theorie stelt dat de verschillende doelstellingen van principaal en 

agent tot problemen leiden in de uitvoering van taken. Als men naar publieke organisaties kijkt, 

ziet men een omgeving waarin de uitvoerende agent bijna altijd met meerdere principalen te 

maken heeft. Een gemiddeld overheidsorgaan is onderhevig aan toezicht vanuit ministers, 

rechtbanken, volksvertegenwoordigers, belangengroepen, media en andere instituties die elk 

andere belangen en doelstellingen kunnen hebben. In termen van het Principal-agent model zou 

dit een doemscenario voor de verantwoordingsrelatie tussen principalen en de agent betekenen. 

Verschillende principalen hebben verschillende belangen en dit leidt tot een onhandelbare 

situatie voor de agent. Verschillen in de doelstellingen leiden tot het gebruik van verschillende 

extrinsieke verantwoordingslijnen en deze kunnen weer leiden tot tegenstrijdige uitkomsten voor 

de agent. Het gevolg van meerdere principalen voor de agent is dat men als agent met dilemma’s 

geconfronteerd wordt. Welk belang van welke principaal moet men als agent behartigen? Na dit 

pleidooi rest nog de vraag of er een alternatief is voor verantwoording in publieke organisaties die 

omgeven zijn door meerdere principalen. 

 

2.5.3 Intrinsieke verantwoording: een redelijk alternatief 

Intrinsieke verantwoording kan een redelijk alternatief zijn om de problemen die meerdere 

principalen met zich mee brengen op te lossen. Dit omdat intrinsieke verantwoording ervan uit 

gaat dat de agent in staat is om zichzelf en de omgeving tot verantwoording te roepen. Niet een 

pessimistisch mensbeeld zoals in extrinsieke verantwoordingsvormen, maar een optimistisch 

beeld van mensen is hierin het uitgangspunt.  

 

McGregor, een zeer bekende wetenschapper op het gebied van management en organisaties, heeft 

onderzoek gedaan naar relaties tussen leidinggevenden en uitvoerders. Uit dit onderzoek heeft hij 

twee manieren gedestilleerd waarop managers naar hun uitvoerders kijken. De eerste, Theorie X, 

gaat ervan uit dat uitvoerders passief en lui zijn, geen ambities hebben en geleid moeten worden 

door de manager om resultaten te behalen. Extrinsieke vormen van verantwoording, met hun 

directheid en striktheid, lijken bij deze theorie X te passen. De tweede visie, Theorie Y, gaat er 

juist van uit dat uitvoerders, in de juiste omgeving, zowel nuttig kunnen functioneren voor de 
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organisatie als voor hen zelf.58 Intrinsieke verantwoordingsvormen die van zelf controle uitgaan 

passen daarom bij de Theorie Y beschrijving van McGreggor.     

 

Moe bespreekt in zijn artikel of het probleem van meerdere principalen op het publieke niveau 

verschillende implicaties zal hebben voor de Principal-agent theorie. Uiteindelijk komt hij, na een 

analyse van Amerikaanse instituties, tot de conclusie dat het bestaan van meerdere principalen 

op het publieke niveau zullen leiden tot de professionalisering van de instituties in de rol van 

agent.59 Hij onderbouwt dit met het gegeven dat meerdere principalen belang hebben bij het feit 

dat een onafhankelijke publieke institutie bevolkt wordt door ervaren en kennisrijke mensen. Dit 

omdat de principalen zich ervan bewust zijn dat extrinsieke verantwoordingsvormen, van elke 

principaal apart, geen werkbare situatie opleveren in de praktijk. De eigen woorden van Moe 

geven het best weer hoe dit fenomeen van invloed kan zijn op de Principal-agent theorie: 

“Professionals are difficult to control, but their behavior is fairly easy to predict… A professional, 

if given total autonomy and insulated from external pressures, can be counted on to behave in a 

manner characteristic of his type. This is what true professionalism is all about. This very 

predictability ensures business and labor that their mutual interests in stability, clarity, and 

expertise will be protected”.60 Dit betekent voor de principalen dat professioneel opgezette 

organisaties voorspelbaarheid met zich mee brengen. 

 

Naast de hierboven beschreven voordelen van intrinsieke verantwoordingsvormen kunnen er ook 

een aantal nadelen genoemd worden. Bolman meent, in zijn bespreking van professionele 

organisaties, dat professionele organisaties problemen voor coördinatie en de controle van 

kwaliteit met zich mee kunnen brengen.61 Professionals hebben hun positie verworven door de 

grote vrijheid die hen werd geboden. Deze vrijheid neemt met zich mee dat coördinatie door 

leidinggevenden bemoeilijkt wordt. Ook is het zo dat de aanname binnen intrinsieke 

verantwoording dat professionele normen en waarden automatisch tot adequate handelingen 

leiden niet altijd vanzelfsprekend. Zo kan een professional bijvoorbeeld belang hechten aan een 

perfecte maar langzame uitvoering, terwijl de leidinggevende belang kan hechten aan een 

normale maar snelle uitvoering.  

 

Al met al lijken intrinsieke verantwoordingsvormen, waarin ethiek en professionalisme een grote 

rol in spelen, een redelijk alternatief te zijn om het probleem van meerdere principalen op te 

lossen. Een professionele organisatie valt weliswaar moeilijk te controleren, maar men kan als 

principaal er wel van uitgaan (natuurlijk met enige controle) dat de handelingen naar behoren 

worden verricht. 
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2.6 Hypothesen van het onderzoek2.6 Hypothesen van het onderzoek2.6 Hypothesen van het onderzoek2.6 Hypothesen van het onderzoek    

Op basis van de hiervoor toegelichte theoretische inzichten kunnen een aantal hypothesen 

opgesteld worden voor de verwachte uitkomsten van het empirisch onderzoek. Deze zijn drieledig 

en kunnen als volgt worden opgesomd: 

 

1.1.1.1. Meerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaalMeerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaalMeerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaalMeerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaal    

en agent, die in de Principalen agent, die in de Principalen agent, die in de Principalen agent, die in de Principal----agent theorie worden voorspeld, versterken. agent theorie worden voorspeld, versterken. agent theorie worden voorspeld, versterken. agent theorie worden voorspeld, versterken.     

    

De Principal-agent theorie voorspelt op basis van verschillen tussen de doelstellingen van de 

principaal en de agent een aantal problemen (waaronder het ontwijk- en afwijkgedrag bij 

agenten). De verwachting is dat een omgeving met meerdere principalen, die elk een eigen 

doelstelling hebben, tot een versterking van deze problemen zal leiden. Dit omdat het al 

bestaande probleem van verschillende doelstellingen tussen principal en agent wordt uitgebreid 

met meerdere doelstellingen van verschillende principalen. 

 

2.2.2.2. Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een 

professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke 

verantwoordingsvormenverantwoordingsvormenverantwoordingsvormenverantwoordingsvormen    naar voren komen en extrinsieke vormen van verantwoording in naar voren komen en extrinsieke vormen van verantwoording in naar voren komen en extrinsieke vormen van verantwoording in naar voren komen en extrinsieke vormen van verantwoording in 

waarde afnemen.waarde afnemen.waarde afnemen.waarde afnemen.    

    

Hoewel de lidstaten verenigd zijn onder een orgaan, namelijk de Raad van Ministers, is het de 

verwachting dat zij onderling verschillende doelstellingen vertonen. Naar aanleiding hiervan is 

het de verwachting dat er voor een professionele opzet is gekozen waarin de agenten binnen de 

organisatie grotendeels uit professionals bestaan. Dit om het eerder toegelichte probleem van 

meerdere principalen (§ 2.5.2) voor verantwoordingsrelaties te voorkomen. Bij een dergelijke 

opzet bij Europol en Eurojust is het de verwachting dat men de traditionele en extrinsieke 

verantwoordingsvormen heeft verkozen voor modernere en intrinsieke vormen van 

verantwoording. Een professionele opzet zou, volgens de theorie, immers ertoe moeten leiden dat 

men hogere normen en waarden ontwikkeld waarbij innerlijke controle en collegiale controle het 

uitgangspunt zijn voor verantwoordingsrelaties. 

 

3.3.3.3. Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust tot voorspelbare tot voorspelbare tot voorspelbare tot voorspelbare 

resultaten, maar moeilijke controleerbare procedures zal leiden.resultaten, maar moeilijke controleerbare procedures zal leiden.resultaten, maar moeilijke controleerbare procedures zal leiden.resultaten, maar moeilijke controleerbare procedures zal leiden.    

    

Analoog aan de toelichting in (§ 2.5.2) wordt verwacht dat een professionele opzet in Europol en 

Eurojust tot goede resultaten zal leiden omdat men de taken heeft toevertrouwd aan experts, 

maar dat de procedures moeilijk controleerbaar zullen zijn door het complexe karakter van 

professionele werkvormen.        
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3. Methoden en Technieken 

    
u het theoretisch kader van dit onderzoek is afgerond, kan overgegaan worden op de 

bespreking van de methoden en technieken die dit onderzoek in de praktijk 

uitvoerbaar zullen moeten maken. Hierbij is het de bedoeling om de theoretische 

bevindingen uit het vorige hoofdstuk te vertalen naar de empirie zodat deze toetsbaar en 

meetbaar kunnen worden in de praktijk. Hieronder wordt allereerst de onderzoeksmethode 

toegelicht die uiteindelijk de basis zal vormen van het empirische onderzoek. Hierbij worden de 

overwegingen die bij de keuze van de methodiek gemaakt zijn kort behandeld. Vervolgens wordt 

aan de hand van de onderzoeksvraag, de deelvragen en de voorgaande theoretische inzichten het 

onderzoek geoperationaliseerd. Hierbij worden dimensies en indicatoren opgesteld die de 

relevante onderwerpen binnen het onderzoeksveld meetbaar moeten maken. 

    

3.1 H3.1 H3.1 H3.1 Hoe verantwoordingsrelaties te meten: oe verantwoordingsrelaties te meten: oe verantwoordingsrelaties te meten: oe verantwoordingsrelaties te meten: ObjectiverendObjectiverendObjectiverendObjectiverend    vs. Interpreterendvs. Interpreterendvs. Interpreterendvs. Interpreterend    

In de wetenschappelijke methodiek voor onderzoekers zijn twee stromingen te onderscheiden die 

elk andere doelen dienen en hiermee ook andere implicaties hebben. Deze twee stromingen zijn 

de kwantitatieve en kwalitatieve vormen van wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit 

onderzoek is niet om een uiteenzetting of beschouwing van deze stromingen te geven. Echter, een 

korte toelichting van deze vormen van wetenschappelijk onderzoek kan verhelderend zijn om de 

uiteindelijke keuze voor de methodiek te rechtvaardigen. 

 

Swanborn gaat uitvoerig in op het verschil tussen deze twee vormen van wetenschappelijk 

onderzoek. In zijn beschouwing noemt hij de kwantitatieve benadering kwantificerend (lees: 

objectiverend) en de kwalitatieve benadering interpreterend.62 Het verschil tussen deze twee 

onderzoeksmethoden kan toegelicht worden aan de hand van verschillende aspecten. Zo is de 

kwantitatieve methode natuurwetenschappelijk opgezet, is het uit op een objectieve verklaring 

van wetmatigheden en wordt het veelal uitgedrukt in mathematische termen. De kwalitatieve 

methode daarentegen vindt zijn oorsprong in de geesteswetenschappen, richt zich op het kunnen 

begrijpen van verschijnselen vanuit een subjectief perspectief en wordt uitgedrukt in gewone taal. 

Swanborn geeft aan dat er een groep wetenschappers zijn die deze twee methoden overenigbaar 

(incommensurabel) vinden.63 Deze wetenschappers geloven dat er fundamentele verschillen zijn 

tussen deze twee methoden en dat men wetenschappelijk onderzoek niet onder een noemer kan 

plaatsen. Ik ben van mening dat deze bewering niet geheel correct is. Daarom zal ik bredere 

criteria hanteren in mijn overwegingen voor de uiteindelijke selectie van de onderzoeksmethode. 

 

 

                                                           
62 Swanborn (1987) P 343 
63 Swanborn (1987) P 341 t/m 342 

N
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3.1.1 Kwalitatief te werk met een objectief blik 

Hoe kan een onderzoeker het best te werk gaan om verantwoordingsrelaties binnen Europol en 

Eurojust wetenschappelijk verantwoord in kaart te brengen? Dit is de hoofdvraag die men in acht 

moet nemen om een adequate onderzoeksmethode te selecteren voor de uitvoering van dit 

onderzoek. De term “verantwoordingsrelaties” binnen deze vraag zal hierbij het uitgangspunt zijn 

bij de overwegingen die gemaakt moeten worden om een onderzoeksmethode te selecteren. 

 

Zoals ook al uit het eerder besproken model voor publieke verantwoordingsrelaties blijkt (§ 2.2.1), 

zijn verantwoordingsrelaties onder twee categorieën te verdelen. Deze categorieën omvatten aan 

de ene kant de extrinsieke en aan de andere kant de intrinsieke vormen van verantwoording. De 

implicatie die deze onderverdeling voor de methodiek heeft, bestaat uit het noodgedwongen 

combineren van verschillende onderzoeksmethoden. Men kan bij het in kaart brengen van 

extrinsieke vormen grotendeels volstaan met een onderzoek naar documenten, maar dezelfde 

methodiek zal niet opgaan voor onderzoek naar de intrinsieke vormen van verantwoording. Bij 

het in kaart brengen van intrinsieke verantwoording heeft men vooral te maken met persoonlijke 

motieven. Deze motieven zijn enkel goed te begrijpen met diepgaand onderzoek. Vooral in het 

geval van professionalisme en ethiek in verantwoordingsrelaties zal diepgaand onderzoek 

noodzakelijk zijn. 

 

De hierboven geschetste situatie in acht nemend, wordt binnen dit onderzoek een methodiek 

gekozen die grotendeels leunt op kwalitatieve onderzoeksmethoden, maar die in enkele opzichten 

ook gebruik zal maken van inzichten uit de kwantitatieve methodiek. Er is voor de kwalitatieve 

methodiek gekozen om de nodige flexibiliteit in het onderzoek in te bouwen en hiermee open te 

staan voor mogelijke onbekende uitkomsten. Maso & Smaling beweren dat kwalitatieve 

methodiek het best toepasbaar zijn in situaties waarin een explorerend visie gebruikt wordt om 

sociale relaties te onderzoeken.64 Hierin is de verkenning van het onbekende de belangrijkste 

factor. Aangezien verantwoording binnen dit onderzoek als een sociale relatie tussen principaal 

en agent wordt gedefinieerd en er op zoek wordt gegaan naar de diepere aspecten van 

verantwoordingsrelaties, kan gesteld worden dat de kwalitatieve methode zeer geschikt is. 

 

Aan de andere kant is het echter ook niet zo dat men binnen dit onderzoek enkel kan leunen op 

de flexibiliteit en ‘zachtheid’ van kwalitatieve methodiek. Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan 

van bekende en getoetste modellen voor verantwoordingsrelaties uit eerder onderzoek. Hiernaast 

is het ook zo dat er op het gebied van empirische dataverzameling gebruik gemaakt zal worden 

van structurering en objectiviteit die de kwantitatieve methoden voorschrijven. Uiteindelijk kan 

gesteld worden dat dit onderzoek in de praktijk grotendeels uitgevoerd zal worden met 

kwalitatieve onderzoeksmethoden hierbij echter wel met een vleugje structuur en objectiviteit. 

                                                           
64 Maso & Smaling (1998) P 10 t/m 11 
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3.2 Verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd3.2 Verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd3.2 Verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd3.2 Verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd    

Met behulp van het theoretische modellen uit het tweede hoofdstuk wordt het onderzoek 

geoperationaliseerd (dat wil zeggen: meetbaar gemaakt in de praktijk). Hierbij is het van belang 

om per categorie van verantwoordingsvormen na te gaan wat men wil meten en hoe men dit kan 

meten.  

 

3.2.1 Extrinsieke verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd 

In de bespreking van extrinsieke vormen van verantwoording (§ 2.3.2) werden de democratische, 

organisatorische, externe, handelingsgerichte en hiërarchische categorieën van extrinsieke 

verantwoording aangestipt. Alle vormen van extrinsieke verantwoording binnen Europol en 

Eurojust zouden onder één van deze categorieën geplaatst kunnen worden. Daarom wordt bij het 

meetbaar maken van extrinsieke vormen van verantwoording deze categorieën als basis genomen 

voor het empirisch onderzoek. Met andere woorden: deze categorieën worden gelijkgesteld met 

dimensies voor het meetbaar maken van extrinsieke verantwoording bij Europol en Eurojust. 

 

Hieronder wordt per dimensie een aantal indicatoren opgesomd om de categorieën van 

extrinsieke verantwoording te operationaliseren: 

 

Indicatoren voor democratische vormen van verantwoording: 

 

1. Invloed en controle 

a. Wordt de invloed op Europol/Eurojust uitgeoefend door democratisch gekozen 

principalen? 

b. Kan men te allen tijde Europol/Eurojust tot verantwoording roepen als 

democratisch gekozen principaal? 

c. Is het functioneren van Europol/Eurojust open en transparant voor deze 

principalen? 

