
Er bestaat geen duidelijke afbakening tussen overheidsregulering 

en zelfregulering; er zijn verschillende overgangsvormen. Van die 

vormen kunnen 'pure' overheidsregulering, geetatiseerde over

heidsregulering op initiatief van maatschappelijke groeperingen en 

de gemengde regulering van onderop (zoals product- en bedrijfs

schappen) de toets der kritiek het best doorstaan. Wil zelfregule

ring effectief en duurzaam zijn dan blijft een belangrijke rol voor 

de overheid onontbeerlijk. 

D 
c tntctc<;<,c '"'" zclhcgulc 

1111g 1\ de zdgclopcn JOJcn 

<;tel k tocgcnomcn I kzc 

tocgcno1ncn hLlang<..,tciiJng 

gcldt n1ct 0llccn voor de wctcmch0p, 

lll00r ook voor de politick Vccl poli

tickc p0rtijcn hchhcn hct ondcrwcrp 

zcllrcgulcring 1 WZ1Zlrt)l1dcr nlcdc hcgrc~ 

pen 'zcllhc<,tuur' 1 lwog in hct V00ndcl 

<;10011. Zo nccJnt hct thcn10 'zcllrcguk

nng' in hct vcrktcZJllg<..,programnlZl van 

hct U )A C'l'll hcLlllgritkc pl00t' in. Ook 

hlJ 0ndcrc p0rtiJCll iw00rondcr Crocn

Link<,J "vccl 00nd<Jcht Cll w<J<Jrdcring 

voor zcllrcgulcring tc vindcn. Op hct 

ccr<,tc gczicht litkt ccn hrcdc politickc 

COil'-,CI1'-.UI.., JJil\\'CZig 0111 lllCt hchuJp VJil 

zcllrcgulcring lll0Jt<;choppclitkc prohlc

mcn zondcr direct ovcrhcichingrijpcn 

op tc Jo.,.,cn. Zcllrcgulcring worch cbn 

ook vaak gczicn o]..., lTil oltcrnaticvc 

mtJnicr on1 hct algcn1ccn hcbng vorn1 

tc gcvcn. 1 t\ let nan1c in period c-., \VJZlrin 

ovcrhcid"ngritpcn mindcr popubir i'>, 

wordt zcllrcgulcring 01, JlternJtiel llJJr 

vorcn gc,choven. Deze politiekc ovcr

een<,tcmming hlijkt hit JlJdcre hc,chou

wing mindcr <,tcrk tc ztjn. De hctekcni<, 

d1e politiekc p0rtijcn JJll hct hcgrip 

zcllrcgulcring vcrlcncn i'> wi.,.,clcnd. 

1\lct <Jndcre woordcn, zcllrcgulcring i' 

ccn cont0inerhegrip iZic ook ilJikc

ncndc I'J')H) J)it geldt nict Jllccn voor 

de politick ( )ok de wctemchJppclitkc 

d"cu<,<,ic worcit 0111 dczclldc rcde11 vcr

trocheld. l.cn contJinerhcgrip hcdt 01, 

vocndccl. dJt iedcrecn cr wei 1eh vJn 

zijn of hZlJr gading in kan vindcn. Na

dccl i<; dJt ccn <;cricuzc di<;LU">ic over 

de WJardc en hruikhJJrheid onmogclijk 

wordl gcnlotlkt 

Docl VJn dczc hijdr0gc i<; dJarom de 

achtcrgrondcn van zcllrcgulcring tc 

Jn0ly<;eJTll. Vcrvolgcn'> wordt cen typo

logic ontw1kkcld op hJ'>i'> WJarvan di

vcr...,c vorn1cn van rcgulcring kunncn 

worden ondcr,chcidcn Llit dczc hc

<;chouwing wordt tcvcn<, duidclijk dat 

het onjui<,t i'> om ccn gla,hJrdc <,chei-
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dingslijn te trekken tusscn interne 

I zc\t-1 en ext erne (ovcrheids-1 rcguk

ring. \)c grcns is vlocicnd. Aan de hand 

van een aantal politiek-hestuurlijke cri

teria zullcn de vorn1cn van rcgulcring 

worden hcoordceld. Tenslottc zullcn er 

conclusies worden getrokkcn. 

