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Sanering overheid: 
verkeerde 
denkvolgorde 

De Nederlandse verzorgingsstaat ts uit ZtJn 
krachten gegroetd en dlent grondtg te 
worden gesaneerd. Dit is inmtddels een 
versleten cliche en dat lijken de voorge
stelde remedtes btJna ook te ziJn. Zander 
hter uttvoeng op de problemattek tn te 
gaan kan gerust worden gesteld dat ieder
een het er over eens ts. dat een heroriente
rtng van de verzorg~ngsstaat noodzakelijk 
ts om ZtJn voortbestaan te garanderen ' 
Het overheidsapparaat wordt overvraagd 
en is tn de loop der Jaren gtgantisch uitge
dtJd. de polttlek ts overbelast en ntet meer 
1n staat gevolgen van wetgev1ng te over
/ten en effectteve controle utt te oefenen 
en burgers. maatschappelijke organisa
ltes en bedriJven generen ztch niet Ianger 
wetgev1ng, waar mogelijk. te ontduiken en 
de gevolgen daarvan af te wentelen op 
anderen. Ztedaar. zeer gecondenseerd, 
de problem en die men beg1n Jaren tachtig 
te ltJf g~ng 

Lubbers 1: veelbelovende aanpak 
Na voorberetdende werkzaamheden van 
het kortlevende kab1net-Van Agt II heeft 
het eerste kab~net-Lubbers met verve de 
zogenaamde 'Grote Operaties' gelan
ceerd (heroverweg1ng colleclleve uitga
ven. deregulering. pnvattsering, decentra
ltsatte. reorgantsatie riJksdienst en de 4 x 
- 2%operatle). Het gaat er bij deze ope-
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raties om de overmaat aan overheidsbe
moeting en bureaucratte terug te dringen 
en het functloneren van de overheid te 
verbeteren door nadruk te leggen op doel
mattghetd en doeltreffendhetd. Met ande
re woorden ze moeten leiden tot minder 
en beter overheid. 

Wat heeft vier Jaar opereren opgele
verd? Praktisch niet veel. Op voorhand 
waste verwachten dat het tradittonele net
werk van belangen, de zogenaamde 
'iJzeren dnehoek' van politict, ambtenaren 
en maatschappelijke organtsattes rem
mend zou werken op het proces. De mi
nisterr·aad lijkt vaak meer een forum van 
beschermers van vakdepartementale be
langen 1n plaats van een team dat geza
menltjk een krachttg beleid voert Departe
mentale afdeltngen hebben geen enkele 
behoefte hun relattes met de maatschap
pelijke tak van hun 'koker' te verbreken. 
daarmee hun eigen veld verkleinend en 
datzelfde geldt, uit electorale overwegin
gen, voor kamerleden. Tot overmaat van 
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ramp hebben onze politieke part1jen, te
gen de Nederlandse traditie In, het monis
me als nieuwe parlementa1re religie om
heist. De kring is daarmee n1et aileen rond. 
maar wordt angstvallig 1n stand gehou
den. Wanneer deskundigen van bu1ten d1t 
netwerk worden aangetrokken om met ad
VIezen te komen 1n de sfeer van privatise
ring, deregu!enng of reorgan1sat1e rijks
dienst stuiten zij op een verenigde griJze 
muur van onwll en worden hun ideeen met 
spoed naar de reservebank verwezen. 
Oat het aan goede 1deeen niet ontbroken 
heeft bewijzen de geschriften van onder 
meer regenngscommissaris Tjeenk Wil
link, de Commissie-Geelhoed en de Raad 
voor het binnenlands bestuur. 