 

Onder democratische verantwoording wordt het controlerende vermogen van een gekozen 

vertegenwoordiging bedoeld. In het geval van Europol/Eurojust zou men de 

verantwoordingsrelatie moeten kunnen herleiden naar democratisch gekozen principalen. Ook is 

het van belang om na te gaan in hoeverre het mandaat van Europol/Eurojust verenigd kan 

worden met democratische basisbeginselen. Verder is het van belang of de democratisch gekozen 

principalen in staat zijn om hun controlerende taken tegenover zelfstandige agentschappen zoals 

Europol en Eurojust adequaat uit te voeren. Tot slot is het van belang of er de nodige 

transparantie aanwezig is voor de democratisch gekozen principalen om hun rol als 

toezichthouder adequaat te kunnen vervullen.  
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Indicatoren voor organisatorische vormen van verantwoording: 

1. Organogram 

a. Hoe zijn de verschillende onderdelen van de organisatie gestructureerd? 

b. Hoe vindt verantwoording plaats binnen de organisatie? 

 

2. Verantwoordelijkheid 

a. Wie is verantwoordelijk voor welk taakgebied binnen de organisatie? 

b. Wie is verantwoordelijk voor welk taakgebied buiten de organisatie? 

 

Deze indicatoren zijn nodig om de vormgeving van extrinsieke verantwoordingsrelaties in kaart 

te brengen. Zowel binnen als buiten de organisatie wordt de structuur van 

verantwoordingsrelaties onderzocht. Hiermee zal er een concreet beeld gevormd worden van de 

extrinsieke verantwoordingslijnen zoals die functioneren in de praktijk. 

 

Indicatoren voor verantwoording aan derden: 

1. “Rule of Law” 

a. Is er een onafhankelijk rechtssysteem dat Europol/Eurojust controleert? 

b. In welke mate zijn de uitspraken van dit rechtssysteem bindend? 

 

2. Externe gouvernementele instanties 

a. Welke externe controlerende overheidsinstanties zijn er? 

b. In welke mate zijn de uitspraken van deze overheidinstanties bindend? 

 

3. Externe non- gouvernementele instanties 

a. Welke externe non- gouvernementele controlerende instanties zijn er? 

b. In welke mate zijn de uitspraken van deze instanties bindend? 

 

Met deze dimensie wordt gemeten of men verantwoordingsrelaties aangaat met instituties die 

niet een directe relatie hebben met Europol of Eurojust. De handelingen van Europol en Eurojust 

kunnen belangrijke gevolgen met zich mee brengen voor verschillend groeperingen. Daarom is 

het van belang om de verantwoordingsrelatie met derden te meten. 

 

De hiervoor behandelde dimensies en indicatoren zijn opgesteld om een allesomvattend beeld te 

verkrijgen van extrinsieke verantwoording binnen Europol en Eurojust. Om echter diepere en 

aanvullende informatie te verkrijgen over verantwoording in Europol en Eurojust is ervoor 

gekozen om aanvullende informatie te verzamelen over specifieke handelingen en hiërarchische 

relaties met betrekking tot extrinsieke verantwoording. Deze additionele dimensies zullen een 

aanvulling zijn voor de uitkomsten van de eerder omschreven dimensies van extrinsieke 

verantwoording. 
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 Indicatoren voor handelingen van verantwoording: 

1. Controle van handelingen 

a. Op basis van welke methodiek worden handelingen gecontroleerd in 

Europol/Eurojust? 

b. Zijn handelingen open en transparant voor principalen? 

 

Met deze indicator wordt nagegaan op wat voor een manier en volgens welke normen de 

handelingen van Eurojust en Europol gecontroleerd worden door de principalen. Hierbij valt te 

denken aan de tweedeling tussen controle op basis van product of proces. 

 

Indicatoren voor hiërarchische vormen van verantwoording: 

1. Hiërarchische lijnen 

a. Welke hiërarchische lijnen zijn te onderscheiden in de verantwoordingsrelaties 

tussen Europol/Eurojust en de verschillende principalen? 

b. Welke vorm en functie hebben deze hiërarchische verhoudingen voor de 

verantwoordingsrelatie?  

 

Tot slot zal er speciaal gevraagd worden naar verbindingslijnen tussen Europol en Eurojust (in de 

rol van agent) en alle mogelijke principalen die een hiërarchische relatie hebben met deze 

organisaties.  

 

3.2.2 Intrinsieke verantwoordingsrelaties geoperationaliseerd 

Bij de behandeling van intrinsieke verantwoording werden twee categorieën toegelicht waaronder 

intrinsieke vormen van verantwoording ingedeeld konden worden. Deze categorieën waren 

verantwoording in het individu en verantwoording tussen individuen. Net als in de vorige 

paragraaf worden deze categorieën als dimensie gebruikt om de verschillende vormen van 

intrinsieke verantwoording te operationaliseren. 

 

Verantwoording in het individu geoperationaliseerd: 

1. Definitie van ethiek 

a. Welke definitie van ethiek hebben medewerkers van Europol/Eurojust? 

b. Welke aspecten van ethiek zien zij bij zich zelf terug? 

 

Met een aantal kernbegrippen die McDaniel bij zijn analyse van de verschillende definities van 

(organisatie) ethiek gebruikt, zal een beeld gevormd worden van wat men onder ethiek verstaat 

en hoe men dit bij anderen interpreteert.65 (zoals: respect, integriteit en rechtvaardigheid) 

 

                                                           
65 McDaniel (2004) P20 
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2. Ethiek en verantwoording 

a. Denken medewerkers dat ethiek een rol speelt in verantwoording? 

b. Ervaren zij dit bij zich zelf? 

c. Kan ethiek een substituut/alternatief zijn voor extrinsieke vormen van 

verantwoording?  

 

Met deze indicator wordt de koppeling tussen ethiek en verantwoording onderzocht. Het doel 

hierbij is om te onderzoeken of de geïnterviewde respondent een verband legt tussen ethiek en 

verantwoording.  

 

Verantwoording tussen individuen geoperationaliseerd: 

1. Professionalisme 

a. Wat verstaan medewerkers onder professionalisme? 

b. Is men bewust van de koppeling tussen professionalisme en intrinsieke 

verantwoording? 

c. Vindt men de dat de organisatie een professionele opzet heeft? 

d. Hoe belangrijk is inbreng van collega’s voor het uitgevoerde werk? 

e. Worden medewerkers geselecteerd op basis van een professionele achtergrond? 

 

In het vorige hoofdstuk werd professionalisme als een mogelijke manier gepresenteerd om 

intrinsieke verantwoording tussen individuen te realiseren. Met deze indicator wordt gemeten of 

professionalisme daadwerkelijk als alternatief kan dienen voor extrinsieke vormen van 

verantwoording. Een belangrijk aandachtpunt is het, door Mount beschreven, belang van kritiek 

door collega professionals op het gebruik van macht in de positie als professional.66   

    

3.3 Uitvoering in de praktijk3.3 Uitvoering in de praktijk3.3 Uitvoering in de praktijk3.3 Uitvoering in de praktijk    

Hierboven zijn verschillende dimensies en de daarbij behorende indicatoren behandeld om 

extrinsieke en intrinsieke vormen van verantwoording meetbaar te maken in de praktijk. Om het 

onderzoek daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren is het noodzakelijk om een geschikte 

onderzoeksmethode te selecteren. In de eerste paragraaf is reeds vermeld dat dit onderzoek een 

hybride vorm zal hebben met overwegend kwalitatieve methodiek. Dit betekent voor de 

uitvoering dat er gekozen is voor een combinatie van document analyse en half open interviews. 

Met name bij het onderzoek naar extrinsieke vormen van verantwoording in Europol en Eurojust 

is het de verwachting dat analyse van bestaande documenten uitkomst zal bieden. Voor het 

onderzoek naar intrinsieke vormen van verantwoording zal gebruik worden gemaakt van half 

open interviews met relevante respondenten op locatie. Deze half open interviews zullen tevens 

                                                           
66 Mount (1990) P 69 
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gebruikt worden om aanvullende informatie te verzamelen over extrinsieke vormen van 

verantwoording. Zo kan men de data uit documenten vergelijken met de data uit interviews. 

    

3.3.1 Welke documenten? 

De documenten die onderzocht zullen worden, zijn geselecteerd op basis van formele documenten 

die aanwijzingen kunnen geven over extrinsieke verantwoordingsrelaties bij Europol en Eurojust.  

 

Europol: 

In het geval van Europol zal allereerst de Conventie voor de oprichting van een Europese Politiële 

instelling geanalyseerd worden. Dit document bevat het besluit om Europol op te richten en kan 

hierdoor verdere informatie bevatten over de initiële verantwoordingsopzet van de organisatie. 

Hiernaast worden wetenschappelijke documenten en eerder onderzoek gebruikt om de 

verantwoordingslijnen in Europol te analyseren. Verder worden verschillende wettelijke en 

officiële teksten onderzocht die de verschillende rechten en plichten van leidinggevers, 

medewerkers en de organisatie beschrijven. Naast deze bestaande documenten worden ook de in 

voorbereiding zijnde officiële documenten zoals het in 2010 van kracht wordend Raadsbesluit van 

Europol geanalyseerd op mogelijke toekomstige elementen over verantwoording. 

 

Eurojust: 

Evenals bij Europol, wordt de analyse van verantwoordingsrelaties bij Eurojust begonnen met 

documenten over de oprichting. Vervolgens worden verschillende documenten over de rechten en 

plichten van Eurojust onderzocht. Er wordt speciaal aandacht besteed aan documenten over de 

verschillende toezichtorganen die een verantwoordingsrelatie met Eurojust hebben. Evenals bij 

Europol worden wetenschappelijke documenten en eerder onderzoek gebruikt om de 

verantwoordingslijnen in Eurojust te analyseren. Tot slot worden toekomstige documenten 

onderzocht die aanwijzingen kunnen geven over de nieuwe vormen van verantwoording in 

Eurojust. 

  

3.3.2 Welke respondenten? 

In verband met de onderzoekstechniek die gebruikt wordt en de beschikbare tijd die men voor het 

onderzoek heeft, is ervoor gekozen om het aantal interviews te beperken op 8. De reden voor deze 

keuze is voornamelijk het product van de verwachte hoge data-intensiteit bij kwalitatieve half-

open interviews. Er wordt namelijk verwacht dat het open karakter van de interviews zal leiden 

tot een hoge mate van informatiedichtheid. De analyse van deze informatie zal naar verwachting 

veel tijd in beslag nemen. Van deze tien interviews zullen er 4 interviews bij Europol en 4 

interviews bij Eurojust gehouden worden. Van deze 4 interviews worden er 2 op management 

en/of leidinggevenden niveau en 2 op medewerkers niveau gehouden. De reden hiervoor ligt in het 

feit dat op deze wijze uit alle lagen van de organisatie informatie kan worden verzameld over 

verantwoordingsrelaties. 
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3.4 S3.4 S3.4 S3.4 Samenvattendamenvattendamenvattendamenvattend    

Hieronder is een tabel opgenomen met alle selecties rondom de uitvoering van het onderzoek: 

 

OnderzoeksonderwerpOnderzoeksonderwerpOnderzoeksonderwerpOnderzoeksonderwerp    DimensiesDimensiesDimensiesDimensies    IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren    MethodiekMethodiekMethodiekMethodiek    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrinsieke 
verantwoording in 
Europol en Eurojust 

 
Democratische 
vormen van 

verantwoording 

 
 

Invloed en Controle 
 
 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

Organisatorische 
vormen van 

verantwoording 

Organogram 
 

Verantwoordelijkheid 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

 
 
 
 

Externe vormen van 
verantwoording 

 

“Rule of Law” 
 

Externe 
gouvernementele 

instanties 
 

Externe non-
gouvernementele 

instanties 

 
 
 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

 
Handelingsgerichte 

vormen van 
verantwoording  

 
Controle van 
handelingen 

 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

 
Hiërarchische vormen 
van verantwoording 

 

 
Hiërarchische  

lijnen  

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

 
 

Intrinsieke 
verantwoording in 
Europol en Eurojust 

 
Verantwoording in 

het individu 
 

Definitie van ethiek 
 

Ethiek en 
verantwoording 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

 
Verantwoording 
tussen indivisuen 

 

 
Professionalisme 

Onderzoek van 
documenten  

+ 
Half open interviews 

Tabel 3.1: Techniek en methodiek van het onderzoek 
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4. Verantwoording in Europol: Een meerkoppig monster 

    

oor middel van gesprekken met respondenten uit verschillende niveaus van Europol is 

er informatie verzameld over extrinsieke en intrinsieke verantwoording binnen deze 

organisatie. Deze informatie wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd vanuit eerder 

opgestelde onderzoekskaders. Hierbij zullen ook officiële documenten van en over Europol zelf 

gebruikt worden. Tevens zullen andere bronnen over Europol aangehaald worden om het eigen 

onderzoek aan te vullen. Deze aanvullende informatie zal gebruikt worden om het 

verantwoordingsvraagstuk, dat onderzocht is met interviews, vanuit meerdere perspectieven te 

belichten. Hieronder zal allereerst een inleidend paragraaf volgen over Europol waarin algemene 

informatie wordt gegeven over de organisatie. Vervolgens worden, aan de hand van eerder 

opgestelde onderzoeksindicatoren, de bevindingen omtrent het onderzoek naar extrinsieke 

verantwoording in Europol toegelicht. Tot slot zal met dezelfde benadering de bevindingen voor 

intrinsieke verantwoordingsmechanismen binnen Europol toegelicht worden. 

 

4.1 De oprichting, doelen en taken van Europol4.1 De oprichting, doelen en taken van Europol4.1 De oprichting, doelen en taken van Europol4.1 De oprichting, doelen en taken van Europol    

Het idee rondom de oprichting van een samenwerkingsorgaan voor politiële zaken in Europa is 

ontstaan in de jaren 70. De toenmalige leden van de Europese gemeenschap hebben in de nasleep 

van een aantal terroristische aanslagen in het begin van de jaren 70, waarvan de gijzeling van 

Olympische sporters in 1972 het bekendst voorbeeld is, de aanzet gegeven voor de oprichting van 

een Europees politieel orgaan. Hiertoe werd in 1975 door de 12 toenmalige ministers van 

Binnenlandse Zaken besloten om de TREVI groep op te richten. De TREVI groep bestond uit 5 

werkgroepen waarvan de eerste, en tevens belangrijkste, werkgroep zich bezig hield met de 

opsporing en vervolging van terrorisme.67 De TREVI groep was verder onafhankelijk van de 

Europese Commissie en het Europees Parlement en had enkel een verantwoordingsrelatie met de 

Raad van Ministers.68 Met het verdrag van Maastricht in 1992 werden alle taken van de TREVI 

groep onder de derde pijler van de Europese Unie opgenomen. De TREVI groep zelf werd 

opgeheven om plaats te maken voor een nieuw agentschap.69   

 

Dit nieuwe agentschap kreeg de naam: Europol. Dit onder de derde pijler van de Europese Unie 

vallend agentschap was opgericht om politiële samenwerking binnen Europa te coördineren. 

Hiermee zou het ook een groot gedeelte van de vroegere taken van TREVI overnemen. De eerste 

activiteiten van Europol begonnen in 1994 met een kleinschalige afdeling voor de bestrijding van 

drugs binnen Europa. Na deze kleinschalige start werd er een uitgebreid verdrag opgezet omtrent 

de missies, taken en bevoegdheden die Europol zou moeten dragen. Dit verdrag, dat bekend staat 

als de Europol conventie, werd in 1998 geratificeerd door alle lidstaten. Een jaar later, in 1999, 
                                                           
67 Bunyan (1993) P 1 t/m 2 
68 Bunyan (1993) P 5 
69 Anderson (1995) P 56 
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werd Europol volledig operationeel met de voltooiing van een aantal wetsartikelen rondom deze 

conventie. Tot slot werd in 2002 het mandaat van Europol verder uitgebreid met een aantal 

belangrijke bevoegdheden rondom de bestrijding van criminaliteit binnen de Europese Unie. Al 

sinds de oprichting is Europol gestationeerd in, en zet haar taken voort vanuit, Den Haag.70 

    

Het primaire doel van Europol is het bevorderen van samenwerking tussen politiële organisaties 

van verschillende Europese lidstaten. De taakgebieden van Europol waarmee dit doel invulling 

krijgt, kunnen als volgt worden opgesomd: terroristische activiteiten, illegale drugshandel, 

illegale witwaspraktijken, illegale transport van nucleaire en radioactieve substanties, illegale 

smokkel van immigranten, handel in mensen, illegale handel in motorvoertuigen en diverse 

andere onderwerpen die opgenomen zijn in de Europol conventie.71 Hierbij moet opgemerkt 

worden dat de opname van terroristische activiteiten in deze lijst lange tijd onderwerp van 

discussie was wegens het gevoelige karakter van dit onderwerp. Men vond namelijk dat dit 

onderwerp ook onder het takenpakket van algemene inlichtingdiensten kon vallen.72  

 

Met het oog op het primaire doel van Europol en de verschillende politiële onderwerpen die 

hierboven opgesomd zijn, heeft Europol op een aantal gebieden taken gekregen. Deze taken 

hebben veelal betrekking op het inwinnen en beschikbaar stellen van informatie aan lidstaten 

van de Europese Unie. Het opzetten van een computersysteem voor de opslag en analyse van data 

is een onderdeel hiervan. Hiernaast heeft Europol de taak om de eigen expertise in het doen van 

onderzoek beschikbaar stellen en een adviserende rol aan te nemen tegenover politiële 

autoriteiten in lidstaten. Verder heeft Europol de taak om operationele analyses en strategische 

verslagen ter beschikking te stellen aan lidstaten ter ondersteuning van politiële taken. Tot slot 

heeft Europol de taak om innovatieve stappen te nemen betreffende de preventie en aanpak van 

criminaliteit.73  

 

Al deze taken worden waargenomen door in totaal 612 medewerkers. Van deze medewerkers 

vervullen 118 personen de functie van liaison. Deze medewerkers vervullen een diplomatieke rol 

tussen Europol en verschillende politiële organisaties in de lidstaten van de Europese Unie. 