Achtergronden van de 
hernieuwde aandacht voor 
zelfregulering 
Vanuit ectl hi-,tori-,ch pcrspccticf wordt 

duidcliJk dat ovcrheidqegukring en 

zcltregukring elkaar in populariteit Jl

wi.,-,ckn. Som'> ligt de nadruk <,tcrk op 

<>vcrhcid-,rcgulcring, in andere peri<>~ 

den ligt de nadruk weer mecr op zeltre

gulcring. Hicrondcr zal 'zcllrcgulcring' 

in een hi-,tori-,ch pcT'.pccttcf worden 

gcplaJt<,t ten eindc de achtcrgronden 

ht'ter tc kunnen hcgrijpen 

In hcstuur-,hi-,tori-,chc JnJiyscs wordt 

gcwczcn op de ont\vikkcling van ccn 

'nJchtwJkcr'>- en politick' -,taat nJJr 

ccn 'wclvaart'-.- en intcrvcntic-;tazn' [)c 

overheid zou op ccn grot'it'nd aantal 

maat'>chappe\ijkc terreincn tJkcn tcr 

hand hchhen genomen. Taken die zich 

gckidclijk zip1 gJan uthtrekken huiten 

de kbssiekc taken op het tctTCt n vJn I i

nancicn, intra-,tructuur lvolgcn'> Adam 

Smith. pJgina --1131, open hare orde en 

vei\igheid. Onder andere ondnwijs, 

wclzijn, <,ociak zorg en economic zijn 

gelcidelijk tot hct domcin van de over

heid gaan hehorcn. Deze ontwikkeling 

is eerst gelcidelijk op gang gckomcn 

(vanat hct einde van de negcnticnde 

ccu\v), n1aar 1~ na hct cindc van de 

Twccdc \l(/creldoorlog tn een <,~room

vcr'-;nclling gcraakt. l_)czc \\Tcrgavc van 

de historic i'> cchter niet vollcdig cor

rect. Voordat de ovcrheid deze taken 

tcr hand hcdt genomen bg hct initia

tic! in ecr'.te instantie hij lgrocpt'n van! 

burgers zeit. Fr wa'> met andere woor

den -,prakc van zellh"tuur (Von Stctn· 

'Sr//,il'utl'<tliull<;'l~ die eke\., i-, vcrvangt'n 

door ovcrheidsregulcring en dcels i'> 

ge"incorporecrd in het ovcrhcid-,hcstuur. 

J)c ovcrgJng van ccn nacht\vakcr-,~taat 

nuJ.r ccn intcrvcntic-..taat kan daorn1cc, 

op ecn JJntal bekiclstcrrcint'n, -,\cchh 

ten dele worden hc-,chouwd a\., ecn 

ovcrgang van zcltrcgulcring naar ovcr

hcid-,rcgulcring. Lellrcgulcring is vaak 

nict vcrvangcn door ovcrhcid'->rcgulc

ring maar in hct bdcr van hct ovcr

heic\-,he<,tuur gcpiJJtst. Ccsproken kan 

\vordcn van ccn ontwikkcling van ccn 

-,ituatil' waarin ccr<,t de overhcid-,

regulcnng aanvullcncl wa'> op de zellre

gulcring naar ccn '->ituatic \\'ZlJr de 

Dit is het tweede artikel in een seric over Zelfregulcring. Het eerste artikel 

in dczc reeks, gctitcld 'Zclfregulcring in poldcrkringcn' van de hand van 

prof.mr. dr. _I.P. 13alkcnende is verschcnen in Christen Dcrnocratischc Ver

kcnningen, --1/1998 (pagina 151 c v.) 

l'aragraaf 2.2. in het verkiczing'>programma 'Samenlcven doe jc niet aileen' 

is gewijd aan Zelfregulering. 

Ecn projectgrocp van hct Wetcnschappelijk lmtituut voor hct C:DA is mo

mentecl bezig de mogelijkhedcn tot hevordering van maatschappclijk vcr· 

antwonrde zeltrcgulcring in kaart te brengcn. In samen-,pcl met maatschap

pclijkc organisaties zullen na de zomcr voorstcllcn worden gcdaan. 



vcrhoudingcn prccic~ on1gckccrd zijn. 