De gang van zaken rond de reorganisa
tie van de riJksdienst moge als voorbeeld 
dienen. Op dit terrein is belangnJk voorbe
reidend werk verricht door de Commissie
Vonhoff. In het verlengde van de aanbeve
l~ngen van deze commissie werd het pro
Ject Reorganisatie Rijksdienst in gang ge
zet met als stuwende kracht regerings
commissaris TJeenk Will ink. Vanaf het eer
ste moment bleken de meningsverschillen 
tussen regeringscommissaris en minister. 
Waar de eerste in zijn 'Werkplan 1983' 
pleitte voor een helder ingrijpen op korte 
termijn was de laatste voorzicht1ger en zag 
meer in (alweerl) nader onderzoek. Waar 
de regeringscommissaris zich wilde con
centreren op het beperkte aantal van t1en 
deelonderwerpen kwam de minister met 
een liJSl van 24 deelproJ8clen. compleet 
met rapporterende (interdepartementale) 
ambtelijke proJectgroepen, werkgroepen. 
stuurgroepen en comm1ssies. En waar de 
regeringscommissaris tenslotte een ver
breding van het draagvlak wilde door ver
schillende ministers te betrekken biJ deel
onderwerpen wenste de minister als enige 
verantwoordelijk te blijven voor de aanzet 
tot reorganisatie. Bij de eerstvolgende 
stroomlijning van het project werd de posi
tie van de regeringscommissaris sterk ver
zwakt.? 

Met dit voorbeeld - en het is blj lange 

na n1et het en1ge - is de verhouding 
du1deliJk geschetst. Het vervolg IS bekend. 
Het proJect Reorgan1sat1e R1Jksd1enst is 
doodgebloed en het mandaat van de re
genngscommissans is n1et verlengd. on
danks het fe1t dat de werkzaamheden nog 
lang n1et ZIJn voltooid. hetgeen echter nle
mand in de res1dentie verdnet1g zal stem
men. 

Hoewel de Reorgan1sat1e RIJksdienst 
van de grote operaties wei de meest troos 
teloze weg gegaan 1s. hebben ook de 
over1ge operaties geen baanbrekende re
sultaten opgeleverd. In het speuren naar 
redenen voor de tegenvallende resultaten 
komt tel kens. als een rode draad. het ont
breken van de noodzakeliJke polit1eke w1l 
ertoe naar voren. ZiJ die de operat1es een 
warm hart toedragen zullen dan ook ver
heugd zijn geweest toen VVD-Ieider Nij
pels bij de politieke parliJen een breed 
draagvlak constateerde om met de grote 
operaties door te gaan en na de verkiezln
gen van me1 1986 zelfs te komen tot een 
'Superoperatie' als express1e van de vast
beraden wil dat het ernst is met de wens 
de overheid te saneren 3 

Een tweede belangriJke reden waarom 
de grote operaties 1n relatie tot hun opzet 
feiteliJk ziJn m1slukt IS de gebrekk1ge cobr
dlnatie. Het saner~ngsbeleid 1s 1n z1chzelf 

Het saneringsbeleid van 
het kabinet-Lubbers is zelf 
ook verkokerd geraakt 

2 Bijl Hand II 1983 1984. 17353. nr 7 
3 NRC-Handelsblad. 31 augustus 1 985 
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verkokerd geraakt. Versch1llende departe
menten ziJn verantwoordelijk voor in1tiat1e
ven en voortgang ervan: F1nanc1en voor 
de heroverweg~ngsoperatie, Justlt1e voor 
deregulenng. Economische Zaken voor 
pnvat1sering en B1nnenlandse Zaken voor 
decentral1sat1e, reorgan1satie van de riJks
dlenst en de 4 x - 2%-operatle (tegen
woordig afslanking riJksoverheid gehe
ten). Hoe verded1gbaar een dergeiiJke op
zet ook 1s (vakkenn1s van beleidsterre1n en 
dergeiiJke). na verloop van tijd wordt een 
operatle geldenlificeerd met een departe
ment. Wanneer met de operat1es samen
hangende plannen departementsgrenzen 
overschriJden en dat zullen ze vanzelf
sprekend heel vaak, stuit dat op verzet biJ 
andere departementen. Zo onderv1ndt 
Justitie biJ haar bemoeienis 1n het kader 
van deregulering zeer veel weerstanden 
biJ beleidsafdel~ngen van andere departe
menten. Voornemens stranden op me
n~ngsverschillen tussen vakm1nisters 1n de 
m1n1sterraad en stunng en co6rdinatie op 
een hoger niveau ontbreekt, ondanks het 
t1jdens de Uitgebre1de Commissieverga
der~ng van 10 september 1984 door de 
Tweede Kamer aan de minister-president 
gedane verzoek een leidende rol op z1ch 
te nemen met betrekk~ng tot de grote ope
ratles. Het alsnog opzetten van deze fl
guur zou de voortgang van de operaties 
zeer ten goede komen. Oat de minister
president hiervoor de aangewezen per
soon 1s moge duidelijk ziJn hij is degene 
die. wanneer bem1ddeling geen andere 
uitweg biedt dan een z1elloos compromis, 
boven de partijen kan staan om knopen 
door te hakken. Een JUndische bevesti
ging in de Grondwet - zoals ook bijvoor
beeld de Bondsrepubl1ek, ltal1e en Japan 
kennen 1 

