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LAAT IEDEREEN ZELF BEGROTING CONTROLEREN EN VERGELIJKEN 

Alle Nederlanders moeten zelf de begrotingen van alle overheden in detail kunnen bekijken en 

vergelijken. Dat is de inzet van Open State Foundation met het project OpenSpending.nl, dat met 

Prinsjesdag van start gaat. Het is een concrete stap die de overheid kan zetten om de nieuwe 

bestuurscultuur van transparantie te realiseren. Juist op financieel terrein is vertrouwen cruciaal. 

“Nederland loopt achter met financiële transparantie op detailniveau. Maar met dit project 

kan elke burger zelf kijken en vergelijken.” Serv Wiemers, directeur Open State Foundation 

Prinsjesdag is de dag waarop alle plannen van de nationale overheid, inclusief de financiën aan 

parlement en burger worden geopenbaard. Deze Prinsjesdag valt samen met de sterke roep om een 

transparante bestuurscultuur. Om journalisten, belangengroepen, politici en iedere geïnteresseerde 

burger op een makkelijke manier inzage te geven in de begrotingen en bestedingen van alle 

overheden in Nederland (gemeenten, provincies, waterschappen, stadsdelen en nationale overheid) 

heeft Open State Foundation enkele jaren geleden de website OpenSpending.nl opgezet. Met de 

toegenomen roep om openheid blaast Open State Foundation dit project nieuw leven in. Daarvoor 

werkt OSF samen met het CBS en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Het nieuwe project dat nu start loopt tot en met 2025. In die periode wordt de bestaande website 

OpenSpending.nl vernieuwd. Belangrijk is dat iedereen financiën kan doorzoeken en vergelijken op 

zo veel mogelijk detailniveau. Dat Amsterdam en Rotterdam allebei een bedrag aan het ‘sociaal 

domein’ uitgeven zegt niet zo veel. Maar dat Amsterdam € 86 miljoen en Rotterdam € 115 miljoen 

aan wijkteams uitgeven – om maar een functie onder de hoofdfunctie te noemen – zegt al heel wat 

meer. Daarmee kan iedereen (burgers, bedrijven, journalisten) aan de slag. 

Er valt in ons land nog wat te winnen op financiële transparantie op detailniveau. Voor de stad New 

York is het bijvoorbeeld heel normaal dat iedereen doorlopend de detailuitgaven van de gemeente 

kan volgen via Checkbook NYC. Met het project OpenSpending willen we de Nederlandse 

overheidsbegrotingen ook in meer detail doorzoekbaar maken. Open State Foundation heeft de 

samenwerking met CBS (dataverzameling) en BZK (binnenlands bestuur) gezocht om het delen van 

detaildata voor gemeenten gebruiksvriendelijk te maken.   

“New Yorkers kunnen real time zien hoeveel de politie aan donuts uitgeeft. Het is publiek 

geld; dus waarom zou dat in Nederland niet kunnen?” Jesse Renema, projectleider 

OpenSpending 

Voor meer informatie: 

- Jesse Renema, projectleider OpenSpending, tel.: 

- Serv Wiemers, directeur Open State Foundation, tel.: 06-51575254 

Over Open State Foundation: 

Open State Foundation (OSF) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en heeft als missie het 
bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie. 
Om te komen tot een open overheid werkt OSF aan het ontsluiten van informatie van publieke instellingen als 
open data, en het bevorderen van hergebruik van die data door burgers, journalisten, maatschappelijke 
organisaties, kunstenaars, wetenschappers, ambtenaren, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers. 