Sind, de tweede helft van de jaren 

zeventig i'i de plaat'i en de invloed van 

de overheid in de Nedcrland'ie <,amcn

lcving wen men tcr di'>LU'>'iie gc'>teld 

Kritiek op de overhe1d i'> geen nicuw 

vcr,chijmel. 1\lct name vanuit liheralc 

hock i'i reed' eerdcr ge'>teld, dat de 

ovnheid nict aileen een tc groot hc,Jag 

zou leggen op de ( linanciclc en pn'io

nele 1 nlaat'ichappeliJkc hulphronnen 

llla<ll" teven' de ruimtc voor het indiv1du 

zou heknotten. Wei nieuw in de algelo

pen twee decennia i'> dat 

trend' lijken op het eer'>te gezicht een 

vcr...;terking von hct prin1aot van de 

mMkt in tc houden. De 'markt' wordt 

door velcn gezicn al' cc11 ge'ichikt or

dening<,mcchani'imc waad1ij door mid

del van 'vriJwilligc' intcrKtie wen<,en 

en verlangcm van individuen tot uit

drukking kunnen worden gebracht 

.\ lond1gc en calculcrende burger' zqn 

in dczc vi.,ic in ~taat voor hun cigcn hc

bngcn op tc kon1en. 

Toch hlijkt in de heginjaren negentig 

dat de markt gccn ultiem 

deze knt"che vi'iie I mccrl 

gcn1ccngocd i..., gc\vordcn. 

Lo zijn 111 hrede kring 

vraogtckcn., gczct hij hct 

'>lurend en prohlecnwp

lo<,<,end vcrmogen van de 

ovcrhe1d. I )e overheid 

hlcek geen antwoord te 

1 kunncn! hi eden op aile 

n1aat'ichappeli1ke en in het 

Bij het CDA is 
antwoord op 

'ichappeliJkc 

de tllZIZlt-

prohlemen 

hl)zonder 

overheidsregulering 

aanvullend op 

zelfregulering, bij 

de PvdA is precies 

het omgekeerde het 

geval. 

vonnl. I ndividuali,ering 

hrengt paradoxalc gevol

gen met zich mcc. lncli

vidu.:di'icring lijkt een gro

tcrc outonon1ic van bur

ger<, in te houckn. AI, gc

volg van de tocnemende 

complcxiteit van de 'ia

menlcving echtcr hlijkt de 

v1·agc'll TegeliJkertiJd heelt 

het linanc1cle he<,l,lg van dc ovcrheid 

op de ccononl!c aanlciding gcgcvcn 

voor ZO\vcl ccn pragnlZiti...,chc o]<.., ccn 

ideologi,chc react1c: het primaat van 

het marktdenken 

Voort'> ZIJil ook, in relat1e met hoven

'itaande ontwikkelingen, de maal'ichap

pelqke verhoud111gen gelcideliJk mecr 

gelndivJduali,eel·d. I )c vcranclcringcn 

in '>ociaal en culturcel opzicht hehhen 

gclc1d tot ccn zckcrc ZJanta<..,ting van 

traditioncle icolleuieve! vcrhanden. 

lloewel menigmaal ovcrdreven zijn 

kla.,.,iekc maal'ichappelijke vnhanden 

al'i gezin, IJmdie en kcrk Jan ero<,ie on

dcrhevig gcwce<,t. ( )pkomend individu

JI"nw, ontzuiling en deconlc'i'iionali<,e

ring Zijll 'ilecht, enkele uitdrukking'i

vormen van dcze trend. Ook clcze 

interdepcndentic (verwc

venheid ivan hurger'i toe te ncmen. Dat 

hurger'i zich mecr illCiividueel gaan op

<,tellen hetekent niet dat ze onalhankc

lljk van anderen wordcn. Het wcg

vallen van traditionele vcrhanden hetc

kent, dat andere intcrmcdiaire <,tructu

rcn noodzakclijk zijn De markt kent 

al, intcrmediaire 'itructuur ook de no

dige beperkingen. Zoal' hieronder nog 

nodcr aZingcgcvcn zal worden, hlijkt 

dat niet aile collectieve actie via de 

markt tot <,tand te hrcngen valt. llovcn

clien veronder'ilclt het primaat van de 

markt een '>ituJtie van vulkomen con

UIITentJe Partijcn 1 burger'>) dienen 

over dezeltde kenni'> en vcrmogen'> te 

he,chikken. Deze verondcr'itclling i'> 

nakl gehlcken. Cegeven de imperlec

tie'> op de markt " het niet vreemd dat 

de mogelqkheden van zeltrcgulering 

;:o: 

Z' 

(;'. 



u 
z 

eX 

;..JJ 

_J 

:J 

u 
UJ 

eX 

-

UJ 

N 

van (groepen van) burger'> als derek 

weg verkcnd worden. Vandaar hct in 

mindere ol meerdcre mate uitgcsproken 

enthousiasme voor zelfregulcring. De 

vraag hlijlt evenwel wat exact onder die 

derek weg verstaan moet worden 

Verschillende vormen van 
regulering 
Llit het hovcn'>taande koml naar vorcn 

dat er geen duidclijkc atbakening hc

-,taat tu~<..,cn ovcrhcid'-.tTgulcring en 

zcltregulning lliJ nadcre he-,chouwtng 

hlijkt dat er vcr-,chillende vormen van 

zcltrcgulcnng en overheid-.,JTgulcring 

bc-.,taan al naar gelang de rol van ovcr

heid en maar-,chappelijke grocperingcn. 

