
lr. W.C.M. van Lieshout 

Deregulering. 
Het kan niet. 
Het moet wei 

Reeds enkele jaren zijn overheid, organi
saties en de burger tot de overtuiging ge
komen dat we door de voortschrijdende 
staatsbemoeienis en een daaraan gekop
pelde toename van regelgeving en bu
reaucratie op een heilloze weg zijn en dat 
het roer drastisch moet worden gewend. 

Dereguleren, decentraliseren, privati
seren zijn de slagwoorden die de nieuwe 
inzichten en het daarop geent beleid in
houd en vorm moeten geven En inder
daad, de laatste jaren zijn enkele grate 
publiekrechtelijke organisaties geprivati
seerd en zijn vooral kostbare overheids
voorzieningen gedecentraliseerd. 

Maar zijn we nu op de goede weg; is 
er sprake van een herkenbare ontwikke
lingslijn die leidt tot vermindering van de 
regeldichtheid en het leggen van de ver
antwoordelijkheid waar die primair thuis
hoort? Naar mijn waarneming is dat pro
ces in vele maatschappelijke sectoren 
ternauwernood begonnen en lijkt het en
thousiasme voor minder regelgeving en 
vergroting van de verantwoordelijkheid 
van de burger meer in woorden te weer
klinken dan uit daden te blijken. 

Aarzelingen 
Vele dereguleringsfanaten wijzen voortdu
rend naar de overheid als bron van aile 
kwaad. Maar is deze kritiek in deze eenzij
dige voorstelling wei gerechtvaardigd? Ze-
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ker, de grate ministeries met vele ijverige 
ambtenaren hebben de neiging zichzelf in 
stand te houden. Uitgebreide topstaven 
zijn belast met de vormgeving van een 
nieuwe ambtelijke organisatie en hebben 
daarbij rekening te houden met vele krach
tenvelden waarvan zij zelf er een zijn. Maar 
daarmee is het weigerachtig klimaat om 
werkelijk te dereguleren nog slechts zeer 
ten dele geschetst. Kijken wij naar onze 
volksvertegenwoordigers, dan blijkt in de 
praktijk dat zij vaak grate aarzelingen heb
ben over het verleggen van verantwoorde
lijkheden van het landelijk niveau naar de 
provinciale en lokale overheden en naar de 
burger. In de sector onderwijs bijvoor
beeld en bij kamerleden heerst soms groat 
wantrouwen over de bestuurskracht van 
de scholen en de mogelijkheid van lande
lijke en regionale organisaties om taken 
van de overheid over te nemen. Maar ook 
vele belangenorganisaties vormen een in
drukwekkende rem tegen verdergaande 
deregulering en het verschuiven van ver
antwoordelijkheden naar een lager niveau. 
lmmers, in de gedetailleerde wetgeving 
liggen niet zelden de bereikte belangen
en machtsevenwichten verankerd, zoals 
ze in het pluriforme veld van een maat
schappelijke sector aanwezig zijn. Dere
gulering betekent in feite dat ook de diver
se belangen en invloeden opnieuw vorm 
krijgen en slechts bepaald worden door de 
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natuurlijke krachtsverhouding van de part
ners. Het is evident dat vele landelijke or
ganisaties wei nog graag spreken over het 
overdragen van taken van de landsover
heid naar intermediaire organisaties, maar 
veel minder staan te juichen over deregu
leren. 

En laat ons tenslotte kijken naar de bur
ger zelf De belangstelling voor bestuurlij
ke en politieke vraagstukken is relatief 
laag. Vele burgers staan niet te springen 
om tijd beschikbaar te stellen voor organi
saties en instellingen op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau en maximaal vorm te 
geven aan hun plichten en rechten als lid 
van onze gemeenschap. 

Verarmend individualisme 
En loch ... Wij weten maar al te goed dat 
een verzorgingsstaat, waarbij de burger 
word! teruggedrongen tot een pion, waar
voor redelijk goed word! gezorgd, de mens 
een groot deel van zijn verantwoordelijk
heid ontneemt en hem terugwerpt op een 
verarmend individualisme. Het democra
tisch beginsel en zeker de christelijke fun
damenten worden met handen en voeten 
getreden. Een verstikkende, technocrati
sche bureaucratie blijft over. 

Dus het moet andersl We weten inmid
dels hoe het waarschijnlijk niet moet. De 
gebruikelijke werkwijze via een ambtelijke 
voorbereiding, die eindigt in een nota wei-
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ke vervolgens in aile belangengroeperin
gen aan de orde word! gesteld en tot een 
ontwerp-wet leidt met vele compromissen, 
die door de gehele parlementaire besluit
vorming verder word! 'verfijnd', ontkracht 
het dereguleringsproces mateloos. Er zul
len nieuwe wegen moeten worden ontwik
keld, niet om ons parlementaire stelsel te 
passeren, maar wei om integrale voorstel
len te krijgen die met betrekking tot de uit
gangspunten, aanpak en resultaten zon
der veel compromissen en zonder reke
ning te houden met aile bestaande, histo
risch bepaalde belangenevenwichten 
leiden tot een gedereguleerd stelsel voor 
onze Nederlandse gemeenschap. 

Oat kan niet onmiddellijk integraal en zal 
in een proefveld moeten worden ontwik
keld. Het ligt voor de hand om hiervoor een 
sector te nemen die in de afgelopen de
cennia overspoeld is met regelgeving. Het 
is niet onbegrijpelijk dat ik daarbij denk 
aan het onderwijs. Een sector waar steeds 
beleden is dat er een zware primaire ver
antwoordelijkheid ligt voor de burger en 
zijn organisaties. Een sector, waar de re
geldichtheid en bureaucratie ongekende 
vormen hebben bereikt. 
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