Hierbij kan gedacht worden aan de politie, douane, marechaussee en immigratiediensten van de 

lidstaten. 

    

Europol verkrijgt, anders dan de meeste agentschappen, haar financiën niet direct van Europese 

instanties zoals de Raad of de Commissie. Europol wordt gefinancierd door afzonderlijke 

bijdrages van de lidstaten. De omvang van deze bijdrages worden bepaald aan de hand van het 

                                                           
70 Europol website - Fact sheet on Europol 2008 
71 Europol conventie P 5 (zie P 44 e.v. voor alle onderwerpen) 
72 Anderson (1995) P 65 
73 Europol conventie P 6 t/m 7 
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Nationaal Bruto Product van de lidstaten. In 2008 bedroeg het voor Europol gereserveerd budget 

66,4 miljoen Euro.74 

 

4.2 Extrinsieke verantwoording in Europol4.2 Extrinsieke verantwoording in Europol4.2 Extrinsieke verantwoording in Europol4.2 Extrinsieke verantwoording in Europol    

Dat extrinsieke verantwoording niet eenduidig te meten is, is in eerdere hoofdstukken behandeld. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de eerder opgestelde indicatoren geanalyseerd om de 

diverse aspecten van extrinsieke verantwoording binnen Europol toe te lichten. 

 

4.2.1 Het verantwoordingsorganogram van Europol in theorie en praktijk 

Uit de fact sheet van Europol, dat te vinden is op de officiële website van Europol, komt naar 

voren dat Europol primair wordt geleid door het Management Board, dat zelf bestaat uit een 

afgevaardigde per lidstaat.8 Het Management Board is belast met het geven van richting aan de 

activiteiten van Europol. Het feit dat het Management Board uit afgevaardigden van de lidstaten 

bestaat en met unaniemiteit haar beslissingen moet nemen, is een aanwijzing voor het bestaan 

van een intergouvernementeel aanpak binnen Europol. Hierbij moet vermeldt worden dat naast 

de 27 afgevaardigden in het Management Board er ook een vertegenwoordiger van de Commissie 

zit. Deze heeft echter geen formele of stemgerechtigde bevoegdheden, maar enkel een adviserende 

rol. Hiernaast is er een directoraat voor het dagelijks bestuur van de organisatie. Deze bestaat uit 

een directeur en een aantal adjunct-directeuren. De directeur en adjunct-directeuren worden 

aangewezen door de Raad van Ministers. Deze geven leiding aan de departementen: Information 

Management and Technology (IMT), Serious Crime (SC) en Corporate Governance (CG). Extern is 

de Raad van Ministers (met in het bijzonder de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken) 

verantwoordelijk voor het bestuur en toezicht op Europol. Verder is de Raad van Ministers (met 

in het bijzonder de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken) verantwoordelijk voor de 

benoeming van directeuren en moet het de begroting van Europol goedkeuren alvorens deze 

doorgevoerd wordt.75 

 

Intern kent Europol een drietal controlerende organen. Deze zijn de financiële controleur, het 

gemeenschappelijk controlecomité en het Joint Supervisory Body. De financiële controleur is 

verantwoordelijk voor de controle op het geldverkeer van Europol en wordt met unanimiteit van 

stemmen aangewezen door het Management Board. Het gemeenschappelijk controlecomité 

bestaat uit drie personen die door de Europese Rekenkamer worden aangewezen en is belast met 

de controle van de jaarrekeningen. Tot slot bestaat het Joint Supervisory Body uit twee 

databeschermingsdeskundigen per lidstaat en is belast met het toezicht op opslag en gebruik van 

privacygevoelige informatie. Uit deze beschrijving van leidinggevende en controlerende instanties 

kan het volgende organogram opgesteld worden: 
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 Figuur 4.1: Verantwoordingslijnen binnen Europol 

 

Uit dit organogram komt naar voren dat men binnen Europol voornamelijk een 

verantwoordingsmechanisme op basis van financiën hanteert. Twee van de drie controlerende 

instanties in de organisatie hebben immers de taak om op uitgaven en inkomsten te controleren. 

Verder valt op dat een intergouvernementeel aanpak de hoofdtoon speelt binnen Europol. Zo zijn 

de afvaardiging en mandaat van de twee leidinggevende instanties binnen Europol, het 

Management Board en de Directoraat, afhankelijk van de Raad van Ministers wat een aanwijzing 

vormt voor een intergouvernementele opzet. Dit beeld is echter een weergave van de theoretische 

opzet van Europol. Hoe de praktijk van het verantwoordingsorganogram in elkaar zit wordt 

besproken aan de hand van de afgenomen interviews. 

 

Over het algemeen schetsen alle respondenten een vergelijkbaar beeld met de hierboven 

weergegeven verantwoordingslijnen binnen Europol. Er komen echter wel een aantal details naar 

voren die het totale beeld van verantwoordingslijnen binnen Europol kan versterken. Vooral over 

de rol van supranationale instanties van de Europese Unie komen een aantal aanvullende 

bevindingen naar voren. Uit de interviews komt naar voren dat naast de afgevaardigden en 

vertegenwoordiger van de Commissie ook verschillende uitvoerende afdelingen van Europol een 

vertegenwoordiger bij de vergaderingen van het Management Board hebben. Deze hebben echter 

enkel een observerende rol en zijn gericht op verslaglegging van belangrijke onderwerpen voor de 

eigen afdeling.76 Ook komt naar voren dat het Europees Parlement op een grote afstand van 

Europol staat. Deze kan enkel een niet-bindend advies uitbrengen aan de Raad van Ministers 

tijdens de bespreking van het Europol budget.6 Het feit dat het Europees Parlement enkel een 

niet-bindend advies kan uitbrengen en de Commissie enkel een observerend rol heeft tijdens 
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vergaderingen van het Management Board, leidt tot de conclusie dat de supranationale organen 

van de Europese Unie niet opgenomen zijn in het verantwoordingsproces. 

 

In de huidige situatie zijn de lijnen van verantwoording direct en indirect verbonden aan de Raad 

van Ministers, die afzonderlijk de overheden van de lidstaten vertegenwoordigt. Het feit dat de 

Raad van Ministers 27 lidstaten vertegenwoordigt maakt de Raad een “monster met meer 

koppen”, aldus een van de respondenten.77 Uit het interview met deze respondent komt ook naar 

voren dat het Management Board nauwe contacten met de Raad van Ministers moet onderhouden 

om alle lidstaten tevreden te stellen. Zo verliep volgens deze respondenten de besprekingen 

tussen het Management Board en de Raad van Ministers over het Europol budget tot nu toe altijd 

in een perfecte harmonie. Hieruit valt te concluderen dat het Management Board overwegend 

georiënteerd is op een structuur waarbij vele partijen betrokken zijn in het 

verantwoordingsproces. Zo heeft men constant te maken met 27 lidstaten die evenveel aandacht 

kunnen eisen in het verantwoordingsproces. Dit fenomeen vormt een aanwijzing dat de 

problemen omtrent verantwoording die in de Principal-Agent theorie worden beschreven niet van 

toepassing zijn op de verantwoordingslijnen van Europol. Meerdere principalen leiden niet tot de 

ontwijk en afwijk gedrag die in de theorie voorspeld is. In tegendeel, men is gericht op een 

consensus om de 27 principalen tevreden te stellen. 

 

Ook in het dagelijks bestuur van Europol lijkt sprake te zijn van een meerkoppig 

verantwoordingsstelsel. Uit de interviews komt naar voren dat de algemene directeur de 

hoofdverantwoordelijke is voor alle zaken binnen Europol. Hiernaast kan de financiële controleur 

indirect ook invloed uitoefenen op het verantwoordingsstelsel. Zo meent men in de interviews dat 

op elk niveau van de organisatie er sprake is van uitgaven en dat de financiële controleur de 

bevoegdheid heeft om een financieel-economisch onderzoek in te lassen op elk gewenst gebied en 

tijdstip (zelf op de uitgaven van de directeur).78 Dit houdt in dat de controlerende functie van de 

directeur en financiële controleur elkaar kunnen overlappen. Bij enige meningsverschillen wordt 

contact opgenomen met het Management Board om deze geschillen op te lossen. Hiermee lijken in 

het dagelijks bestuur van Europol de asymmetrie in doelstellingen zoals die in de Principal-Agent 

theorie zijn beschreven zich wel voor te doen. Formeel gezien zou dit niet mogelijk moeten zijn 

omdat de verantwoordingslijnen waarop de directeur en financiële controleur actief zijn van 

elkaar zijn afgezonderd. Soms kunnen in de praktijk echter deze verantwoordingslijnen door 

elkaar heen lopen. 

 

Een ander punt dat de aandacht trok tijdens de interviews was de beperkte kennis van 

verantwoordingsstructuren van lager in de hiërarchie functionerende respondenten. Zo meende 

een van de respondenten geen zicht te hebben op verantwoordingsrelaties met externe organen 
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van de Europese Unie en een ander respondent verwarde de Raad van Europa met de Raad van 

Ministers.79 Dit hoeft op zich geen probleem te zijn voor het functioneren van deze respondenten 

binnen Europol, maar geeft wel een aanwijzing voor de opzet waarmee Europol in zijn geheel is 

georganiseerd. Dat men geen informatie over verantwoordingsmechanismen op hoger niveau 

heeft, is een aanwijzing voor het bestaan van een geschakeld en sterk gedifferentieerd 

verantwoordingsmechanisme binnen Europol. Dit wordt ook bevestigd in de interviews met 

respondenten die lager in de hiërarchie functioneren. Men meent dat de interne 

verantwoordingslijnen sterk geschakeld zijn en dat men in de eigen functionering rapporteert aan 

de directe leidinggevende die hierover weer communiceert met zijn eigen leidinggevende waarna 

het pas naar de directeur gaat. Over de stappen die na de directeur worden genomen wordt niet 

eens gesproken.80 Ook meent men dat er “geschuif” kan voorkomen in dit proces. Hiermee wordt 

bedoeld dat in het verantwoordingstraject telkens de goedkeuring van meerder leidinggevenden 

nodig zijn alvorens het een en ander wordt goedgekeurd. Dit kan een aanwijzing zijn voor een log 

functionerend verantwoordingsstelsel. Dit wordt gedeeltelijk ook door een respondent bevestigd 

die het heeft over het doorlopen van een 3 lagensysteem tijdens het verantwoordingsproces.81 

Deze 3 lagen zijn de interne bestuurslagen die hierboven al zijn genoemd.  

 

Uit de gesprekken met respondenten komt echter ook naar voren dat met de invoering van het 

nieuwe Raadsbesluit, dat in werking zal treden in 2010, de verantwoordingslijnen binnen Europol 

sterk zullen veranderen. Zo zal de Commissie een veel duidelijkere rol krijgen in het bestuur van 

de organisatie. Feitelijk wordt de nu nog adviserende rol van de Commissie in het Management 

Board omgezet naar een volledig actieve rol. In de praktijk betekent dit dat er een afgevaardigde 

van de Commissie de 28e lid wordt binnen het Management Board van Europol. Hetzelfde 

raadsbesluit verandert echter ook de methode waarmee besluiten worden genomen. In het 

huidige systeem moet men unaniem stemmen om beslissingen te nemen terwijl na de invoering 

van het nieuwe raadsbesluit op basis van een tweederde meerderheid besluiten zullen worden 

genomen.82 Dit betekent voor het vertegenwoordigend lid van de Commissie dat hij of zij niet 

zomaar een veto kan uitspreken voor een besluit, zoals dat wel het geval is voor de huidige leden 

(lees:lidstaten) in het Management Board. De rol van de Commissie wordt ook op andere gebieden 

direct en indirect versterkt met het nieuwe raadsbesluit. Direct zal op het gebied van procedures 

rondom de begroting van Europol de Commissie een belangrijkere rol krijgen. Zo wordt de 

begroting voortaan ontrokken uit de algemene begroting van de Europese Unie die door de 

Commissie wordt beheerd.83 Indirect zal Europol met het nieuwe besluit gebonden worden aan 

algemene gemeenschapsprocedures omtrent financiën en personeelszaken van de EU.84 De 
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Commissie is een van de belangrijkste instanties die met toezicht en controle op deze procedures 

is belast. Het nieuwe Raadsbesluit versterkt ook de positie van het Europees Parlement. Zo moet 

het budget van Europol met de invoering van het Raadsbesluit eerst goedgekeurd worden door 

het Europees Parlement voordat het doorgevoerd wordt.85  

 

4.2.2 De methodiek van verantwoording in Europol 

De beantwoording van de vraag hoe men binnen Europol werkprocessen controleert, was in eerste 

instantie opgezet om meer informatie te verkrijgen over de inrichting van het 

verantwoordingsproces. Hiermee werd gedoeld op bijvoorbeeld een strikte of juist vrije inrichting 

van het verantwoordingsproces. Uit de interviews kwam echter een geheel tegen de 

verwachtingen ingaand beeld naar voren over het verantwoordingsproces in Europol. De 

antwoorden van de respondenten waren namelijk grillig: de een vond dat er voornamelijk op 

werkprocessen gecontroleerd werd terwijl de ander meende dat men op het product controleerde. 

Dit is mogelijk het resultaat van de verschillende posities en niveaus waarop de respondenten 

werkzaam zijn in Europol. Zo kan men in een werkgroep een product gerichte 

verantwoordingsproces hanteren terwijl men in een administratieve afdeling juist gericht is op de 

processen. Dit komt ook ter sprake in het gesprek met een respondent die meent dat 

verschillende werkgroepen in Europol verschillende methoden kunnen hanteren.86  

 

Wat wel duidelijk naar voren komt in de gesprekken over dit onderwerp was dat het merendeel 

van respondenten verantwoording op basis van proces en product met elkaar verenigt. Zo meent 

een van de respondenten bijvoorbeeld dat verantwoording op basis van producten gebeurd, maar 

dat het proces al beschreven is in de totstandkoming van producten.87 Hetzelfde geldt voor een 

andere respondent die vindt dat goede producten het resultaat zijn van goede processen. Deze 

respondent meent zelfs dat: “Wanneer uit een slecht proces een goed product voortkomt, is dat 

louter toeval.”.88  In analytisch opzicht kan men dan concluderen dat het verantwoordingsproces 

binnen Europol sterk gericht is op de controle van processen, men verbindt immers een goede 

controle van processen aan een goed product. Wat betekent dit dan voor het beeld dat men moet 

vormen over verantwoording binnen Europol? Een op processen gerichte 

verantwoordingsmechanisme houdt vermoedelijk in dat men voor een bureaucratische opzet heeft 

gekozen bij de inrichting van verantwoordingsprocessen. Bureaucratie is ideaal als men te maken 

heeft met standaardiseerbare producten, maar in het geval van complexe producten, wat 

vermoedelijk het geval is bij Europol, kan een soortgelijke aanpak de verantwoording over 

producten van de organisatie ten negatieve beïnvloeden. 
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4.2.3 Democratie in het verantwoordingsproces 

Dat democratie belangrijk is voor agentschappen zoals Europol en Eurojust is in eerdere 

hoofdstukken behandeld. Uit interviews met respondenten komt naar voren dat het jaarverslag, 

dat Europol jaarlijks opstelt, de enige binding is tussen Europol en de Raad van Ministers. De 

Raad van Ministers krijgt jaarlijks het jaarverslag waarmee Europol de eigen prestaties openbaar 

maakt. Volgens een respondent wordt dit jaarverslag zonder serieuze bespreking geaccepteerd 

door de Raad van Ministers. Hiernaast verbindt men ook geen belangrijke gevolgen aan de 

prestaties van Europol. Ook blijkt het jaarverslag van Europol de zogenaamde raadsconclusies 

van de Raad van Ministers niet te bevatten.89 De raadsconclusies zijn uitingen over de richting 

die men wenst in te gaan bij een bepaalde instantie die onder het toezicht van de Raad van 

Ministers valt. Hierbij vermeldt deze respondent ook dat punten van kritiek afgezwakt kunnen 

worden in het jaarverslag omdat dit door de organisatie zelf wordt uitgebracht. Dit kan het idee 

geven dat de Raad van Ministers geen controle heeft over de richting die Europol op gaat, echter 

in de praktijk lijkt dit scenario niet aannemelijk. Eerder werd al geconstateerd dat het 

Management Board hechte banden heeft met de Raad van Ministers. Hiermee kan verwacht 

worden dat deze twee organen, al dan niet informeel, met elkaar overleg voeren over de richting 

die Europol op zou moeten gaan. Dit betekent wel dat de nodige transparantie voor democratische 

controle af zal nemen voor andere instanties dan de Raad.  