- van een dergelijke richtlijnen
gevende bevoegdheid is noodzakelijk 
voor de effectuering ervan. Een regerings
commlssaris, verplaatst van Binnenlandse 
Zaken naar Algemene Zaken. kan belang
riJk voorbereidend en ondersteunend 
werk verrichten. 

Clwstcc··, Derrocrattsche Verkenn·ngen 7/8/87 

Lubbers II: mager vervolg 
De CDA-VVD-coalitie ging vong jaar de 
Tweede Kamerverkiez1ngen in met de 
leus 'Laat Lubbers z'n karwe1 afmaken'. 
hetgeen vanzelfsprekend verwees naar 
het gehele kab1netsbeleid, dus ook naar 
de grote operaties De kiezers hebben het 
mandaat van de coal1tie met vier jaar ver
lengd en het na de verk1ezingen opgestel
de regeerakkoord kreeg het motto ·voort
gaan en vernieuwen' mee. De betreffende 
teksten 1n het regeerakkoord Iaten al vrij 
snel zien, dat de format1eperiode niet is 
gebruikt als gelegenhe1d om de rust1g 
voortgiiJdende en hier en daar zelfs vastlo
pende trein op n1euwe snelheid te bren
gen In vergelijking met het elan waarmee 
v1er Jaar geleden de operaties in gang 
werden gezet is er van vern1euwing geen 
sprake het karwei wordt n1et afgemaakt, 
het wordt hoogstens voorzicht1g voortge
zetl De door Nijpels ge1ntroduceerde, en 
zelfs 1n het regeerakkoord gebezigde. 
term 'Superoperatie' is dan ook een wei 
heel groteske benaming voor het hu1dige 
saneringsbeleid. Het voortijdig gestorven 
proJect Reorgan1sat1e RiJksdienst, dat, 
hoewel nog in de startblokken, niet meer in 
het nieuwe regeerakkoord IS terugge
keerd maar als 'weer een studie' in de 
kelders van Binnenlandse Zaken ligt op
gestapeld mag ook hier gelden als meest 
trieste exponent. 

De grote uitzondering op deze ontwlk
keling is de reductie van het aantal forma
tleplaatsen biJ de rijksoverheid. Van de 
onder het regime van de 4 x - 2%-opera
tte geldende kaasschaafmethode heeft dit 
beleidsonderdeel z1ch ontwikkeld tot een 
naar departement gedifferentieerde be
zuinigingsoperatie metals doel een afslan
king van ongeveer 20.000 arbeidsJaren 
over vier Jaar. Oat dit n1et als streefciJfer 
maar als harde doelstelling moet worden 
gezien heeft de VVD laatst nog bena
drukt.5 Omdat bij de totstandkom1ng van 