Strikte zelhegulcring houclt in dat de 

maat-,chappelijke groepcringcn zcll re

gc].., -.,tcllcn (en zorgen voor de nalcving 

ervanl. In de praktijk komcn evenwcl 

veel overgang-.,tiguren voor die door 

-.,on1n1igcn we\ en door andercn weer 

n1ct a].., vorn1cn van zellregulcring wor

den heschouwd. Lo vormetl collectievc 

arheidsovcrecnkom'>ten rcgel-, dtc door 

1 vcrtcgcnwoordigcr'-> van I wcrkgevLT.., 

en werknemer'> worden va'>lgcsteld. 

lkze vorm van zellregulering bn in 

vee\ 'cclorctl pJ'> ccht elfcctiel ziJll in

dien de overheid de collccticve ar-heids

ovcreen komstcn a lgemecn vcrht ndend 

vcrklaarl. Lr i-, daarmee zowel '>prake 

van zellregulering Jis ovcrherd-,regulc

ring Andere voorheelden zi111 te vitl

dcn op het lerrcin van de product- en 

hl'drijl-,chappen ide publickrechtl'illke 

hcdri}i-,organi-,atieJ. \let zijn ovcrheid'>

organi-.,atic.., d1c voor de hranche waar

voor zc ZiJll ingestelcl hindcndc rcgels 

kunncn vasl'>tellcn. Het he'>luur van 

deze zogenaamde \chappen' wordt 

echter voor het ovcrgrotc dec! ge

vonnd door vcrtcgcnwoordigcr'-> van 

maal'>chappeliJke groepcringen lwerk-

gcvcr~- en \vcrkncnlcr~vcrtcgcnwoordi

gers). Llit dl'ze voorbeelden moge dui

deli]k zijn dat er vnschillcnde vormen 

van zellregulering en overheidsregulc

ring ondcrsciKiden kunnen worden. 

Voor cen ondcr-,cheiding van de ver

schillende vormen en gradatil's van 

zcltrcgukring en ovcrhcid;.,rcgulcring 

zip1 de volgcndc vragcn van hclang: 

War i'> de mate en het karaktn van 

de (zell lregulcring~ 

W'at i:-, de aanlciding gcwcc-,t 0111 tot 

I zell )rcgulering te komen en wic 

!Kelt hct initiatid genoml'n' 

llij de cer'>te vraag zip1 drie ondnhg

gende elcmenten te onderkennen. AI-, 

prealabelc vraag moer gc'>leld worden 

in hocvcrrc cr ~prakc i-., vJn rcgulcring 

op een hepaold terrein. Vervolgen'> in 

wclke mate cr -,prakc i'> van tntcrne 

lzclt-1 dclll wei externe (overheid-,-lrc

gulcring. Tcn-,\ottc i'-> hct van bclang in 

wclke mate de zellrcgulcring de hur

gcrs-'leden bindt en daarmec vcrhonden 

ot er cTn interne cn/ol externc ! ovcr

hcido.,- J -.,anctioncring vJn zc\t-,turing 

attnwczig J<.., 

J)c twccclc vraag hl'trdt de aanlciding 

tot zell-,tur·ing i-, her initiatiel hinnen 

de grocp in kwestic ol door ck over

herd genomen' Uok zip1 tu.,-,envormcn 

mogelqk. In hct geval dat maJl'>chappe

lijkc actoren niet zell tot regel'> komen 

kclll zeltregulcring tohtandkomen on

der de dretging van overheidsoptredcn 

op de achtergrond. Fen voorheeld i-, rc 

vinden in de druk von hct t\lint'>tcril' 