 

In het interview werd ook specifiek naar transparantie en openheid in verantwoordingsrelaties 

van Europol gevraagd. Uit de interviews komt naar voren dat Europol in voldoende mate open en 

transparant is voor controlerende instanties, maar dat men als controlerende instantie (lees: 

lidstaten) geen interesse toont voor het werk van Europol. Dit leidt volgens een van de 

respondenten tot een onderschatting van de capaciteiten die Europol bezit.90 Een andere 

respondent legt de nadruk op een geheel ander gebied bij de uiting van zijn visie over 

transparantie en openheid in Europol. Ook volgens deze respondent is Europol in voldoende mate 

open en transparant voor interne en externe instanties, maar hierbij ontbreekt de openheid van 

Europol naar de belastingbetaler toe. Dit wordt enerzijds verbonden aan de complexiteit van de 

taken waarmee Europol bezig is en anderzijds aan de desinteresse van burgers.91 Helaas lijkt dit 

probleem zich al voor te doen op het niveau van lidstaten. Op Europees niveau zal dit nog sterker 

voelbaar zijn omdat de afstand van Europol naar de gemiddelde burger groter is. Een van de 

respondent richt zich specifiek op de Raad van Ministers met betrekking tot de openheid en 

transparantie van Europol. Volgens deze respondent is er juist teveel openheid en transparantie 

naar de Raad van Ministers toe waardoor de stroom van informatie niet adequaat verwerkt kan 

worden. Ook meent zij dat er veel ad-hoc gecommuniceerd wordt vanuit de Raad van Ministers 

wat de openheid en transparantie doet afnemen.25 
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4.2.4 De verantwoordingsrelaties met het Hof van Justitie, de Ombudsman en de vakbonden 

Zowel organen binnen de Europese Unie zoals het Europese Hof van Justitie en de Europese 

Ombudsman als organen buiten de unie zoals de vakbonden lijken een minimale rol te spelen in 

de verantwoordingslijnen van Europol. 

 

Alle vier de respondenten menen dat het Hof van Justitie weinig tot geen rol speelt in 

verantwoordingsrelaties met Europol.92 Dit is een opmerkelijk fenomeen voor een organisatie die 

zich richt op politiële taken. Men zou binnen het huidige verantwoordingssysteem potentieel 

vergaande acties van Europol niet op justitieel vlak kunnen controleren. In de praktijk wordt dit 

tekort aan verantwoording echter op twee vlakken opgevangen. Ten eerste blijken de 

bevoegdheden die Europol momenteel heeft zich niet direct te lenen voor potentieel vergaande 

acties omdat men ondersteunende en geen uitvoerende taken heeft. Ten tweede worden de door 

Europol geïnitieerde acties uitgevoerd door lokale politiële instanties in de lidstaten zelf waardoor 

lokale justitiële instanties toch deze controlerende functie kunnen uitvoeren.  

 

Ook voor de ombudsman geldt dat het weinig tot geen rol speelt in verantwoordingsmechanismen 

van Europol. Respondent Z kan dat zelfs aantonen met een voorbeeld uit de praktijk. Op grond 

van de Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB) werd een verzoek tot informatie ingediend bij 

Europol door een individu. Dit verzoek werd geweigerd waarna de Ombudsman werd 

ingeschakeld. Deze bleek na verloop van tijd niet de formele bevoegdheden te bezitten om 

klachten over de functionering van Europol te behandelen.93 In een organisatie die het beheer 

over privacygevoelige informatie heeft gekregen, zouden normaliter 

verantwoordingsmechanismen opgenomen moeten worden die het adequate gebruik van deze 

informatie moeten garanderen. Hierbij moet wel vermeldt worden dat het Joint Supervisory Body 

wel controleert op de omgang met privacygevoelige informatie. 

 

Uit de gesprekken met respondenten komt naar voren dat medewerkers van Europol geen eigen 

vakbond hebben. De belangen van medewerkers worden vertegenwoordigd door vakbonden van 

de lidstaten. Men meent dat belangen direct via de nationale vertegenwoordiging worden 

geregeld en dat er daarom geen noodzaak is voor een aparte vakbond.94 Volgens een van de 

respondenten is het opzetten van een vakbond ook moeilijk te realiseren binnen Europol. Dit 

verbindt deze respondent aan het feit dat men in een multiculturele organisatie opereert waarin 

loyaliteitsrelaties verschillende vormen kennen. Er wordt een duidelijke scheiding tussen 

medewerkers uit noordelijke, zuidelijke en oostelijke lidstaten beschreven. Zo zijn bijvoorbeeld 

medewerkers uit noordelijke staten meer gericht op overleg dan medewerkers uit zuidelijke 

staten, die meer gericht zijn op hiërarchische relaties. 
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4.2.5 Europol en extrinsieke verantwoording in een notendop 

Uit de analyse van documenten en interviews komen een aantal belangrijke punten naar voren 

waarmee de opzet van extrinsieke verantwoording binnen Europol beter te begrijpen is. Op het 

allerhoogste niveau lijkt de Raad van Ministers het belangrijkste orgaan te zijn dat Europol tot 

verantwoording kan roepen. In de praktijk wordt deze controlerende rol echter niet actief 

uitgevoerd, maar overgelaten aan het Management Board en het directoraat waarvan de leden 

door de Raad van Ministers worden benoemd. Enkel op het gebied van de goedkeuring van het 

Europol budget speelt de Raad van Ministers een actieve rol. Andere supranationale organen van 

de Europese Unie spelen een marginaal rol in de verantwoordingslijnen van Europol. Zowel de 

Commissie als het Europees Parlement hebben enkel niet-bindende en adviserende taken. 

 

Zowel het Management Board, dat belast is met het algemene bestuur, en het directoraat, dat 

belast is met het dagelijks bestuur, hebben te maken met het multiple principals fenomeen. Beide 

organen moeten verantwoording afleggen aan 27 lidstaten die allen een eigen mening kunnen 

hebben over het functioneren van Europol. Deze situatie leidt er tot toe dat men gericht is op een 

consensus om alle 27 lidstaten tevreden te stellen. Intern lijkt dit fenomeen zich ook voor te doen 

omdat Europol door meerdere autoriteiten wordt beïnvloed die elk andere prioriteiten kunnen 

hebben. Soms leidt dit tot overlap en problemen in de verantwoordingsbevoegdheden die hogerop 

in de organisatie moeten worden opgelost. 

 

Verder komt naar voren dat verantwoording in Europol voornamelijk geschakeld en op processen 

gericht is. Een rapport van een laag in de hiërarchie functionerende medewerker moet 

bijvoorbeeld 3 bestuurslagen door alvorens het bij de bestuurders van Europol komt. Anderzijds 

moet dit rapport het product zijn van vooraf doorlopen processen. Beide fenomenen vormen een 

aanwijzing voor de aanwezigheid van een bureaucratisch ingerichte verantwoordingsstelsel. 

 

Uit de eerdere analyses komt ook naar voren dat openheid en transparantie in het 

verantwoordingsproces enkel lijken te gelden voor direct met verantwoording belaste instanties 

zoals de Raad van Ministers. De transparantie tegenover andere instanties is niet optimaal 

omdat men of geen interesse heeft in het werk van Europol of niet de officiële bevoegdheden bezit 

om de nodige transparantie te eisen van Europol. Zo hebben het Europees Hof van Justitie en de 

Europese Ombudsman weinig tot geen bevoegdheden in de verantwoordingsmechanismen van 

Europol. Samen met het ontbreken van controle vanuit het Europees Parlement en de Commissie 

vormt dit een aanwijzing voor een mogelijke deficiëntie in verantwoording die gericht is aan 

democratische instanties. Met het nieuwe raadsbesluit dat in 2010 van kracht zal worden, zal 

deze deficiëntie echter sterk in mate kunnen afnemen.  
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4.34.34.34.3    Intrinsieke veIntrinsieke veIntrinsieke veIntrinsieke verantwoording in Europolrantwoording in Europolrantwoording in Europolrantwoording in Europol    

In de volgende paragrafen wordt geanalyseerd in hoeverre ethiek en professionaliteit in verband 

gebracht kunnen worden met verantwoording in Europol. 

 

4.3.1 Ethiek in Europol en de uitwerkingen op verantwoording 

Zoals op voorhand verwacht kan worden is beroepsethiek binnen Europol voornamelijk gebaseerd 

op ethiek dat in politiële organisaties gevonden kan worden. [De kenmerken hiervan zijn eerder 

in hoofdstuk 2 beschreven]. Uit de afgenomen interviews blijkt dat 60% van de, in Europol 

werkzaam zijnde, medewerkers afkomstig zijn van politiële organisaties. Dit heeft er tot toe 

geleid dat er een politie getinte beroepsethiek is ontstaan binnen Europol. De gevolgen hiervan 

zijn dat men in Europol op voorhand aan neemt dat medewerkers altijd te vertrouwen zijn. Zij 

zijn immers politiemensen die moraal goed onderlegt zijn. Uit praktijkvoorbeelden die in de 

interviews naar voren zijn gekomen, blijkt dit niet altijd op te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een 

geval geweest waarbij een te sterke vertrouwen heeft geleid tot misbruik van de algemene 

middelen van Europol.95   

 

Verder lijkt de beroepsethiek in Europol niet eenduidig te zijn voor de gehele organisatie. Het 

land waarvan men afkomt bepaald sterk de normen en waarden die men heeft. De uitgedragen 

ethiek van medewerkers lijkt sterk gekoppeld te zijn aan de cultuur die men met zich mee brengt. 

Hierbij moet vermeldt worden dat de basis normen en waarden geen verschillen met elkaar 

zullen vertonen. Iedereen in de organisatie vindt dat men bijvoorbeeld rechtvaardig en eerlijk 

moet zijn als politieman of –vrouw. Het is echter dat wat men onder rechtvaardigheid en 

eerlijkheid verstaat dat verschillen kan vertonen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het 

gebruik van drugs. Moet men het als vrije wil zien of moet men het als een overtreding zien. 

Sommige respondenten menen dat de culturele verschillen tussen medewerkers negatieve 

uitwerkingen kunnen hebben op de organisatie terwijl anderen deze verschillen juist als een 

verrijking zien.96 Dit vormt een aanwijzing voor de aanwezigheid van een multiculturele opzet in 

de beleving van ethische kwesties.  

 

Een van de respondent geeft meer informatie over de vormen van beroepsethiek onder het 

uitvoerend personeel van Europol. Ethiek onder het uitvoerend personeel is het loyaal en eerlijk 

uitvoeren van het eigen werk. De beroepsethiek die men heeft wordt wel in verband gebracht met 

verantwoordingsrelaties. Een goed beroepsethiek wordt zelfs de belangrijkste voorwaarde voor 

een goed functionerende verantwoordingsrelatie gezien. Er zijn wel kaders die bepalen hoe te 

handelen in bepaalde situaties, maar men kan binnen de gestelde kaders het eigen initiatief 

gebruiken om de gestelde doelen te behalen.97 

                                                           
95 Europol - Respondent Y  
96 Europol - Respondent Z en W  
97 Europol - Respondent X  
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4.3.2 Ethiek als onderdeel van intermenselijke relaties 

De vragen met betrekking tot de manier waarop men met elkaar om gaat resulteert in een 

tweetal bevindingen. De eerste en meest op de voorgrond zijnde bevinding is dat iemands positie 

in de hiërarchie de vorm van omgang met anderen bepaald. De tweede bevinding duidt erop dat 

de culturele verschillen in Europol verschillende omgangsvormen met zich mee kunnen brengen. 

 

De vorm waarmee men met elkaar omgaat, geeft aanwijzingen over de beroepsethiek die men 

heeft. Volgens een van de respondenten is omgang tussen medewerkers gebaseerd op hiërarchie 

en hebben de leidinggevers van Europol “altijd net ietsje meer gelijk” dan andere medewerkers.98 

Ook andere respondenten menen dat de positie in de organisatie de omgang met anderen 

bepaald. Zo is de omgang met medewerkers afhankelijk van het departement en de werkgroep 

waarin men functioneert. Men kan hiermee concluderen dat Europol in de breedte van de 

organisatie verschillende omgangsvormen kent. Een andere respondent komt met een aanvulling 

op deze constatering. Binnen Europol lijkt de omgang van gelijkwaardige medewerkers gebaseerd 

te zijn op gelijkwaardigheid, terwijl de omgang van leidinggevenden meer op de hiërarchie gericht 

is. Hiermee kan geconcludeerd worden dat ook in de lengte van de organisatie de omgangsvormen 

binnen Europol sterke verschillen vertonen. Een ander opvallend punt is dat beide respondenten 

deze verschillen toeschrijven aan de multiculturele opzet van de organisatie.99 

 

Een aantal respondenten menen dat medewerkers van verschillende lidstaten verschillende 

normen hanteren voor de omgang met collega’s. Uit hun beschrijving komt een beeld naar voren 

dat overwegend de verschillen in omgang tussen medewerkers uit noordelijke, zuidelijke en 

oostelijke lidstaten bevat. Dit beeld wordt gevormd aan de hand van voorbeelden over de eigen 

afkomst en de daarbij behorende normen voor omgang met collega’s. Een andere respondent gaat 

wat dieper en concreter in op dit onderwerp. Er wordt een duidelijke beschrijving van de 

verschillen tussen medewerkers van noordelijke lidstaten en medewerkers uit zuidelijke lidstaten 

gegeven. Zo zijn medewerkers uit zuidelijke lidstaten meer gericht op hiërarchie: “De manager is 

meteen ook de baas.”, terwijl men in het noorden meer op basis van gelijkwaardig met de 

leidinggevende omgaat. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarin een Spaanse medewerker de 

informele omgang van een collega uit een noordelijke lidstaat met zijn of haar medewerker heel 

vreemd vond.100 

 

Uit deze bevindingen kan afgeleid worden dat verschillen in afkomst de omgangsnormen met 

collega’s bepalen. Niet de verwachtte professionaliteit van medewerkers (subcultuur), maar de 

afkomst (hoofdcultuur) lijkt doorslaggevend voor de normen van omgang met collega’s. 

 

                                                           
98 Europol - Respondent Y  
99 Europol - Respondent X & Europol - Respondent W  
100 Europol - Respondent Z  
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4.3.3 Professionalisme in Europol en de uitwerkingen op verantwoording 

Professionalisme lijkt een begrip dat niet alom bekend is binnen Europol. Ook na een uitleg over 

wat professionalisme, volgens dit onderzoek, inhoudt, kan men geen eenduidig antwoord geven op 

de vraag of professionalisme en professionele normen aanwezig zijn in de organisatie. Op de 

vraag of men zich zelf als professioneel beschouwd antwoord men vaak bevestigend, maar op de 

vraag wat deze professionele normen volgens hen dan inhouden kan men geen antwoord geven. 