4 S W. Couwenberg. L1berale democrat1e als eerste eman
C!paliemodel (Assen 1 981) 251 

5 Trouw. 25 februart 1987 
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het kabinet nog geen afspraken konden 
worden gemaakt ter invulling van de taak
stelltng voor het eerste regeerjaar, zodat 
op dit moment nog n1et veel anders wordt 
gedaan dan het doortrekken van de 
'oude' 4 x - 2%-operatle, IS er grote druk 
op de mmisters komen te staan om alsnog 
de taakstell1ng over de resterende dne Jaar 
te halen. De afslanking zelf Ievert (slechts) 
een korting van 16.000 arbeidsplaatsen 
op, zodat is besloten de lijst te privatiseren 
overhe1dsonderdelen u1t te breiden en zo 
nog ongeveer 11.500 arbeidsplaatsen 
naar de particuliere sector over te hevelen. 
Twee ernstige kanttekeningen wil ik h1erbij 
maken. Ten eerste is pnvatisering een be
leid van heroverweging en nadrukkelijk 
geen bezu1n1gingsbeleid. Daarnaast 
openbaart zich bij de regering een gevaar
ltJk reducllonisme, namelijk het verengen 
van het streven naar m1nder en beter over
heid, dat w1l zeggen een herorientenng op 
de rol van de overheid in het maatschap
pelijk Ieven tot een zuivere bezuinigtngs
operatie. Een en ander zal ik hieronder 
u1twerken. 

Privatisering geen bezuinigingsbeleid 
Privatisenng houdt 1n dat aile taken die de 
particul1ere sector net zo goed als of beter 
dan de overheid kan uitvoeren door de 
overheid naar deze sector dienen te wor
den afgestoten. In de praktijk van de afge
lopen Jaren IS, onder druk van de beperkte 
budgetta1re ruimte 'de particuliere sector' 
reeds verengd tot 'het bedriJfsleven'. Voor 
de algemene discussie maakt dat echter 
geen verschil. De vraag naar het al dan 
niet uitvoeren van een taak op particulier 
dan wei publiek niveau is n1et 1dentiek aan 
de vraag waar die taak het voordeligst kan 
worden uitgevoerd. Het is de vraag door 
wie een bepaalde taak beh66rt te worden 
uitgevoerd, omdat de aard van de taak 
overeenstemt met de aard van de uitvoe
rende organisatie. En dat hoeft natuurlijk 
niet de overheidsorganisatie te ZIJn. We 
kunnen er echter niet onder uit dat de 
kosten een belangrijke, zo niet de belang-
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riJkste driJfveer ZIJn in het sanenngsbele1d 
en daarmee ook in het privatiseringsbe
leid. De gangbare argumenten - en dat 
zijn er vele - 1n de huid1ge pnvatlsenngs
discussie vinden dan ook hun wortels 1n 
het budget. Ze WIJZen echter n1et eendu1 
d1g in eenzelfde richting, ziJn 1n hoge mate 
relatief en speculatief en kunnen met even
vee! kracht door voor- en tegenstanders 
worden gehanteerd. De nodige emplrl
sche onderbouwing ontbreektfi Als voor
beeld zal1k er twee noemen. 

Ten eerste zou een particuliere onder
nemer een bij zijn kosten- en opbrengsten 
patroon behorende optimale bedriJfsom 
vang k1ezen, terwiJI een overheidsd1enst 
gebonden is aan een bepaalde omvang 
van de produktie en slechts biJ toeval op 
het bednJfsoptimum zal uitkomen. waar
door ZIJ dus relat1ef mefflcienter zal werken. 
De oplimale bednJfsomvang komt echter 
voort u1t een eenztJdige mtcro-economi
sche benadering. die stoelt op veronder
stellmgen die vergeltJkmg met de werkelijk
heid n1et toestaan. waardoor dit argument 
haar kracht goeddeels verl1est. Daarnaast 
zou privat1ser1ng de overhe1dsbegrotmg 
ontlasten De paradox is h1erb1J dat slechts 
rendabele onderdelen voor pnvat1sermg 
1n aanmerkmg kunnen komen. hetgeen 
JUISt een extra belastmg IS voor de begro
tmg. 