von Fconomi-,che Zaken op de lwpo

theckver-,challcrs om meer en bctere 

inlortllJtic te hieden Jan cotl'>Lttllenren 

Stoal'>'>ccretaris Van [)ok -,chriilt in ecn 

brict aan het C:ontactorgaan Hypothe

cairc Financier~ dat con<..,unlcntcn on

voldoende inlormatic hebhen omtrent 



hun e1gen linJncii'lc '>ituJtic bij hct al

sluitcn VJ!l een hypothcek. De <,tJJt<,<,c

cretJris '>prcckt haJr zorg uit, mJJr 

geclt tcven<, JJ!l dJt zij crop vertrouwt 

dat gcldverstrckker-; door middc\ van 

zellregulcring tot goede alsprJken zul

lcn komcn (hron, pcr'>hcricht !\1ini'>te

rie van FconomJ<,che Zaken 13-3-

1')')71. Uit de hrid wordt duidelijk dJt 

de <,lJJt<,<,eCJTtJri'> Jandringt op zellre

gulering Op de achtergrond '>peelt 

voor de gelclverstrekkcr-; de dreiging 

vun ovcrhcid~J-cgukring. 

7etten we de verschillende dimemic<, 

vJn I ze\1 Jregulering naJ<,t e!kJJr dJn 

krijgen we de volgende indeling 

de pure zellregulcring waarhij de over

heid gecn rol speelt en de zellregulc

ring waJrbij de overheid het initiatid 

neemt en maat<,chappelijkc groeperin

gen in Ieite dwingt tot zellrcgulering te 

komen. Komen de maatschappclijke 

groeperingen niet tot zcllregulcring 

clan zal de overheid ze\1 de rcgc\<, stcl

lcn. Het zijn dcze (a! dan nict door de 

ovcrhcid 'algcdwongen') typen zellre

gulcring die tcgcnwoordig, n1ct nan1e 

in liheralc kringen, het mee<,t populair 

zijn. 

Uit hovcn>taand schema komt teven<, 

naar vorcn dat er een vloeiende ovcr

gJng bestaat tu<;<;en ovcrheiclsregulcring 

initiatief maatschappelijke 

groeperingen 

initiatief overheid 

monopolistische 

rol overheicl 

geerati,eerde ovcrheid'>

rcgulering 

'pure' overheids

regulering 

gcueelde rol overheid 

en maatschappelijke 

groepetingen 

gemengde rcgulcring 

'van onderop' 

gemengdc rcgulcring 

'opgelegd' 

geen rol overheid 'pure' zelfregulering statelijk afgedwongcn 

zelfrcgulering 

llovcmtaond >chcmJ kent twec vonnen 

wJarhiJ de regulcring in hJnden is van 

de overheid, te weten ovcrhcid'>rcgule

nng op cigcn initiatiel van de ovcrheid 

en gcetati<;ccrde ovcrhcidsrcgulcring. 

\)it iJJt<;lc houdt in dJt regulering op 

initiatid van maat<;chtippclijke groepe

ringcn tot <,tand i> gekomen, mJJr 

waorhij de dJadwcrkclijkc (uitvocring 

VJn de J rcgulering door de overhcid ge

heun. Ook ten aanzien van zelfregule

ring worden in hoven<;tJJnd schema 

twee vormcn onder<;chciden, te wcten 

en zcllregulering. Lr komen nog twce 

Jndcre vormcn naar voren waarhij zo

wcl de overheid als maatschappclijke 

groeperingen een rol spelcn. llij de ge

nlengdc rcgulering van ondcrop nen1cn 

maJt<,chtippclijke groeperingen het ini

tiatief, waJrnJ de rijhoverheid hen de 

hevoegdheid geeft rege\<; tc stellen. In 

Ieite gaat het hicrbij om een <;oort mix 

vJn overhcidsregulering en zcllregu

icJ·ing !vbJtschappeliJke orgJni-;aties 

worden heklced met overheJd>tJken 

(en worden daarcloor een vorm van 
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tunctioneel he<;tuur) De ecrder he

<;chreven puhlickrechtelijkc hedrijlsor

ganisatic ( PBO J is ecn hcpaaldc 

uitdrukkingworm van dit type organi

saties. lkdri)fs- en productschappen ko

mcn enkcl tot <;tand nadat maatschap

pclijkc grocpcringcn (van wcrkgcvcr~ 

en werknenH'I·sl zcll initiatieven hch

hen gcnomen en cr voldoendc maat

schappelijk draagvlak ( rcprcscntativi

teitl voor be<;taat. De gcrnengde 

rcgulcring van ondcrop is met name in 

het verlcdcn populair gcweest (de pe

riode van de verzuiling) Het I'BO-be

stcl <;tamt dan ook uit de jarcn vijftig. 