 

Uit de gegeven antwoorden kan men alsnog een beeld vormen over de mate van professionaliteit 

in Europol. Uit de interviews komt naar voren dat taken binnen Europol complex zijn, maar dat 

dit niet automatisch leidt tot een professionele inrichting van de organisatie. Een professionele 

Europol zou goede producten kunnen afleveren. Het probleem zit hem echter in het politieke 

milieu waarin Europol moet functioneren. Een professionele Europol kan een goed product 

leveren, maar dit product moet ook ‘verkocht’ worden aan de politieke leiders. “Europol kan laag, 

hoog of in het kanaal hiertegenover springen. Als de politiek iets anders wil dan gebeurd dit dan 

ook”, aldus een respondent.101 Uit een ander interview komen meer aanwijzingen over 

professionalisme op het operationele niveau boven water. Alle taken van medewerkers op het 

operationele niveau en de uitvoering van deze taken zijn beschreven in taakomschrijvingen. Dit 

vormt een aanwijzing voor het gegeven dat medewerkers niet de nodige ruimte krijgen om 

professionele eigenschappen te ontplooien in hun beroep. Een nuance hierop is wel dat 

medewerkers enige (lees: beperkte) vrijheid hebben in de uitvoering van hun taken.102 

 

Wat betreft de selectie van personeel, een andere graadmeter voor de mate van professionaliteit 

binnen een organisatie, komt een sterk op de procedures gericht beeld naar voren. Echter, hierbij 

domineren persoonlijke opvatting de rekrutering van nieuw personeel. Zo richt men zich 

bijvoorbeeld op een proportionele afstemming van de verschillende nationaliteiten binnen 

Europol naar gelang de grootte van de lidstaten.103 De meeste respondenten geven ook veel 

informatie over de inhoud van de procedures die men gebruikt voor de rekrutering van nieuw 

personeel. Volgens hen is de toetsing gebaseerd op kennis over de verschillende organen van de 

Europese Unie en ervaring in het oplossen van bepaalde casussen. Inzicht en het vermogen van 

iemand om zich te ontplooien worden niet gemeten, terwijl juist deze factoren bepalend zijn voor 

de rekrutering van professioneel personeel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men Europol 

in zijn huidige vorm niet in de groep van professionele organisaties kan indelen. 

 

 

 

 

                                                           
101 Europol - Respondent Y  
102 Europol - Respondent X  
103 Europol - Respondent Y  
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4.3.4 Europol en intrinsieke verantwoording in een notendop 

Uit de analyses van de interviews komt naar voren dat de achtergrond van Europol medewerkers 

bepalend zijn geweest voor de ethiek die is ontstaan binnen de organisatie. Omdat het merendeel 

van medewerkers vanuit politiële organisaties Europol zijn ingestroomd vertoond de ethiek die 

men heeft vergelijkenis met ethiek dat bij politieorganisaties te vinden is. De multiculturele 

samenstelling van Europol leidt er echter tot toe dat deze ethiek culturele verschillen kent. Zo 

vindt men bijvoorbeeld overal in de organisatie dat men rechtvaardig de criminaliteit moet 

bestrijden, maar de wijze waarop dit invulling krijgt, hangt soms sterk van de eigen cultuur af. 

Op operationeel niveau wordt veel belang gehecht aan moraliteit en wordt het hebben van een 

goed beroepsethiek als een van de belangrijkste factoren voor verantwoording gezien. Uit deze 

bevindingen kan geconcludeerd worden dat er overwegend een politie ethiek aanwezig is in 

Europol en dat men een goed ethische onderlegging belangrijk vindt voor 

verantwoordingsrelaties. Hierbij is de invulling van dit politie ethiek echter afhankelijk van de 

afkomst en cultuur van iemand.  

 

Of men met elkaar op basis van gelijkwaardigheid of hiërarchie omgaat, is afhankelijk van de 

hiërarchische positie en culturele achtergrond van iemand. Hoe hoger men in de hiërarchie zit 

hoe meer men de neiging heeft om relaties met collega’s op basis van formaliteiten vorm te geven. 

Collega’s op gelijke voet gaan wel vaker informeel met elkaar om. Hierbij is de cultuur van 

iemand doorslaggevend voor de keuze van omgang. Medewerkers uit zuidelijke lidstaten hebben 

meer de neiging om hiërarchische relaties aan te gaan dan medewerkers uit noordelijke lidstaten 

die meer informeel met elkaar omgaan. Hiermee kan geconcludeerd worden dat ook op het gebied 

van omgang met collega’s de afkomst en cultuur van iemand bepalend is voor de vorming van zijn 

of haar beroepsethiek. 

 

Professionaliteit lijkt een onbekend begrip in Europol. Hoewel de taken van Europol complex te 

noemen zijn, leidt dit niet automatisch tot een professionele organisatie. De politieke omgeving 

waarin Europol functioneert, lijkt geen ruimte te bieden voor professionele ontplooiing. Ook de 

strikte taakomschrijvingen binnen Europol lijken belemmerend te zijn voor de ontwikkeling van 

professionele eigenschappen. Tot slot lijkt men er ook niet op uit te zijn om medewerkers van 

Europol op professionele normen te selecteren. Men hecht namelijk geen belang aan deze normen 

tijdens de rekrutering van medewerkers. 

 

Op basis van een goede ethische onderlegging van medewerkers zou intrinsieke verantwoording 

kunnen werken in Europol. De ethiek die binnen Europol heerst, lijkt echter op dit moment te 

veel afhankelijk te zijn van culturele interpretaties. Hiernaast hecht men ook geen belang aan 

professionele ontplooiing binnen Europol. Op basis van deze bevindingen kan gesteld worden dat 

intrinsieke vormen van verantwoording geen belangrijke rol spelen binnen Europol. 
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5. Verantwoording in Eurojust: Professioneel en Bureaucratisch 

    

et dezelfde opzet als in het vorige hoofdstuk worden hieronder de verzamelde 

gegevens voor Eurojust uitgewerkt. Allereerst zal algemene informatie over de 

oprichting en organisatie van Eurojust weergegeven worden. Vervolgens wordt aan 

de hand van de verzamelde data uit interviews en andere bronnen het onderzoek naar extrinsieke 

verantwoording toegelicht. Dit zal gevolgd worden door de analyse van bevindingen omtrent het 

onderzoek naar intrinsieke verantwoording in Eurojust. 

 

5.1 De oprichting, doelen en taken van Eurojust5.1 De oprichting, doelen en taken van Eurojust5.1 De oprichting, doelen en taken van Eurojust5.1 De oprichting, doelen en taken van Eurojust    

Eurojust is een nog zeer jong agentschap van de Europese Unie dat in 2002 et levenslicht zag. 

Het is opgericht door de Raad van Ministers met het oog op juridische samenwerking tussen 

lidstaten van de Europese Unie. Een jaar na de oprichting, in 2003, werd bij besluit van de Raad 

van Ministers het budgettaire systeem van Eurojust gewijzigd om de functionering van de 

organisatie te versterken. Eurojust is na een tijdelijke stationering in Brussel verhuisd naar Den 

Haag waar vanuit het tot op heden haar taken voortzet. 

    

Eurojust is opgericht met het primaire doel om juridische samenwerking binnen de Europese 

Unie te centraliseren en te verbeteren. Eurojust heeft derhalve zelf geen directe justitiële 

bevoegdheden, maar kan wel ondersteunend optreden voor de justitiële instanties van lidstaten. 

De volgende bevoegdheden zijn aan Eurojust toegekend om deze ondersteunende functie te 

operationaliseren: de bevoegdheid om opsporingsonderzoek en vervolging in specifieke lidstaten 

te verzoeken, de ondersteunende bevoegdheid voor transnationaal onderzoek en vervolging, de 

bevoegdheid om informatie uitwisseling te vragen, de bevoegdheid om gemeenschappelijke 

onderzoeksteams op te zetten, de bevoegdheid om te adviseren in jurisdictiegeschillen, de 

bevoegdheid om te adviseren aan officieren van justitie en opsporingsambtenaren en de 

bevoegdheid om bijeenkomsten te organiseren voor het vergaren en uitwisselen van justitiële 

expertise.104 

 

Eurojust wordt gefinancierd uit het algemene budget van de Europese Unie. De Commissie is 

verantwoordelijk voor de verdeling van dit budget en is derhalve bepalend voor het gedeelte van 

het budget dat naar Eurojust gaat. Het voor Eurojust gereserveerde budget wordt hierbij nog wel 

door de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer goedgekeurd. 

In 2007 bedroeg het voor Eurojust gereserveerd budget 17,5 miljoen euro. De lonen van de 

nationale leden, die werkzaam zijn bij Eurojust, worden buiten dit budget om door de eigen 

lidstaten van de leden betaald.105 

                                                           
104 Le Compte (2003) P 104 t/m 105 & Website Commissie: Eurojust 
105 Website Brits parlement: SCEU - CHAPTER 2 (punt 21)  

M
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5.2 Extrinsieke verantwoording in Eurojust5.2 Extrinsieke verantwoording in Eurojust5.2 Extrinsieke verantwoording in Eurojust5.2 Extrinsieke verantwoording in Eurojust    

In deze paragraaf worden alle bevindingen behandeld die verzameld zijn voor het onderzoek naar 

vormen van extrinsieke verantwoording in Eurojust. De in hoofdstuk 3 opgestelde 

onderzoeksindicatoren worden gevolgd om deze analyse te structureren. 

 

5.2.1 Het verantwoordingsorganogram van Eurojust in theorie en praktijk 

Eurojust bestaat momenteel uit een College van 27 nationale leden die per lidstaat worden 

geselecteerd door de lidstaten zelf. De lidstaten mogen hiernaast een beperkt aantal 

plaatsvervangers en assistenten selecteren voor de begeleiding van de nationale leden. Het 

College zelf wordt geleid door een voorzitter en een vicevoorzitter. Naast het College is er ook een 

administratieve afdeling binnen Eurojust die verantwoordelijk is voor alle administratieve taken. 

De administratieve directeur leidt deze afdeling en stuurt de verschillende onderdelen binnen de 

afdeling aan.106 Het totale beeld van de verschillende onderdelen van Eurojust zijn opgenomen in 

het onderstaande organogram: 

 

     Figuur 5.1: Verantwoordingslijnen binnen Eurojust 

 

Intern zijn binnen Eurojust de verschillende administratieve afdelingen verantwoording 

verschuldigd aan de administratieve directeur. De administratieve directeur is op zich zelf weer 

verantwoording verschuldigd aan het college. Wat betreft de externe verantwoordingslijnen kan 

gesteld worden dat Eurojust, in theorie, volledig onafhankelijk is van externe organisaties. In de 

praktijk zijn echter de Commissie en de Raad belangrijke partijen die invloed uitoefenen op de 

                                                           
106 Website Eurojust: Over Eurojust 
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functionering van Eurojust. De Commissie omdat het een grote rol speelt in de toekenning van 

het budget en de Raad omdat Eurojust elk jaar een rapport over de activiteiten moet presenteren 

aan de Raad, de afvaardiging van een nieuwe voorzitter voor het college door de Raad bepaald 

wordt en nieuwe regels omtrent de functionering van Eurojust en samenwerkingsverbanden met 

derde partijen door de Raad goedgekeurd moeten worden. Het door de Commissie voorgestelde 

budget moet door zowel de Raad als het Europees Parlement goedgekeurd worden. Verder is er 

geen vorm van parlementaire controle op Eurojust. Enkel een jaarlijks verslag over de 

activiteiten van Eurojust wordt ter inzage naar het Europees Parlement verzonden.107 

 

Uit de interviews met respondenten zijn aanvullende gegevens naar voren gekomen over de 

externe verantwoordingslijnen. Zo blijkt de goedkeuring van het budget door het Europees 

Parlement verbonden te zijn aan directe externe controle. Per jaar wordt de financiële status van 

Eurojust 1 a 2 keer gecontroleerd door de Europese Rekenkamer. Uit deze controle rolt een 

rapport uit waarvan het Europees Parlement gebruik maakt tijdens het goedkeuringsproces van 

het nieuwe Eurojust budget. Mocht aan het einde van dit proces het budget afgekeurd worden 

dan kan de administratieve directeur opgeroepen worden om toelichting te geven over het 

voorgesteld budget.108 Naast de supranationale organen van de Europese Unie lijkt hiermee ook 

de Europese Rekenkamer een belangrijke rol te spelen in de verantwoordingsmechanismen van 

Eurojust. Uit de informatie die de respondenten hebben gegeven, is op te maken dat men binnen 

Eurojust vooral georiënteerd is op controle van financiën. De Commissie, Raad en het Europees 

Parlement hebben immers een belangrijke rol in de toekenning van het budget. Verder houdt de 

Joint Supervisory Body toezicht op het gebruik en opslag van data. Dit orgaan komt niet vaak 

naar voren in de interviews met respondenten omdat het gefocust is op een specifiek onderwerp, 

namelijk controle op het adequate gebruik van privacygevoelige informatie.109 Op operationeel 

niveau is Eurojust grotendeels onafhankelijk. Dit is mogelijk gekoppeld aan het feit dat de leden 

van het College een autoriteit op zich zijn. De meeste van hen zijn immers Officier van Justitie of 

hebben een andere hoge rang op justitieel vlak. 

 

Uit de interviews met respondenten zijn ook een aantal aanvullende punten naar voren gekomen 

over de interne verantwoordingslijnen van Eurojust. Eurojust kent in zich zelf twee grote 

onderdelen waarvan de organisationele opzet sterk van elkaar verschilt. Zo worden de leden van 

het College aangesteld, gefinancierd en gecontroleerd door de lidstaten zelf terwijl de 

medewerkers van de administratie door de supranationale organen van de Europese Unie 

aangesteld, gefinancierd en gecontroleerd worden. Een medewerker van de administratie is in 

officiële zin geen verantwoording verschuldigd aan het College. In de praktijk werkt men echter 

in een hybride situatie waarin men ook nauw met het College samen moet werken. Hierdoor 

                                                           
107 Website Commissie: Eurojust & Website Brits parlement: SCEU - CHAPTER 2(punt 14) 
108 Respondent B 
109 Respondent C & D  
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ontstaat er een informele verantwoordingsrelatie tussen de leden van het College en de 

medewerkers van de administratie. Een van de respondenten bevestigd deze bevinding met de 

vermelding dat men in de administratie “om moet kunnen gaan met twee bazen”.110 Deze 

informele verantwoordingsrelatie is het product van een verantwoordingsmechanisme dat op 

indirecte feedback is gebaseerd. Het is namelijk zo dat leidinggevers van het administratieve 

personeel hun oordeel over medewerkers gedeeltelijk baseren op de feedback die zij te horen 

krijgen van de leden van het College.111     

 

5.2.2 De methodiek van verantwoording in Eurojust 

De methodiek van verantwoording binnen een organisatie kan belangrijke aanwijzingen geven 

over de inhoud van het verantwoordingsproces. Uit het merendeel van de interviews met 

respondenten komt naar voren dat men binnen Eurojust meer gericht is op verantwoording op 

basis van producten.112 Dit betekent in de praktijk dat men het functioneren van medewerkers 

controleert op grond van de producten die worden geleverd. Hoe de medewerker tot een product 

komt is, binnen de gestelde kaders, afhankelijk van de eigen initiatieven die een medewerker 

neemt. Als medewerker lijkt men hiermee een grote mate van vrijheid te bezitten in de uitvoering 

van de eigen taken. Deze opzet voor de verantwoording wordt door sommige respondenten 

gekoppeld aan het feit dat Eurojust een jonge organisatie is. Er zijn nog geen vaste procedures 

voor bepaalde taken en de procedures voor elke opdracht worden verschillend vormgegeven. Hoe 

deze procedures worden vormgegeven is vaak afhankelijk van de persoon die het proces leidt.113 

 

Het blijkt ook dat de hybride situatie, waarin de organisatie zit, zijn effect heeft gehad op de 

manier waarop Eurojust gecontroleerd wordt. Een van de respondenten vermeldt namelijk dat 

het College vooral gecontroleerd wordt door de Joint Supervisory Body terwijl de administratie 

meer gecontroleerd wordt door de Europese Rekenkamer. Dit heeft mogelijk te maken met de 

verschillen in kerntaken van deze 2 afdelingen van Eurojust. Het College dat meer is belast met 

operationele taken binnen Eurojust wordt gecontroleerd door de Joint Supervisory Body die het 

College controleert op het adequate gebruik van privacygevoelige informatie. De administratie 

daarentegen, die zijn financiën vanuit Brussel verkrijgt, wordt gecontroleerd door de Europese 

Rekenkamer op het adequate gebruik van gemeenschapsgelden.114 Hieruit blijkt dat men in de 

vormgeving van het verantwoordingsproces een selectie heeft gemaakt in onderwerpen die van 

belang zijn voor de controle van deze 2 onderdelen van Eurojust. 
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5.2.3 De rol van democratische instanties in het verantwoordingsproces 

In de interviews met respondenten komt voornamelijk de Raad van Ministers naar voren als een 

controlerende democratische instantie. Eurojust moet elk jaar een jaarverslag maken over de 

eigen prestaties dat naar de Raad van Ministers wordt verzonden. De Raad kan doormiddel van 

dit rapport toezien op het functioneren van Eurojust. Hierbij heeft de Raad enkel een 

controlerende rol op de gehele organisatie en niet op de leden van het College. De leden zelf zijn 

namelijk verantwoording verschuldigd aan instanties in de eigen lidstaten. Enkel bij de 

ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en een land buiten Europa 

moeten de leden van het College de toestemming van de Raad hebben. Hiernaast speelt de Raad 

ook een belangrijke rol bij de selectie van de voorzitter en de vice-voorzitter van het College. 