Een dergeiiJke tweeslacht1ghe1d schuilt 
1n elk van de gehanteerde pnvatisenngs
argumenten. waaru1t blijkt dater geen on
dubbelzmnige IIJn IS te trekken tussen pn
vatisering en bezumigmg. De belangnjk
ste wortels van het privat1sermgsstreven 
ZIJn dan ook n1et budgettair maar ideolo
gtsch van aard. Het inbrengen van privatl
sering van bepaalde overhetdsonderde
len 1n de (budgettaire) afslankingsoperat1e 
ter realisering van de daar gestelde doel
einden maakt de privatisenngsd1scuss1e 
oneigenliJk en heeft een onnodige ver
vlechting van operat1es tot gevolg. Of IS 

6 K van der Pol Prrvat.ser•ng de lege dop van Colurnbus 
T!Jdschnft voor Pol1t1eke Econom1e september 1982 en 
verwrjZingen aldaar 
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men 1nm1ddels zover gezonken, dat af
slankmg het hoofddoel IS en dat de overl
ge operat1es ziJn gereduceerd tot deelope
ratles. 

Sanering niet louter afslanking 
Wanneer we spreken over heroverwegmg 
van het takenpakket van de overhe1d kun
nen we n1et volstaan met een financ1eel 

Heroverweging van 
overheidstaken moet niet 
aileen voortkomen uit 
financiele motieven. 

plaalJe. Het beleid dlent te worden vooraf
gegaan door een grond1ge herbez1nning 
op de rol van de overhe1d 1n het maat
schappeiiJk Ieven: een herbezinning die 
niet beperkt mag biiJVen tot studeerka
merstudles en staatsrechtconferent1es 
maar d1e terdege gevoerd zal moeten wor
den door pol1t1eke en maatschappelijke 
organ1sa!les. Een van de redenen waarom 
onze verzorgingsstaat (en n1et aileen de 
onze) een welhaast onontwarbaar net is 
geworden van regelmgen. relat1es en be
langenverweving is het ontbreken van een 
theoret1sch kader hoe gestalte te geven 
aan een dergel11k allesomvattend verzor
gingssysteem De totstandkommg ervan 
moet dan ook worden gez1en als een op
eenvolging van ad hoc beslissmgen als 
gevolg van bepaalde ontwikkel1ngen 7 en 
n1et als een van te voren zorgvuldig ont
worpen bouwwerk. Als de eerste bouw
meesters van de verzorgmgsstaat al een 
helder beeld voor ogen hebben gehad 

van de uiteindelijke contouren van het 
bouwwerk, zal het zeker n1et de huid1ge 
construct1e geweest zijn. Wat nu dreigt 1s. 
dat we dezelfde kant uitgaan. Weer kun
nen we constateren, dat een onderbou
wende v1s1e op de wenselijke aard en 
omvang van de overheidstaak ontbreekt. 
Het vall Iicht 1n te zien, om de beeldspraak 
van de bouwkunst aan te houden, dat 
wanneer op een ongestructureerde WIJZe 
- en een serie ad hoc besl1ssingen dre1gt 
gauw die kant op te gaan - stenen uit een 
muur worden verwijderd een onvoorziene 
1neenstorting van (een gedeelte van) het 
bouwwerk niet denkbeeldig is. Zonder 
een zwartkijker te wlllen ziJn en een of 
andere vorm van algehele chaos te voor
spellen wil ik hier wei waarschuwen tegen 
een !outer kwant1tatieve benadenng van 
de sanering van de overheid. 

De huidige coalit1e, die zichze!f graag 
de kwal1f1cat1e 'no nonsense' geeft. wekt 
de indruk geen andere dan CIJfermatige 
doelemden en onderbouwing van haar 
bele1d te hanteren. Deze indruk houdt een 
ernst1ge diskwal1flcat1e in van het kabmet. 
dat dit kenneiiJk niet nodig acht: van het 
parlement (ook de oppositie), omdat dit er 
niet met de grootste nadruk om vraagt en 
van de wetenschappelijke mst1tuten van 
de grote parliJen, omdat d1e er onvoldoen
de 1n slagen de daar wei degeiiJk aanwezi
ge 1deeen op de polit1ek over te brengen. 