Vanuit liheralc kring hc<;taat weer<;tand 

tcgcn dczc vorn1 van zcltrcgulcring 

I let CDA hecft zich ccn V()(mtandcr 

vcrklaart van zcllregulcring van on

dcmp, terwijl de l'vdA relaticf mecr hc

langstclling hcdt getoond voor de op

gclcgde variant. Voort'> wordt hij het 

C:DA de zclfregulcnng een zelfstandige 

waarde toegekend Ovcrheichregulc

ring is aanvullcnd op de zelfregulcring. 

lliJ ell' l'vdA is precics het omgckeerdc 

het gcval 

De beoordeling van de 
verschillende vormen 
1-lierhoven hebben we vcrschillcnde 

vormen van zclfregulcring ondcrschci

den. len taxonomic is interc<;<;ant, maar 

gcgeven de hernieuwde intere<;<;e in 

zeltregulering is het van bclang die vor-

men te waardcrcn. Waankring hcte

kent, dat deze vormen gerclatecrd die

ncn te worden aan hc<;tuurlijkc waar

den. Christopher Hood nocmt dric 

ste\<;e\s van criteria aan de hand waar

van het lunctionercn van de puhliekc 

sector kan worden heoordceld. 

!-let en'>tc stc\<;e\ van criteria omvat de 

criteria dfcctivitcit en efficiency De 

overheid wordt door middcl van dezc 

criteria hcoordceld op haar productie. 

Schl'ltema (I 'lWJ 20-22 I '>prcekt 1n clit 

verhand over het hcginsel van de clie

nencle overheid. Het tweecle <;te\sel van 

nitcria omvat de recht<;<;tatel;,ke en de 

dc1nocrati-;chc \Vaurdcn. Hct gaat hicr

hij om waarden die in helangrijke mate 

het typischc overheidskarakter hcna

drukkcn. Aangezien de overheid in ecn 

groot aantal gevallcn een monopolie

po<..,itic ten aiJnzicn van de <..,J.!llcnlcving 

hezit, client in hct kadcr van de demo

cratische recht<;<;taat controlc te worden 

uitgeoefcnd. In de clerde plaats gaat het 

om duurzaamhcid Verhanden, organi

saties, mocten een zekere duurzaam

heicl hezitten om goed te kunnen lunc

tionercn Dit houdt teven'> verhand met 

hct !cit dat er geen alternatieve dienst

verlcning buiten dezc collcctieve orga

nisaties he<,taat. 

1-lierhovcn zijn zcs verschillcnde altcr

nJticvc \Vijzcn van ordcning ondcr

schciden. 1-licroncler zullcn deze zes 

vormen worden heoordccld. DaarhiJ 

\vordt in hclangrijkc tnatc gchruik gc

maakt van de door I jood onderschei

den criteria. 

I) pure ovcrheidsregulcring, 

2) geCtatiseerde overhcidsregulcri ng, 

3) gctncngdc rcgulcring van ondcrop; 

4) opgclcgdc gcn1cngdc rcgukring; 

5) statcliJk afgedwongcn zellregulc-

ring; 

6) pure zelfrcgulcring. 

Pure ovcrhcidsregulcring lijkt in eerste 

instantie in helangrijkc mate te voldoen 

aan de criteria die door Hood zijn ge

steld. Vcrgelckcn met hepaalde vormcn 

van zeltregulcring kan in bclangrijke 

mate worden voldaan aan rcchtsstate

lijke criteria en aan het vcreiste van de 

duurzaamheid. Het prohleem is cchtcr 

wei, dat naarmatc overheidsregels min-
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der in overeen~.,ten1n1ing z1jn n1et de 

normcn van de doclgrocp de cllcctivi

tcit en cllicicncy van die rcgc\-, mccr 

prohlcmari-,ch zal zi)ll. De ovcrhcid i-, 

alhankeliJk van de medcwcrking van de 

l.,Jillenlcving ter ellectuering vJn hJar 

\)(·kid. Het ,., tevcn<; voor de ovcrheid 

gemakkcli,ker met duidcliJk herkenhare 

groqwn en ge-,prck-,partner'> te werkcn 

Daarom i-, het van he lang h!J de di-,cu<;

~.,ie over de in~.,chakeling van 111Jdt

.,chappcli)kc grocpcringen bij ovcr

hcJcktakcn tc hcnadrukken dat zowel 

de maahchappei!Jke groepcringen a\-, 

ook de ovcrhcid zcll hier baat hij hch

hcn. 