Anders dan Europol gebruikt Eurojust wel het oordeel van de Raad (lees: raadsconclusies) in de 

evaluatie van de eigen prestaties. Het College ziet deze relatie met de Raad echter niet als 

verantwoording, maar als wisselwerking tussen Eurojust en de Raad.115 

 

Eurojust is in voldoende mate open en transparant voor instanties die de organisatie direct 

controleren. Dit geldt zowel voor interne instanties, zoals de Joint Supervisory Body, als externe 

instanties, zoals de Europese Rekenkamer. Voor externe instanties die Eurojust niet direct 

kunnen controleren is deze transparantie echter beperkt. Dit komt niet door een bewuste 

vermindering van de transparantie of openheid in de richting van deze instanties, maar door het 

feit dat deze instanties niet direct Eurojust kunnen benaderen voor verantwoording. Zo kan het 

in Brussel gevestigde Europees Parlement niet direct een vertegenwoordiger naar de in Den Haag 

gevestigde Eurojust zenden. De geografische afstand tussen deze twee organen is hiermee een 

belemmering voor de persoonlijke verantwoordingsrelatie. Een van de gesproken respondenten 

meent hierbij ook dat controlerende instanties Eurojust beter zouden begrijpen wanneer deze 

persoonlijk betroken zouden zijn bij de bedrijfsvoering van Eurojust.116 

 

Naast een meer transparante en open houding tegenover supranationale organen zou Eurojust 

ook opener kunnen zijn tegenover de media. Een grotere openheid in richting van de media zou 

nieuwe verantwoordingsrelaties met de burgers van de Europese Unie kunnen creëren. Uit een 

van de interviews komt bijvoorbeeld naar voren dat er een best practice guide (handboek) in de 

maak is om de veiligheid en de handhaving van openbare orde tijdens Europese 

voetbalwedstrijden te verbeteren. Hierbij gaat het om een hulpmiddel dat door het gastland 

gebruikt kan worden om buitenlandse hooligans, die doorgaans voor veel overlast kunnen zorgen, 

tegen te houden. Door dit soort projecten in de media te plaatsen, kan Eurojust een sterkere 

verantwoordingsrelatie met de burgers krijgen waardoor het als organisatie meer legitimiteit 

krijgt.117 
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5.2.4 De verantwoordingsrelaties met het Hof van Justitie, de Ombudsman en de vakbonden 

De rol van indirect betrokken instanties in de verantwoordingslijnen van Eurojust zijn over het 

algemeen zeer beperkt. Zo is er voor het Europees Hof van Justitie en de Europese Ombudsman 

geen rol toebedeeld in de verantwoordingsmechanismen van Eurojust. Enkel het Europees 

Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) lijkt een belangrijke rol te spelen in de 

verantwoordingslijnen van Eurojust met externe organen. 

 

Het Europees Hof van Justitie lijkt enkel een rol te spelen in geschillen rondom personeelszaken 

van Eurojust. Tot nu toe zijn er heel weinig situaties geweest waarin het Hof van Justitie een rol 

heeft gespeeld in de verantwoordingslijnen van Eurojust. Een reden hiervoor is de lange en 

moeizame weg die men moet afleggen om in dergelijke situaties het Hof van Justitie te 

benaderen. De belangrijkste reden hiervoor is echter het feit dat Eurojust een derde pijler orgaan 

is. In de gegeven aanwijzingen lijkt het erop dat de derde pijler organen binnen de Europese Unie 

zijn opgezet om samenwerking in strafvordering en strafrecht mogelijk te maken zonder dat men 

als lidstaat de soevereiniteit uit handen hoeft te geven. 118 Zo zou men als Nederland bijvoorbeeld 

niet willen dat ander lidstaten vergaande implicaties kunnen hebben voor het huidige 

gedoogbeleid in Nederland. 

 

In het gesprek met respondenten over mogelijke externe organisaties die Eurojust kunnen 

controleren, wordt opvallend vaak ingehaakt op de rol van het Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding, oftewel OLAF. OLAF is opgezet door de Commissie en heeft als doel om fraude 

te bestrijden in het gebruik van financiële middelen van de Europese Unie.119 OLAF is in eerste 

instantie opgezet om fraude in financiën te bestrijden, maar deze rol kan OLAF ook doortrekken 

naar fraudebestrijding op andere gebieden. Zo heeft OLAF in het verleden bijvoorbeeld een 

onderzoek gestart voor het onrechtmatig rekruteren van personeel.120 Dit kon het doen omdat 

men het onrechtmatig rekruteren van personeel verbindt aan het onrechtmatig gebruik van 

financiële middelen. Hiermee lijkt OLAF het enige en belangrijkste externe orgaan te zijn dat een 

verantwoordingsrelatie heeft met Eurojust.  

 

Verder heeft de Europese Ombudsman geen verantwoordingsrelatie met Eurojust. De Europese 

burger kan hiermee niet de Ombudsman benaderen bij een geschil met Eurojust.121 Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat iedere Europese burger zelf Eurojust wel kan benaderen. Men heeft 

bijvoorbeeld het recht op kennisgeving of men in de database van Eurojust voorkomt en of dit 

voorkomen op rechtvaardige gronden is gebaseerd.  

 

                                                           
118 Respondent A & D 
119 Website OLAF - Doel 
120 Respondent A 
121 Respondent D 
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5.2.5 Eurojust en extrinsieke verantwoording in een notendop 

Eurojust is opgericht door de Raad van Ministers. In de verantwoordingslijnen van Eurojust 

blijkt dat dit tot een belangrijke rol voor de Raad te hebben geleid. De Raad krijgt elk jaar een 

rapport over de activiteiten, nieuwe regels en samenwerkingsverbanden moeten door de Raad 

goedgekeurd worden en de nieuwe voorzitter van het College wordt door de Raad bepaald. In 

tegenstelling tot Europol hebben de Commissie en Parlement wel een aantal bevoegdheden. Zo is 

het budget van Eurojust afhankelijk van de Commissie en dit budget moet ook nog eens 

goedgekeurd worden door de Raad en het Parlement. Het Parlement maakt hierbij gebruik van 

de rapportages die door de Algemene Rekenkamer worden opgesteld aan de hand van directe 

externe controles. Financiële controle lijkt de belangrijkste extrinsieke verantwoordingsvorm te 

zijn tussen deze externe organen en Eurojust. 

 

Op operationeel niveau is Eurojust grotendeels onafhankelijk. Eurojust kent een dualistisch 

organisatievorm waarin het College verantwoordelijk is voor de operationele taken en de 

Administratie verantwoordelijk is voor ondersteunende taken. De leden van het College worden 

aangesteld, gefinancierd en gecontroleerd door de eigen lidstaten terwijl medewerkers van de 

administratie door de supranationale organen van de Europese Unie aangesteld, gefinancierd en 

gecontroleerd worden. Intern is men als medewerker van de administratie geen verantwoording 

verschuldigd aan het College, maar door de afhankelijke relatie tussen beide onderdelen ontstaat 

er een informele verantwoordingsrelatie. 

 

Binnen Eurojust lijkt men meer te controleren op het product dan op het proces. Dit betekent dat 

medewerkers de nodige vrijheid hebben om eigen initiatieven te nemen bij de uitvoering van hun 

taken. Deze opzet voor verantwoording wordt toegeschreven aan de geringe ervaring die Eurojust 

als jonge organisatie heeft. Er zijn namelijk nog geen vaste procedures opgesteld voor bepaalde 

taken waardoor elke opdracht verschillend wordt vormgegeven. 

 

Eurojust blijkt meer transparant te zijn voor interne controlerende instanties dan externe 

controlerende instanties. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat interne controlerende 

instanties dichterbij de organisatie zijn en de organisatie hierdoor direct kunnen controleren. Een 

verantwoordingsrelatie met andere instanties ontbreekt. Zo zijn de rollen van het Europees Hof 

van Justitie en de Europese Ombudsman zeer beperkt. Eurojust heeft wel een belangrijke 

verantwoordingsrelatie met OLAF, het anti fraude orgaan van de Europese Unie. OLAF is in 

theorie enkel bevoegd om uitgaven van Europese instanties te controleren. In de praktijk wordt 

deze bevoegdheid echter breed doorgetrokken omdat op elk aspect binnen het takenpakket van 

organisaties men een financieel raakvlak kan vinden. 
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5.3 Intrinsieke verantwoording in Eurojust5.3 Intrinsieke verantwoording in Eurojust5.3 Intrinsieke verantwoording in Eurojust5.3 Intrinsieke verantwoording in Eurojust    

In de vorige paragrafen zijn verschillende vormen van extrinsieke verantwoording in Eurojust 

besproken. In de paragrafen hieronder wordt geanalyseerd of intrinsieke verantwoording een rol 

heeft in de verantwoordingsmechanismen van Eurojust. 

 

5.3.1 Ethiek in Eurojust en de uitwerkingen op verantwoording 

De tweedeling van de organisatie in het College en de administratie is ook merkbaar in de 

gesprekken met respondenten over beroepsethiek en de uitwerkingen hiervan op verantwoording. 

Het College lijkt zeer veel belang te hechten aan ethische waarden en de koppeling van deze 

waarden aan de eigen taken. Dit komt mogelijk door het feit dat men direct verantwoordelijk is 

voor de core-business van Eurojust. De administratie daarentegen heeft een ondersteunende taak 

en mist hiermee grotendeels de binding met de kerndoelstellingen van Eurojust. Hoewel in de 

gesprekken met respondenten ook naar voren komt dat beroepsethiek van belang is voor het 

administratief personeel, gaat het gesprek meestal over de gedrevenheid van de nationale leden. 

De nationale leden worden gezien als professionals terwijl administratief personeel wordt 

aangemerkt als “service oriented”.122 Dit heeft mogelijk zijn uitwerkingen op de relatie tussen 

beroepsethiek en verantwoording. De relatie tussen ethiek en verantwoording zal sterker zijn in 

het College omdat men direct verbonden is met de kerntaken van de organisatie. 

 

Binnen Eurojust heeft beroepsethiek ook een belangrijke rol om de multiculturele opzet van de 

organisatie goed te laten functioneren. Het gezamenlijke doel dat men heeft binnen Eurojust leidt 

er tot toe dat culturele verschillen tussen de officiers en/of medewerkers vervagen. Men ziet 

beroepsethiek hiermee als een gulden middenweg om de 27 verschillende culturen bij elkaar goed 

te laten functioneren. Het bestaan van een duidelijk omschreven en universeel doel leidt er zelf 

tot toe dat men de organisatie als een familie beschouwd.123 Hierbij moet nogmaals opgemerkt 

worden dat het College deze binding sterker zal hebben dan de administratie omdat men als 

College dichterbij de kerntaken staat. 

 

Naast het hebben van een doel komt ook respect tegenover anderen naar voren in de interviews 

met respondenten. Het grootste gedeelte van de respondenten koppelt deze term direct aan de 

multiculturele opzet van de organisatie. Respect als een beroepsethische waarde wordt gekoppeld 

aan het respectvol omgaan met de kernwaarden van andere culturen. Een van de respondenten 

noemt bijvoorbeeld de verschillen in tijdstip waarop men luncht. Als men een afspraak inplant op 

een bepaald tijdstip met een collega uit een ander cultuur die net op dat tijdstipt zal lunchen, kan 

men verwachten dat men geen goede werkrelatie met deze collega kan opbouwen. Hierbij 

vermelden respondenten ook dat dit voor belangrijkere kwesties doorgetrokken kan worden.124  

                                                           
122 Respondent D & A 
123 Respondent A 
124 Respondent A,B & C 
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5.3.2 Ethiek als onderdeel van intermenselijke relaties 

Zowel voor het College als voor de administratie komt een gelijkwaardig beeld naar voren op het 

gebied van intermenselijke relaties. In beide onderdelen van de organisatie blijkt dat 

medewerkers voornamelijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan, maar dat hierbij 

afkomst en cultuur bepalend kan zijn voor de vorm van de relaties met anderen. Hiernaast blijkt 

ook dat de communicatie tussen leden van het College en medewerkers van de administratie niet 

altijd optimaal verloopt omdat men verschillende verwachtingen van elkaar heeft. 

 

Uit een aantal interviews komt naar voren dat culturele verschillen binnen Eurojust bepalend 

kunnen zijn voor de omgang met collega’s. In deze kwestie maakt men een scheiding tussen 

medewerkers uit zuidelijke en medewerkers uit noordelijke lidstaten. Medewerker uit zuidelijke 

lidstaten hebben over het algemeen de neiging om op een hiërarchische wijze de relaties met 

collega’s vorm te geven.125 Dit resulteert in een verantwoordingsrelatie waarin bureaucratische 

vormen van verantwoording de hoofdtoon spelen. Wanneer men het over bureaucratische 

intermenselijke relaties heeft met betrekking tot controle komen procedures en regels naar voren 

die onder extrinsieke verantwoording geschaard kunnen worden. Eerder is in hoofdstuk 2 

besproken dat gelijkwaardigheid in de relatie met collega’s noodzakelijk is om intrinsieke 

verantwoording binnen een organisatie mogelijk te maken. In dit verband lijken medewerkers uit 

noordelijke lidstaten zich meer te lenen voor de methodiek van intrinsieke verantwoording dan 

medewerkers uit zuidelijke lidstaten. Dit omdat men in noordelijke lidstaten vanuit de eigen 

cultuur al geneigd is tot een gelijkwaardige omgang met collega’s. Hierbij is het opmerkelijk dat 

in tegenstelling tot Europol er minder ingegaan wordt op culturele verschillen met oostelijke 

lidstaten. Een duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt echter. 

 

Uit de gesprekken met respondenten is naar voren gekomen dat de omgang tussen nationale 

leden en medewerkers van de administratie niet altijd optimaal verloopt. Zo klaagt men vanuit 

het College dat administratieve medewerkers vaak onflexibel omgaan met de manier waarop men 

met het College samenwerkt. Vanuit de administratie klaagt men weer dat het College invloed 

uitoefent op gebieden waar het eigenlijk niet voor bevoegd is. Een voorbeeld van deze 

miscommunicaties tussen College en administratie zijn bijvoorbeeld de kantooruren. In Eurojust 

heeft men bij een werkdag van 7.5 uur de verplichting om aanwezig te zijn op kantoor tussen 10 - 

12 uur en 14 - 16 uur. Het College klaagt dat medewerkers van de administratie niet flexibel 

omgaan met deze tijden terwijl de administratie klaagt dat leden van het College zich niets 

aantrekken van de aanwezigheidsverplichting.126 Kennelijk botsen de professionele normen en 

waarden die leden van het College hebben met de bureaucratische normen en waarden die de 

administratieve medewerkers hebben. Om intrinsieke verantwoording mogelijk te maken moeten 

deze verschillen in opvatting vereffend worden. 

                                                           
125 Respondenten A & D 
126 Respondenten B, C & D 
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5.3.3 Professionalisme in Eurojust en de uitwerkingen op verantwoording 

De taken van medewerkers in Eurojust zijn complex, maar deze complexiteit heeft niet in alle 

onderdelen van de organisatie geleid tot het ontstaan van professionele 

verantwoordingsmechanismen. Enkele de leden van het College lijken in voldoende mate 

professioneel voor intrinsieke verantwoording. Binnen de administratie is dit niet het geval en 

gebruikt men andere methoden om verantwoording in een complexe omgeving mogelijk te maken. 

 

Het beeld dat naar voren komt over het functioneren van het College past in een setting waarin 

intrinsieke verantwoording mogelijk zal zijn. Het College bestaat uit 27 gelijkwaardige leden die 

op gelijke voet met elkaar kunnen samenwerken. Deze leden hebben veel kennis op het gebied 

van justitiële zaken en kunnen hierdoor goed functioneren in een complexe omgeving. Het College 

zelf heeft enkel een voorzitter die zich meer als een vertegenwoordiger van het College gedraagt 

dan als een leidinggever. Er is een hoger doel waar alle leden van het College achter staan.127 Al 

deze eigenschappen van het College wijzen erop dat intrinsieke verantwoording mogelijk is 

binnen het College en dat het zelfs al gebruikt wordt. 

 

Voor de administratie geldt een geheel ander verhaal. De ondersteunende taken die medewerkers 

aan het College moeten leveren leiden automatisch tot een hogere complexiteit wegens de aard 

van taken. Eurojust is hiernaast een jonge organisatie waarin veel procedures nog niet zijn 

gestandaardiseerd. Dit leidt tot vrijheid en eigen initiatief in de uitvoering van de meeste 

handelingen.128 Deze voorwaarden voor intrinsieke verantwoording hebben echter niet geleid tot 

het eigenen van intrinsieke verantwoordingsmechanismen in de administratie. Juist het 

tegenovergestelde lijkt in werking. Met het groter worden van de organisatie is men van plan om 

gestandaardiseerde frameworks in de administratie in te bouwen.129 Deze zullen leiden tot vaste 

procedures, omlijnde taakgebieden en meer hiërarchie in de administratie. Al deze eigenschappen 

passen meer bij een extrinsieke dan bij een intrinsieke opzet voor verantwoording. 