De Nederlandse verzorgmgsstaat is in de 
problemen Om de problemen het hoofd 
te b1eden zijn zes grote operaties 1n het 
Ieven geroepen met als doel: minder en 
beter overheid. Tot nog toe heeft deze 
aanpak gefaald door het ontbreken van 
de vereiste pol1t1eke wll om ze tot een goed 
einde te brengen en door onvoldoende 
cobrdinatie en sturing op het hoogste nl
veau. Om het laatste te bewerkstelligen 
dlent er een mstantie te zijn die een I elden
de rol speelt biJ de voortgang van de 

7 J J V1s. Maatschappelijke verantwoordelijkheldsverde
lmg m stroomversnellinQ. 1n Ph.A ldenburg (red). 1983 
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operat1es. De minister-president is de aan
gewezen persoon om, desnoods v1a het 
geven van richtliJnen aan collega-mlnis
ters, een stuwende motor te worden in het 
sanenngsproces. 

Ministerraad en parlement te zamen 
moeten de nodige politieke wil opbrengen 
om de druk van bureaucratie en maat
schappelijke organisaties, in de literatuur 
niet voor niets aangeduid als vierde en 
vijfde macht, te trotseren. Het is te ver
wachten dat deze machten het proces 
zullen trachten te frustreren; de bureau
cratie omdat de afslanking haar als een 
dre1gend zwaard boven het hoofd hangt 
en de maatschappelijke organisaties om
dat zij hun lobby- en afwentelingsmogeiiJk
heden voor een deel zullen verliezen en 
hun eigen boontJeS weer in belangriJke 
mate moeten gaan doppen. Wanneer de 
polit1ek haar oren naar deze weerstanden 
zal blijven Iaten hangen komt er van de 
hele sanering n1ets terecht. 

Er moet echter een motiverende kracht 
aanwez1g ZIJn om dit te bereiken. Wanneer 
het sanenngsbeleid beperkt bliJft tot een 
budgettaire affaire zal dlt niet voldoende 
blijken te zijn. Eerst moet een. fundamente
le herformulering van de grondslag van de 
verzorgmgsstaat worden opgezet, een 
1dee hoe de maatschappelijke orde er na 
de sanering u1t zal moeten zien (m de 
dramatische pol1tieke literatuur steevast 
een wenkend perspectief genoemd). Pas 
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dan kunnen de details (ook de financiele) 
worden ingevuld. Oat heeft zin. Oat motl
veert betrokken parliJen hun steentJe aan 
de discussie bij te dragen. Oat zal het 
sanenngsbeleid grond geven en resulta
ten Iaten afwerpen. De real1senng h1ervan 
zal 1n belangriJke mate afhangen van de 
overtuiging waarmee de wetenschappeiiJ
ke instituten van de grote partiJen hun 
1deeen (de 1deolog1sche bouwstenen) 
door kunnen geven aan de politiek. 

Zoals het beleid nu wordt gevoerd lijkt 
het of de oorspronkelijke doelstell1ng half 
wordt ingeslikt en aileen het streven naar 
minder overheid uitgangspunt 1s gewor
den. Aileen drift1g afslanken le1dt echter 
niet tot effectiever en eff1cienter overheids
beleid maar tot een klemer ambtenarenap
paraat. dat nog steeds dezelfde taak moet 
u1tvoeren en daardoor half werk moet le
veren of werk moet Iaten liggen. Perso
neelsreductie moet voortvloe1e1l u1t taak
vermindenng en niet andersom. 

Het kabinet heeft vooralsnog voor de 
verkeerde volgorde van denken gekozen. 
Met het knippen van een gat in een warnet 
worden geen helderder structuren ge
creeerd. het leidt aileen maar tot een lek 
warnet. 
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