Pure zcllrcgulcring komt in de dage

liJk'>e praktiJk vaak moed!Jk tot '>land 

\)it wordt voornameliJk vcroorzaakt 

door zogehcten collcctievc actieprohlc

lllCll waarvan hicr het 'Jrrr-ri,/cr,dkct' 

,()\-,on l'i71 en [)ijk-,tra, Van dcr tvkcr 

en Van dcr ,1\, leer I 'J'J51 de hclangriJk<;tc 

i-, l)c vrijwillighcid van dcclnamc aan 

collcuicvc actic in hct kadcr van zclf

hc-,tuur 1:11 -rcgulcring zorgt crvoor dat 

pcr<;onen wei de [u<;ten wdlcn maar niet 

de la~.,ten. Aangezien het gegeven het 

collccticvc ka1·akter van de dien<;ten 

mocili1k of zeit, oJllllOgeliJk i<; per<;oncn 

van de 'lu-,ten' uit te -,luiten worden de 

\a<,tcJl door cen klcinc grocp gcdragcn. 

/cit-, indien deze zcltregulcring wei tot 

<;tand komt, i-, hct maar de vraag in 

hoeverre de doelgroep zich cr zeit aan 

houdt. Dwang kan in pure vorm aileen 

maar interne dwang ziJIL Dergclijkc in

terne dwang zal vaak nict dkcticl zijn, 

daar het nwgcl1jk i'> zich door vcrtrck 

uit de grocp aan de zcllregulcring te 

ollltrekken. Naarmate de zeltregulcring 

!llllldcr dtcctid i'>, zal voort<, ook de 

duurzaan1heid ervt1n gering zijn. lr zijn 

u1tzondcringen te hedenken zoal-, hiJ

voorheeld een kwaliteit'>keur ot garan-

I IJV l>'lH 

ticmerk dat een <,terkc cxternc werking 

hcclt. Evcnzcer kan, zoa\<, gc-,tcld, de 

dreiging van overheid-,ingrijpen ertoe 

lciden dat maat-,chappelijke groepcrin

gcn n1ecT interne druk gaan uitoctcncn 

om overheid-,ingrijpen te voorkomcn. 

Hicrhovcn i'> cr op gewezen, dat de 

ovnheid aan maat-,chappclijke groepen 

cen geprivilegeerde pmitic in de he

<;[uitvorming en de uitvoering kan vcr

lcncn. Voorwaardc i' wei dat die zcllrc

gulcring door de ovcrhcid op prij-; 

wordt gc'>tcld. Bij zcllrcgulcring kan 

hct algcn1een belang in gcvaar worden 

gchracht wannecr n1cn tc zccr gcricht 

i'l op de cigcn grocp. Zcltrcgulcring 

kan hijvoorhecld lciden tot kartelvor

ming. Ander, ge<,teld: kartelvorming i'> 

een vorm van zeltregulering, zij hct dat 

cr vt1nuit ccn norn1atievc optick vraag

teken<; hij gezet kunnen worden. 

Pure en gcetat~<;ccrdc ovcrheid-,rcgu\c

ring kent, zoak hicrhovcn reed-, aange

gevcn, a\, nadelcn, dat een groot uit

voering~.,apparaat in het Ieven 1noet 

worden geroepen om de nalcving te 

kunnen garanderen. De medcwerking 

van de te rcgulcren maat'>chappcli)ke 

<;ector i-, dan gewemt. Die medewer

king kan makkelijker verkregen worden 

van een overzichtelijk gestructureerd 

middenveld dan van individuelc bur

ger<; of groepen. tv1aabchappelijke 

groepen worden gecoiiptcerd en daar

mee gecommitteerd. Voor de maat

<,chappclijke grocpen gcldt a\-, voor

dcel, dat men invlocd kan uitoelcnen 

op de hclcidworming en de uitvncring 

kan vormgeven naar de wen-,en en he

l10el ten van de sector. Hel gcmcngde 

model van zelfrcgulcring kent twee 

vormen. Allcrecr<;t i-, cr een zelfregulc

ring die van ondcrop i<; gegrocid. Daar

naa<;t he<;taat er een door de overheid 

opgclcgdc vorn1. 
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De gemengde regulcring wordt door 

~onlnligcn aangcduid als neo-corpora

ti<;ti<;ch en hekritic,eerd voor wat hetrdt 

het vermeende tekortschietcnd dcmo

crati.,ch gehalte van de verantwoor

ding<;<,tructuren. lr i<; <;prake van een 

vorm van bindende regulering door or

ganisaties die nict (volledigl valt onder 

de ministcriclc vcrantwoordelijkheid 

Het ba-,isprobleem ic, gelcgcn in ecn 

hindend karakter van de zeltregulcring 

lndien het hindend karakter heperkt 

hlijlt tot de grocp ol sector in kwcc,tie 

en er geen externe eHecten zijn naar 

andere groepcn en -,ectoren, dan doet 

zich in principc gecn prohlcem voor 

Men kan immer<; vrijwillig tot de groep 

toetredcn en indien gewcn<,t vntrek

ken. Dit echter onder-

de len ziJn geworden I kze prohlcmen 

hebhen van doen met een tekortc,chie

tende openhaarheid en controlcerhaar

hcid (denwcrati<,che en rccht<,<;tatclijke 

ci~cn J. 