 

Net zoals bij Europol richt men zich bij Eurojust niet op het inzicht en de capaciteiten die men als 

sollicitant kan hebben. De selectie van personeel is gericht op ervaring en kennis in het gewenste 

taakgebied. Zo is men zeer strikt in het aantal jaren ervaring dat iemand moet hebben. Als men 

als sollicitant positief scoort op alle onderdelen van de sollicitatie, maar hierbij bijvoorbeeld 1 

maand tekort komt voor het ervaringscriterium wordt men niet aangenomen.130 Hiermee kan 

geconcludeerd worden dat men bij lange na niet selecteert op eigenschappen die een medewerker 

moet hebben om intrinsieke verantwoording te realiseren. 
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5.3.4 Eurojust en intrinsieke verantwoording in een notendop 

De koppeling van beroepsethiek aan verantwoording wordt in Eurojust tweeledig opgevat. Het 

College lijkt meer belang te hechten aan ethische waarden dan de Administratie. Dit komt 

mogelijk doordat het College direct verantwoordelijk is voor de kerntaken van de organisatie 

terwijl de Administratie meer een ondersteunende taak heeft. Hierdoor mist de Administratie de 

binding met kerndoelstellingen en verbindt men ethische waarden minder snel aan 

verantwoording. De beroepsethiek binnen Eurojust heeft ook een belangrijke rol om de 

multiculturele opzet van de organisatie goed te laten functioneren. Door de aanwezige 

beroepsethiek wordt er een gezamenlijk doel gecreëerd dat noodzakelijk is om de 27 aanwezige 

culturen binnen Eurojust goed te laten functioneren. Hierbij is respect voor andere culturen een 

belangrijk onderdeel van de beroepsethiek binnen Eurojust. 

 

Zowel in het College als in de Administratie komt naar voren dat men op basis van 

gelijkwaardigheid met elkaar omgaat. Hierbij is de afkomst en cultuur van iemand wel belangrijk 

voor de relaties met anderen. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat medewerkers uit de 

zuidelijke lidstaten meer de neiging hebben om de relaties met collega´s op een formele en 

hiërarchische manier vorm te geven. Dit leidt tot bureaucratisering van de intermenselijke 

relaties en maakt hierdoor intrinsieke verantwoording onmogelijk. Medewerkers uit noordelijke 

staten gaan meer op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om en zullen daardoor beter in staat 

zijn om intrinsieke verantwoordingsvormen te ontwikkelen. Ook blijkt de relatie tussen het 

College en de Administratie soms moeizaam te verlopen omdat men in het College professionele 

normen hanteert terwijl men in de Administratie meer is geneigd om op een bureaucratische 

manier te werk te gaan. Om intrinsieke verantwoording mogelijk te maken moet men meer op 

basis van professionele normen (lees: normen van het College) met elkaar samen kunnen werken. 

 

De taken binnen Eurojust zijn complex te noemen, maar deze complexiteit heeft niet in beide 

onderdelen van de organisatie tot het ontstaan van professionele verantwoordingsmechanismen 

geleid. Enkel in het College lijken professionele normen in voldoende mate ontwikkelt te zijn om 

intrinsieke verantwoording mogelijk te maken. De Administratie heeft ook enkele kenmerken die 

intrinsieke verantwoording mogelijk zou moeten maken. Zo moet men binnen de Administratie 

omgaan met complexe taken en heeft men hierbij de nodige vrijheid om initiatief te nemen. 

Ondanks deze positieve eigenschappen voor intrinsieke verantwoording wil men in de toekomst 

gebruik maken van gestandaardiseerde frameworks die meer kenmerkend zijn voor extrinsieke 

verantwoording dan voor intrinsieke verantwoording. Hiernaast blijkt ook dat men medewerkers 

niet op basis van professionele eigenschappen selecteert. Een tekort van 1 maand voor het 

ervaringcriterium binnen de sollicitatie is reden om de sollicitant af te wijzen. Hiermee kan 

geconcludeerd worden dat momenteel enkel de opzet van het College zich leent voor intrinsieke 

verantwoording in Eurojust.  
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6. Conclusie 

 

it het onderzoek naar verantwoording in Europol en Eurojust zijn interessante 

bevindingen naar voren gekomen die van belang kunnen zijn voor zowel 

maatschappelijke als wetenschappelijke discussies rondom dit thema. De belangrijkste 

bevindingen van het onderzoek worden in dit hoofdstuk nogmaals aangehaald. Hiermee zal de 

onderzoeksvraag beantwoord en de hypothesen getoetst worden. Tot slot zal er een reflectie op 

het eigen onderzoek volgen om mogelijke verbeterpunten en onderwerpen voor verder onderzoek 

omtrent verantwoording aan te stippen. 

 

6.1 De onderzoeksvraag beantwoord6.1 De onderzoeksvraag beantwoord6.1 De onderzoeksvraag beantwoord6.1 De onderzoeksvraag beantwoord    

De beantwoording van de onderzoeksvraag is de eerste stap in de afsluiting van dit onderzoek. 

Hierbij zullen zowel de implicaties die het onderzoek heeft gehad op de 

verantwoordingsstructuren van Europol en Eurojust als de algemene implicaties voor de theorie 

besproken worden.  

 

6.2.1 De deelvragen beantwoord 

Deelvraag 1Deelvraag 1Deelvraag 1Deelvraag 1aaaa: Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de extrinsieke extrinsieke extrinsieke extrinsieke verantwoordingsmechanismen van agentschappen verantwoordingsmechanismen van agentschappen verantwoordingsmechanismen van agentschappen verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder onder onder onder 

de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?de derde pijler er uit?    

    

Zowel voor Europol als voor Eurojust geldt dat de Raad van Ministers het allerhoogste orgaan is 

dat deze agentschappen tot verantwoording kan roepen. Deze taak lijkt in de praktijk echter niet 

actief beoefend te worden door de Raad van Ministers en is het overgelaten aan representatieve 

afdelingen binnen de agentschappen. Deze representatieve organen zijn het Management Board 

in Europol en het College in Eurojust. Enkel bij de jaarlijkse goedkeuring van het budget speelt 

de Raad van Ministers een belangrijke rol. In het geval van Eurojust spelen de Commissie en het 

Europees Parlement ook een belangrijke rol in de toekenning van het budget. Verder zijn er 

(buiten het jaarverslag om) geen verantwoordingslijnen tussen de supranationale organen van de 

Europese Unie en deze agentschappen. Dit is niet verrassend aangezien deze organen op afstand 

zijn opgericht als zelfstandig bestuursorgaan in de Europese Unie. 

 

Intern zijn er afdelingen binnen Europol en Eurojust waarvan een enkeling direct belast zijn met 

de controle van organisatieprocessen. Zo is er binnen Europol de financiële controleur, Joint 

Supervisory Body en gemeenschappelijke controlecomité. Binnen Eurojust zijn er 

vertegenwoordigers van de Europese Rekenkamer en is er het Joint Supervisory Body (niet te 

verwarren met de gelijknamige instantie van Europol). Deze controlerende instanties zijn gericht 

op de controle van financiën en databeheer.  

U
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Deelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen inDeelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen inDeelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen inDeelvraag 1b: Welke effecten hebben deze extrinsieke verantwoordingsmechanismen in    

agentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijler????    

 

De effecten die de extrinsieke verantwoordingsmechanismen binnen Europol en Eurojust hebben 

lijken vooral te leiden tot specifieke verantwoording over uitgaven en/of het gebruik van 

privacygevoelige data. Voor de operationele taken van Europol geldt dat men sterk op basis van 

werkprocessen controleert. Dit indiceert een sterk op de bureaucratie gerichte 

verantwoordingssysteem. Binnen Eurojust daarentegen controleert men meer op basis van 

producten wat een indicatie is voor een professioneel ingerichte verantwoordingssysteem. 

 

Verder komt naar voren dat in beide organisaties er een sterk tekort is aan controle door 

toezichthoudende instanties. Zo heeft het Europees Hof van Justitie of de Europese Ombudsman 

geen verantwoordingsrelaties met Europol of Eurojust. Enkel het anti fraude bureau (OLAF) lijkt 

actief te zijn in de verantwoordingslijnen van Eurojust. Het is ongewoon dat instanties die belast 

zijn met rechtsvordering en rechtshandhaving geen verantwoordingslijnen hebben met 

toezichthoudende instanties zoals het Europees Hof van Justitie of de Europese Ombudsman. 

 

Deelvraag 2Deelvraag 2Deelvraag 2Deelvraag 2aaaa: Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de : Hoe zien de intrinsieke intrinsieke intrinsieke intrinsieke verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de verantwoordingsmechanismen van agentschappen onder de 

derde pijler er uit?derde pijler er uit?derde pijler er uit?derde pijler er uit?    

 

Ethiek als verantwoordingsmechanisme wordt in Europol en Eurojust verschillend benaderd. 

Binnen beide organisaties is de beroepsethiek van medewerkers een afspiegeling van de 

kerntaken die medewerkers hebben. Zodoende ziet men bij Europol beroepsethiek die 

kenmerkend is voor politieorganisaties en bij Eurojust beroepsethiek die kenmerkend is voor 

justitiële organisaties. Voor zover heeft de geconstateerde beroepsethiek geen directe implicaties 

op intrinsieke verantwoordingsmechanismen. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat de 

multiculturele opzet van de beide organisaties wel effect heeft op de connectie tussen ethiek en 

intrinsieke verantwoordingsvormen. 

    

Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in Deelvraag 2b: Welke effecten hebben deze intrinsieke verantwoordingsmechanismen in 

agentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijleragentschappen onder de derde pijler????    

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat culturele verschillen bepalend zijn voor de 

verantwoordingsrelaties van medewerkers. Hierbij wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

medewerkers uit zuidelijke lidstaten en medewerkers uit noordelijke lidstaten. Het blijkt dat 

medewerkers uit zuidelijke lidstaten minder open staan voor intrinsieke verantwoording dan hun 

collega’s uit noordelijke lidstaten. Aanwijzingen hiervoor zijn de hiërarchische benadering van 

relaties met anderen en de bureaucratische houding tegenover de eigen taken. Medewerkers uit 

noordelijke lidstaten hebben juist meer de neiging om relaties met anderen op gelijkwaardige 
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voet vorm te geven. Hierdoor kan collegiale controle ontstaan wat een van de kenmerken is van 

intrinsieke verantwoording. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek komt verder naar voren dat de meest geschikte afdeling voor 

intrinsieke verantwoording het College in Eurojust is. Enkel binnen het College heeft men een 

platte hiërarchie waarin iedereen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaat en is men in 

voldoende mate professioneel om met de complexiteit van de taken om te gaan. Verder lijken 

vormen van intrinsieke verantwoording voor de andere afdelingen van Europol en Eurojust 

minimaal van toepassing te zijn. Deze zijn in hun huidige vorm hiërarchisch en bureaucratisch 

ingericht en besteden weinig aandacht aan de nodige kwalificaties bij medewerkers die essentieel 

zijn voor intrinsieke verantwoording.  

 

Nu de extrinsieke en intrinsieke verantwoordingsstructuren binnen Europol en Eurojust bekend 

zijn, kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord worden. Hierbij gaat het om de vraag of 

intrinsieke verantwoording een alternatief kan zijn voor extrinsieke verantwoording in een 

omgeving waarin complexe taken uitgevoerd moeten worden en meerdere leidinggevers 

toonaangevend zijn voor de organisatie.  

 

6.2.2 De hoofdvraag beantwoord 

 

In hoeverre In hoeverre In hoeverre In hoeverre kunnen intrinsiekekunnen intrinsiekekunnen intrinsiekekunnen intrinsieke    vormen van vormen van vormen van vormen van verantwoording verantwoording verantwoording verantwoording inininin    justitiële en politiële justitiële en politiële justitiële en politiële justitiële en politiële 

agentschappen van de Europese Unie agentschappen van de Europese Unie agentschappen van de Europese Unie agentschappen van de Europese Unie een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van een substituut zijn voor extrinsieke vormen van 

veveveverantwoordingrantwoordingrantwoordingrantwoording????    

    

Binnen dit onderzoek werden intrinsieke verantwoordingsmechanismen naar voren geschoven als 

alternatief voor de meer traditionelere en extrinsieke vormen van verantwoording. De 

theoretische onderbouwing hiervoor werd ontleend uit de huidige context waarin Europol en 

Eurojust functioneert. De zelfstandige positie tegenover centrale Europese organen, het complexe 

en specialistische karakter van de taken en de invloed die door meerdere leidinggevers wordt 

uitgeoefend zouden de extrinsieke vormen van verantwoording ongeschikt maken voor Europol en 

Eurojust. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat deze eigenschappen niet altijd tot de 

ontwikkeling van intrinsieke verantwoordingsmechanismen hebben geleid. 

 

Enkel in het College van Eurojust lijken intrinsieke verantwoordingsmechanismen een 

belangrijke rol te spelen in verantwoordingsrelaties. In alle andere onderdelen van Europol en 

Eurojust zijn het de extrinsieke verantwoordingsvormen die kenmerkend zijn voor de 

verantwoordingsrelaties. De redenen voor het niet ontstaan van een algemene intrinsieke 

verantwoordingsmechanisme kan toegelicht worden aan de hand van een aantal factoren. 

Allereerst lijkt de grote afstand waarop deze agentschappen geplaatst zijn niet tot volledige 
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onafhankelijkheid te hebben geleid. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat er vele 

verantwoordingslijnen zijn naar controlerende instanties en dat deze verantwoordingslijnen zijn 

opgezet rondom specifieke thema’s zoals budgettering en databescherming. Deze externe en 

specifieke controles hebben mogelijk geleid tot een situatie waarin intrinsieke normen over de 

adequate uitvoering van de eigen taken niet is ontstaan. Dit heeft op zijn beurt weer het ontstaan 

en gebruik van intrinsieke verantwoording belemmerd. Dat deze agentschappen belast zijn met 

de uitvoering van complexe taken heeft ook niet geleid tot het ontstaan van intrinsieke 

verantwoordingsmechanismen. Men moet als medewerker verantwoording afleggen over de 

processen die men heeft doorlopen en niet over het gehele product dat men levert. Hierdoor 

ontstaan er geen optimale binding met de producten waardoor er in mindere mate een intrinsieke 

binding is met de eigen producten. Hierbij moet vermeldt worden dat dit in mindere mate geldt 

voor Eurojust omdat men daar meer gericht is op producten. Tot slot werd aangenomen dat 

meerdere principalen tot meerdere doelstellingen en het bestaan van meerdere doelstellingen tot 

intrinsieke verantwoordingsmechanismen zou leiden. Dit omdat de controle van de uitvoering 

van deze doelstellingen in de praktijk onmogelijk zou worden. Het blijkt echter dat meerdere 

principalen niet tot meerdere doelstellingen maar tot een consensus model in de doelstellingen 

heeft geleid. Zo worden beslissingen over Europol en Eurojust op basis van samenspraak 

genomen. Aanwijzingen hiervoor zijn in de vertegenwoordigende organen van beide 

agentschappen te vinden. Deze worden door de 27 lidstaten (lees: principalen) aangesteld en 

gecontroleerd. Dit leidt mogelijk tot gezamenlijke doelstellingen en de mogelijkheid om deze 

doelstellingen op een uniforme wijze te controleren. 

 

Aan de hand van deze bevindingen kan antwoord gegeven worden op hoofdvraag van dit 

onderzoek. Binnen justitiële en politiële agentschappen van de Europese Unie spelen intrinsieke 

verantwoordingsmechanismen een marginale rol. Ondanks de geschikte condities voor het 

ontstaan van intrinsieke verantwoording zijn er in de praktijk onvoldoende aanwijzingen 

gevonden voor het daadwerkelijk gebruik van intrinsieke verantwoording. De politieke 

leidinggevers waaraan men verbonden is, de bureaucratische en hiërarchische bedrijfsvoering die 

men hanteert en het ontbreken van selectie op basis van professionaliteit bij de rekrutering van 

medewerkers zijn de belangrijkste constateringen waarmee geconcludeerd kan worden dat 

intrinsieke verantwoording (momenteel) geen substituut is voor extrinsieke vormen van 

verantwoording in justitiële en politiële agentschappen van de Europese Unie. 
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6.26.26.26.2    De hypothesen in de praktijkDe hypothesen in de praktijkDe hypothesen in de praktijkDe hypothesen in de praktijk    

Aan het einde van hoofdstuk 2 (§ 2.6) is op basis van de literatuur een drietal hypothesen 

opgesteld over de verwachte uitkomsten van dit onderzoek. Hoe deze hypothesen zich met de in 

de praktijk gevonden gegevens verhouden, zal hieronder voor zowel Europol als Eurojust 

besproken worden. 

 

1.1.1.1. Meerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaal Meerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaal Meerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaal Meerdere principalen in overheidsagentschappen zullen de problemen tussen principaal 

en agent, die in de Principalen agent, die in de Principalen agent, die in de Principalen agent, die in de Principal----agent theorie worden voorspeld, versterken.agent theorie worden voorspeld, versterken.agent theorie worden voorspeld, versterken.agent theorie worden voorspeld, versterken. 

    

Europol: 

Voor Europol kan de relatie tussen principaal en agent tweeledig worden opgevat. In het eerste 

geval is Europol als organisatie een agent die aan meerdere externe principalen verbonden is en 

in het tweede geval kan intern in Europol onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 

agenten en principalen. 

 

In het eerste geval heeft Europol als agent te maken met het toezicht van 27 lidstaten die als 

principaal verenigd zijn in de Raad van Ministers. Uit de interviews met respondenten kwam 

naar voren dat Europol zich bewust is van de invloed die deze principalen kunnen uitoefenen en 

zich hierop aanpast (bijvoorbeeld in de besprekingen van het budget). In plaats van verschillende 

doelstelling tussen Europol en de Raad van Ministers, zoals de principal-agent theorie dit 

beschrijft, ontstaat er een situatie waarbij Europol zich schikt naar de doelstellingen van de Raad 

van Ministers. Dit omdat de Raad van Ministers de politieke leidinggever is en over het budget en 

voortbestaan van Europol kan beslissen. Tussen haakjes moet vermeld worden dat ook de Raad 

van Ministers in enige mate een consensus in de doelstellingen moet bereiken omdat de 27 

lidstaten unaniem tot hun beslissingen moeten komen. Al met al kan geconcludeerd worden dat 

het bestaan van meerdere principalen leidt tot het tegenovergestelde van wat er eerst 

aangenomen werd. Er is een noodgedwongen consensus in de doelstellingen van Europol en de 

Raad van Ministers en voor enige ontwijk en/of afwijkgedrag van dit doel zijn er geen 

aanwijzingen. 

 

In het tweede geval is er ook sprake van meerdere principalen die invloed hebben op Europol. Dit 

leidt echter niet tot dezelfde conclusies als in het eerste geval. Op bestuursniveau is er het 

Management Board (met een vertegenwoordiger per lidstaat) en de directeur. Hiernaast zijn er 3 

controlerende organen die vergaande bevoegdheden hebben. Op het uitvoerende niveau zijn de 

taken opgesplitst in 3 specialistische afdelingen. In de praktijk lijkt deze organisatieopzet soms te 

leiden tot verschillen in doelstellingen en de hieraan gekoppelde problemen die in de Principal-

agent theorie worden voorspeld. Eerder in dit onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat de 

directeur en de financiële controleur een meningsverschil hadden op een specifiek gebied omdat 

hun taken overlap met elkaar vertoonden. Hiernaast kwam ook naar voren dat medewerkers op 
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het uitvoerende niveau weinig kennis hebben over verantwoordingslijnen op hoger niveau en dat 

men in verschillende afdelingen verschillende methoden kan hanteren. Deze bevindingen kunnen 

als aanwijzingen dienen voor het vermoeden dat er verschillen in de doelstellingen van 

principalen en agenten zijn. Er zijn in het onderzoek echter geen aanwijzing gevonden voor de 

koppeling van dit fenomeen aan vormen van ontwijk- en/of afwijkgedrag. 

 

Wat betekent dit dan voor het verantwoordingsvraagstuk dat in dit onderzoek naar voren is 

gekomen? Meerdere principalen in Europol leiden wel tot verschillende doelen, maar dit leidt niet 

tot problemen voor verantwoording zoals die in de principal-agent theorie worden voorspeld. Men 

zou in het geval van Europol extra aandacht kunnen besteden aan de mogelijke afvlakking van 

doelen dat door concessies kan worden veroorzaakt. Een consensus maakt het mogelijk om in een 

pluriforme omgeving besluitvorming te realiseren, maar kan hierbij ook leiden tot een afvlakking 

van de eigen standpunten. Hiernaast zou Europol extra aandacht kunnen besteden aan de 

verkokering van doelen dat door differentiatie van functies en afdelingen veroorzaakt wordt. 

Wanneer de verschillende afdelingen geïsoleerd raken van elkaar door een strikte scheiding in 

functies en afdelingen, kan dit leiden tot verschillende en foutieve interpretaties van het 

eigenlijke doel.  

 

Eurojust: 

Net als in het geval van Europol kan ook in het geval van Eurojust de relatie tussen principalen 

en agenten tweeledig worden opgevat. De inhoud van deze relaties zijn echter geheel verschillend 

van elkaar. 

 

Extern gezien is er enkel een relatie op financieel vlak tussen Eurojust, de Commissie en het 

Europees Parlement. Hiernaast is er een relatie met de Raad van Ministers op het vlak van 

toezicht en afvaardiging. Verder is Eurojust op operationeel niveau geheel onafhankelijk van 

externe instanties. Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat er verschillen in doelstelling 

zijn tussen Eurojust en haar principalen. Dit komt mogelijk door de relaties die Eurojust met 

haar principalen heeft. Eurojust heeft immers op beperkte onderwerpen connecties met haar 

principalen. Hierbij is de Raad van Ministers wel verantwoordelijke voor de hoofdlijnen die 

Eurojust moet volgen, maar deze hoofdlijnen worden zeer algemeen opgesteld waardoor de 

doelstellingen niet in conflict komen met de onafhankelijkheid van Eurojust op het operationele 

gebied. Hierdoor gaat de Principal-agent theorie, in dit geval, niet op voor Eurojust. 

 

Intern gezien zijn er wel aanwijzingen dat het bestaan van meerdere principalen tot problemen 

kan leiden. Deze problemen lijken zich vooral te manifesteren tussen het College en de 

administratie. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat de nationale leden van het 

College en de medewerkers van de administratie verschillende doelstellingen hebben. Het College 

dat afhankelijk is van de ondersteuning van administratief personeel heeft geen formeel 
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zeggenschap over het functioneren van deze medewerkers. Zo is het College verbonden aan de 

lidstaten terwijl de administratieve afdeling verbonden is aan de supranationale organen van de 

Europese Unie. Het ontbreken van een formele binding lijkt er toe te leiden dat het ontwijk- en 

afwijkgedrag zich wel voordoet binnen Eurojust. Zo klaagt men bijvoorbeeld vanuit het College 

dat het moeilijk is om administratief personeel buiten de officiële werktijden beschikbaar te 

stellen, terwijl zij wel van cruciaal belang zijn voor de invulling van taken. 

 

Met betrekking tot het verantwoordingsvraagstuk betekent dit voor Eurojust dat de relatie 

tussen College en Administratie niet optimaal is. Dit is toe te schrijven aan het ontbreken van 

een formele relatie tussen het College en de administratie. Met externe instanties zijn de 

verantwoordingsrelaties zeer beperkt waardoor er geen verschillen in de doelstellingen ontstaan.  

 

2.2.2.2. Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een Het feit dat men met meerdere principalen te maken heeft, zal leiden tot een 

professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke professionele opzet voor de inrichting van de organisaties waarin intrinsieke 

verantwoordingsvormen naar voren komen en verantwoordingsvormen naar voren komen en verantwoordingsvormen naar voren komen en verantwoordingsvormen naar voren komen en extrinsieke vormen van verantwoording in extrinsieke vormen van verantwoording in extrinsieke vormen van verantwoording in extrinsieke vormen van verantwoording in 

waarde afnemen.waarde afnemen.waarde afnemen.waarde afnemen.    

 

Europol: 

Het bestaan van meerdere principalen heeft binnen Europol niet geleid tot een professionele 

opzet waarin intrinsieke verantwoordingsvormen naar voren komen. Allereerst is dit toe te 

schrijven aan het politieke milieu waarin Europol functioneert. Uit het onderzoek kwam naar 

voren dat politieke motieven het onmogelijk hebben gemaakt om een professionele opzet te 

realiseren. Hierdoor zijn intrinsieke vormen van verantwoording mogelijk niet naar voren 

gekomen binnen Europol. Verder zijn de strikte taakomschrijvingen binnen Europol ook een 

aanwijzing voor het ontbreken van intrinsieke verantwoordingsmechanismen. Men heeft binnen 

Europol een bepaald taakgebied dat extern wordt gecontroleerd. De op ethiek en professionaliteit 

gebaseerde intrinsieke verantwoordingsvormen komen hierdoor niet tot uitdrukking. Hiernaast 

rekruteert men medewerkers niet op de kwaliteiten die intrinsieke verantwoording mogelijk 

kunnen maken. Zo wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan het vermogen van een 

kandidaat om zich professioneel te ontplooien. Aan de hand van deze resultaten is voor Europol 

de 2e hypothese gefalsificeerd. 

 

Eurojust: 

In Eurojust is een tweeslachtig beeld te zien voor bevestiging dan wel falsificatie van deze 

hypothese. Het College dat allemaal uit specialisten op het gebied van justitie bestaat is het enige 

orgaan waar professionele normen en intrinsieke verantwoordingsmechanismen lijken voor te 

komen. De complexiteit van de taken die het College heeft, hebben mogelijk geleid tot de 

ontwikkeling van professionele normen en intrinsieke verantwoordingsmechanismen. De 

principalen van het College zouden in een complexe omgeving, zoals die van het College, immers 
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moeilijk hun controles kunnen baseren op extrinsieke verantwoordingsvormen. Voor het College 

lijkt hiermee de hypothese bevestigd te zijn. Voor de administratieve tak van Eurojust geldt 

echter een geheel ander verhaal. De administratie werkt in een omgeving waarin men letterlijk 

met twee bazen moet om kunnen gaan (§ 5.2.1). Deze situatie leidt er echter niet tot toe dat er 

professionele werkwijze en intrinsieke verantwoordingsmechanismen ontstaan binnen de 

administratie. Het ontbreken van de binding met kerntaken en het bureaucratisch karakter van 

de taken zijn de hoofdredenen voor het uitblijven van intrinsieke verantwoordingsmechanismen. 

Voor de administratie is hiermee de hypothese gefalsificeerd. 

 

3.3.3.3. Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust tot voorspelbare Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust tot voorspelbare Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust tot voorspelbare Verwacht wordt dat de professionele opzet in Europol en Eurojust tot voorspelbare 

resultaten, maaresultaten, maaresultaten, maaresultaten, maar moeilijke controleerbare procedures zal leiden.r moeilijke controleerbare procedures zal leiden.r moeilijke controleerbare procedures zal leiden.r moeilijke controleerbare procedures zal leiden.    

  

Europol: 

In Europol lijkt de complexiteit van de taken niet geleid te hebben tot een professionele opzet, 

zoals dat hiervoor ook al naar voren kwam. Men verbindt binnen Europol namelijk voorspelbare 

resultaten aan de adequate uitvoering van vastgestelde procedures. Dit vorm een aanwijzing voor 

het gebruik van bureaucratische elementen in organisatieprocessen. Hiermee kan geconcludeerd 

worden dat Europol gestandaardiseerde resultaten en goed controleerbare procedures heeft, maar 

ook dat de derde hypothese niet van toepassing is voor Europol. 

 

Eurojust: 

Voor de administratieve afdeling binnen Eurojust geldt wel dat de professionele opzet tot 

voorspelbare resultaten leidt, maar dit leidt niet tot moeilijk controleerbare procedures. Dit 

omdat de administratie een ondersteunende rol heeft waarin procedures gedifferentieerd en 

controleerbaar zijn. Het College daarentegen staat dichterbij de verwachting die in deze 

hypothese naar voren komt. De 27 nationale leden zijn professionals die belast zijn met de 

uitvoering van veranderlijke en complexe taken. Wegens hun status als professional kan men van 

hen verwachten dat zij gericht zullen zijn op het behalen van wenselijke resultaten in de 

uitvoering van hun taken. Echter, hierbij bemoeilijkt de complexe en veranderlijke omgeving 

waarin zij functioneren de controle van werkprocessen. Deze hypothese is daarom bevestigd voor 

het College, maar gefalsificeerd voor de administratie. 
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6.3 Advies6.3 Advies6.3 Advies6.3 Advies    

Het gebruik van intrinsieke verantwoording zou de verantwoordingsmechanismen van zowel 

Europol als Eurojust kunnen versterken. Hieronder volgen aan aantal adviezen waarmee vormen 

van intrinsieke verantwoording kunnen worden opgenomen in de bestaande 

verantwoordingslijnen van de organisaties. 

 

Europol is momenteel sterk gericht op processen en dit belemmerd het ontstaan van intrinsieke 

verantwoordingsmechanismen binnen de organisatie. Het gebruik van een 

verantwoordingsmechanisme dat gericht is op processen is begrijpbaar omdat men binnen de 

organisatie de gelijkwaardige behandeling van taken wil garanderen. Intrinsieke verantwoording 

kan echter een substituut zijn zonder dat de gelijkwaardige behandeling van taken in gevaar is. 

Men moet binnen Europol af van getrapte bestuurs- en controle lagen en moet in plaats daarvan 

plattere afdelingen realiseren waarin bestuur en controle in is geïntegreerd. Dit zal er 

uiteindelijk tot leiden dat medewerkers zich op producten zullen richten en zelf ook achter deze 

producten zullen staan.  

 

Voor Eurojust geldt dat er al een goed voorbeeld is waarvan men veel dingen kan leren omtrent 

intrinsieke verantwoording. Het College kan als voorbeeld dienen voor de organisatie van 

administratie. Momenteel zijn deze twee afdelingen sterk van elkaar afhankelijk terwijl op 

bestuursniveau geen officiële en sterke binding is tussen deze twee afdelingen van Eurojust. Een 

matrixorganisatie kan model staan voor een betere binding tussen deze twee afdelingen. Hierbij 

worden medewerkers van de administratie tijdelijk in projectgroepen van het College geplaatst 

waarin zij leiding krijgen van een projectleider (lees: nationaal lid). Anderzijds zijn zij lid van een 

specialistisch groep binnen de administratie waarin zij verbonden zijn aan het hoofd van de 

afdeling. Met een dergelijke organisatieopzet kunnen intrinsieke verantwoordingsrelaties 

opgebouwd worden omdat men als medewerker van de administratie meer binding krijgt met de 

kerndoelstellingen van Eurojust. 

    

6.46.46.46.4    Discussie enDiscussie enDiscussie enDiscussie en    ReflectieReflectieReflectieReflectie    

Het gebruik van enkel intrinsieke verantwoording in organisaties is een onbereikbare utopie. De 

samenstelling van organisaties is tenslotte een weerspiegeling van de maatschappij waarin zowel 

intrinsieke motieven als extrinsieke motieven de leidraad zijn voor het gedrag van mensen. Men 

zou dus niet moeten verwachten dat intrinsieke verantwoording in zijn absolute vorm de 

verantwoordingsmechanismen van organisaties zullen kenmerken. Controle van buitenaf zal 

altijd noodzakelijk blijven, maar hierbij zou men intrinsieke vormen van verantwoording wel als 

een toegevoegde waarde kunnen zien voor het optimaal laten functioneren van organisaties. 

 

Het onderzoek dat nu voor u ligt, is enkel een plaats- en tijdsgebonden weergave van de 

geobserveerde realiteit. Bij de uitvoering en verwerking van dit onderzoek is uiterst belang 
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gehecht aan een zo compleet en objectief mogelijk weergave van de onderzoeksresultaten. Net als 

bij elk onderzoek hebben bepaalde beperkingen hun effect gehad op het verloop van dit 

onderzoek. Zo zouden meer interviews op meerdere niveaus van Europol en Eurojust tot bredere 

resultaten hebben geleid. Ook zouden meerdere variabelen onderzocht kunnen worden om de 

dieper gelegen aspecten van verantwoordingsmechanismen boven water te halen. Al met al heeft 

dit onderzoek, zelfs met al zijn beperkingen, nieuwe thema’s aangeboord die elk als onderwerp 

kunnen dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld de effecten van een 

multiculturele samenstelling op verantwoordingsrelaties, het bestaan van kerndoelstellingen en 

de connectie met intrinsieke verantwoording en de nodige selectienormen bij medewerkers voor 

de realisatie van intrinsieke verantwoording interessante onderwerpen voor verder onderzoek. 

 

Sommige theoretische inzichten die als uitgangspunt zijn genomen in dit onderzoek hebben niet 

de verwachte uikomsten geleverd in de praktijk. Zo zijn de problemen die de Principal-agent 

theorie voorspelde niet geconstateerd in de empirie. Niet een asymmetrie, maar juist een 

symmetrie in de doelstellingen van principaal en agent zijn geconstateerd. Een mogelijke 

asymmetrie in de doelstellingen zou alsnog kunnen bestaan, maar hiervoor zou dit model 

aangepast moeten worden aan de context waarin publieke organisaties, zoals de onderzochte 

agentschappen, functioneren. Zo zou men de uitwerkingen van politieke besluitvorming moeten 

opnemen in de theorie om de effecten van persoonlijke netwerken en politiek agendering in het 

verantwoordingsproces te onderzoeken.  

 

Hopelijk heeft dit onderzoek geleid tot een beter begrip van verantwoordingsrelaties binnen de 

justitiële en politiële agentschappen van de Europese Unie en heeft het tot nieuwe inzichten 

geleid over de manieren waarop men nu naar verantwoording kijkt.  
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