Conclusie 
llit het hovenstaande volgt dat een gc

lcideliJke overgang hec,taat tu<,<;en 'pure' 

zcllregulcring en 'pure' ovcrheidsregu

lcring. Naa<,t deze twee 'pure' vormen 

van regulcring hehhen wij vier over

gang-,vornlcn ondcrschcidcn: gcCtati

c,eerde overheidsrcgulcring, gemengde 

regulcring izowel van onderop ont

c,taan alc, door de overheid opgelegdl 

en c,tatelijk algedwongen zclfregule

ring. De ze<, ver-,chillende vormen van 

rcgulcring zijn vcrvolgen'-l 

graalt a]<, ecrder gezegd 

het hindend karakter van 
De meer modieuze 

heoordeeld aan de hand 

van drie typen cnteria ont

leend aan het werk van 

I iood. llit dcze heoorde

ling volgt dat zowcl de 

'pure' zellrcgulering al., de 

statclijk algedwongen zell

rcgulcring ccn gcringc nla

te van duurzaamheid en 

ellcLtiviteit kenncn. Zell

regulering, die door de 

ovcrhcid i'-> opgclcgd aan 

maatc,chappelijke groepe

ringcn, valt vanuit dcmo-

de zelfregulering. Vandaar 

dat de werking van gc

mcngdc rcgulering zich 

vaak uitstrekt tot huiten de 

eigenlijke groep. f-:en 

voorbceld is tc vi nden in 

de cerdcr genoemde alge

meen verbindend verkla

ring van collcctieve ar

hcidc,overcenkom<;tcn. 

vonnen van 

zelfregulering 

kunnen de toets der 

kritiek minder goed 

doorstaan dan de 

gemengde 

regulering van 
/\let de algemeen vcrhin

dcnd vcrklaring wordt 

de ovcrhcid medcvcrant 

onderop. 

Woordcli)k Hct i<; dan ook de vraag 

over welkc waarhorgcn de overhcid he-

<,chikt om toe te zien op een jui.,te nale

ving van de collcctieve arheidc,overeen

kom<;t, nadat goedkeuring i<, vcrlcend. 

Het gaat hierbij niet zozeer om de na

lcving van de hepalingen over <,alari<;

<,en. Met name kunnen er problemen 

<,pelcn hij de he.,teding van de c,ociale 

londc,en, die door de algemeen verhin

dendverklaring van de cao (door de 

overheid) in zekere zin publieke mid-

crati<,che en recht<,<;tate

lijke waarden te veroordelen. De drie 

vormcn van rcgulcring die de toets der 

kritiek het hec,te kunnen door<,taan ziJil 

'pure' overheicl...regulering, geCtati

<;ecrdc overheid<;regulcring op initiaticl 

van maatschappclijkc groepcringen en 

de gemengde regulcring van onderop 

i zoals product- en bedrijf<;chappen) 

Opvallend bij deze conclusie is dat de 

mecr modieuze vormen van zelfregulc

ring de toets dcr kritick mindcr goed 

kunnen doorstaan dan de gemengde 
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regulcring van onderop. [en andere 

conclu<,ie die uit deze toe\<; voortvloe1t 

i<, dat wil zeltregulcring cflcctid en 

duurzaam zijn een belangrijke rol voor 

de overheid onontheerlijk is. Kij de gc

mcngde regulcring van onderop be<;taat 

deze rol cruit dat vcrtegenwooJ-digcr<; 

van maat<;chappell)ke groeperingen zeit 

ovcrheid,hevoegdheden krijgen en zeit 

overhei d <,<,\ ructuren gaun vorn1cn 

( tunctionelc decentral i'.alie ). 

,\ ldr CSA f)ijht,·a en dr FA 1. Pdll dcr 

,\1m Zl)li hcidc uniPcr\ildir J,oofddocml llc

,fuur,kuudc ddll de Rijk\uniPmilcit Lcidcn 
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