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OVERHEID EN CHRISTEN-DEMOCRATIE 504 

door prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens 

Prof. mr. -H.Ph.J.A.M. Hennekens (1938) is 
hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Voordien was hij a.m. 
burgemeester van Cuijk en directeur van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

De Nederlandse overheid in een 
rollenspel 

Inleiding 
Het is niet mogelijk een al-omvattende beschouwing te geven over de Nederlandse 
overheid of haar grondslag in ca. 4000 woorden. Mede om die reden beperk ik mij 
ertoe een aspect wat voor het voetlicht te halen. te weten haar rollenspel. Dit 
woordgebruik moge op zichzelf reeds aangeven dat het hier om een relatieve 
benadering gaat. De vraag naar de rol die de overheid dient te spelen in het 
maatschappelijk Ieven pleegt haar antwoord te vinden naar gelang de 
omstandigheden. 

Er zijn abstracte beschouwingen over de 
ideale overheid, over de grondslag van 
het overheidsgezag, over de wijze waarop 
de machtsverhoudingen binnen de over
heid verdeeld dienen te worden, over de 
verschillende functies van de overheid, 
over de organisatievorm van het over
heidsbedrijf enz. enz., maar de ontwikke
lingen naar plaats en tijd tonen aan dat 
de rol die de overheid de facto speelt 
steeds weer een andere is. Wie zich aan 
een beschouwing over die rol waagt, zal 
dan ook geneigd zijn over de overheid te 
spreken zoals zij zich op dat moment en 
op een bepaald territoir manifesteert. 
Bovendien ligt het voor de hand dat 
iedere beschouwing over de overheidsrol 
niet op zichzelf staat, maar mede haar 
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oorsprong vindt in tal van bronnen zoals 
de visie op de mens, op het Ieven en de 
natuur, zoals de persoonlijke ervaring en 
het verwachtingspatroon, zoals de positie 
van betrokkene en dergelijke meer. Dit 
overwegende kan men zich afvragen of 
het zinvol is bij de stand van zaken die de 
overheid in Nederland vandaag de dag 
inneemt te trachten de rol van de over
heid in een meer algemeen perspectief te 
bezien. Gaat het om een stellingname die 
de principes van onze overheid raakt of 
gaat het om marginate aangelegenheden? 
Daarnaast doen zich nog andere vragen 
voor: wie bepaalt wat de overheid is, wat 
zij doet, hoe zij handelt? Het begrip 
overheid zelf is een abstractie voor een 
organisatie-kolos, die opgebouwd is uit 
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duizenden onderdelen met vele personen 
met elk hun eigen doelstelling, instelling. 
kennis en ga zo maar door. De structuur 
van het overheidsapparaat is zo gigan
tisch. onoverzichtelijk, ongrijpbaar en 
anoniem dat de overheid zichzelf overal 
tegenkomt en geen mens de overheid 
meer kent. De ene overheid is de andere 
niet. De verschillen van inzicht omtrent 
hetgeen de overheid aldan niet zou moe
ten doen zijn binnen het overheidsappa
raat niet minder groat dan daarbuiten. 
Ingewikkelde structuren, overlegplat
forms. commissies, werkgroepen, raden, 
interdepartementale overlegstructuren 
van allerlei aard. enz. zijn er binnen het 
overheidsapparaat nodig omwille van het 
interne functioneren van de overheid 
zelf. Indien van de overheidsdragers zelf 
verwacht wordt dat zij aangeven wat de 
rol van de overheid zou moeten zijn, zal 
een eenduidige visie niet te verwachten 
zijn. Bij enige algemene abstracte bena
deringen zal het blijven. Hoe meer in 
concreto getreden wordt, hoe minder 
eensgezindheid te verwachten is. 
Naast de interne structuur van de over
heid. de organisatie als zichzelf genere
rend gegeven. staan de onderdanen. Ook 
hij dezen Ieven gedachten. opvattingen, 
wen sen. eisen en behoeften omtrent 'de' 
overheidsrol. Wie denkt het zelf te kun
nen te rooien verwacht en wenst minder 
van de overheid dan wie de overheid 
voor zichzelf nodig acht. ledere over
heidshehoeftige vraagt specifiek datgene 
wat hij of zij nodig heeft of nodig denkt 
te hehben. Op die wijze wordt de rol die 
van buiten-af aan de overheid wordt toe
gedacht bepaald door de wensen van hen 
die zich tot de overheid wenden. Dit 
steunt niet op visies of beschouwingen 
omtrent de rol van de overheid, maar op 
eigen verlangens op dat punt van de over
heid. Aldus wordt de overheidsrol mede 
van huiten-af bepaald. Hoe zwaarder de 
druk van huiten. hoe omvangrijker de 
overheidsrol(len). De optelsom van de 
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on tel bare pressies van buiten bepaalt de 
hoeveelheid organisatie-eenheden van 
binnen. Aldus ontstaat de overheidsrol. 
Naarmate die overheid in betekenis toe
neemt en meer vermag neemt het aantal 
verwachtingen toe, ook bij diegenen die 
tot voor die tijd geen verwachtingen heb
ben. Binnen het overheidsapparaat zelf 
leidt dit niet aileen tot uitbreiding in aan
tal en macht, maar ook aan behoeften tot 
gezag, invloed en prestige ten opzichte 
van andere overheidsonderdelen en/of 
derden. Een zichzelf respecterende orga
nisatie komt nu eenmaal voor haar eigen 
zaken op. Bovendien leert de ervaring 
dat het vele malen eenvoudiger is nieuwe 
instituties, afdelingen, taken in het Ieven 
te roepen en aan te pakken dan bestaan
de op te heffen. Op het moment dat het 
nut van een instelling betwijfeld wordt 
rijst de aandrang bij de betrokkenen om 
de zin van juist die instelling of taakstel
ling te bewijzen. Daarenboven zoekt 
iedere hestaande institutie naar uitbrei
ding. Binnen het overheidsapparaat zal 
men elkaar daarbij in beginsel ontzien en 
van daarbuiten zal ieder 'zijn' onderdeel 
dat in diskrediet dreigt te komen, steu
nen. Het is geen al te gewaagde bewering 
dat zonder economische recessie het 
overheidsapparaat nog steeds uitgebreid 
zou zijn en nog steeds nieuwe taken aan
gepakt zouden zijn. Een normatieve 
grens tot waar de overheid kan gaan, is er 
in de verzorgingsstaat-gedachte niet. De 
grens blijkt bepaald te worden door niet
beoogde ontwikkelingen en effecten, niet 
door welbewust gekozen normen en 
doelstellingen of 'van nature' gegeven be
grenzingen. De wijze waarop een grens, 
als ze zich manifesteert, ontzien wordt 
hangt eveneens weer af van de vele 
krachten van buiten en binnen het over
heidsapparaat. Uitgaande van de rechts
staat-gedachte vindt de overheid haar 
normatieve grens daar, waar inbreuk op 
de vri jheid van de burger onaanvaard
baar wordt geacht. Dit kan voor het straf-
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recht anders liggen dan voor het burger
lijk recht, terwijl ook het staats- en be
stuursrecht weer andere grenzen kan 
trekken. Oat de verzorgingsstaat-ontwik
keling van invloed is op de normstelling 
in Cle rechtsstaat is in ons land duidelijk 
gedemonstreerd. Hierbij valt o.a. te wij
zen op de 'gelijkheidswetgeving'. 

Overheidstaken en grondslag voor over
heidshandelen 
Het aantal overheidstaken is niet te be
grenzen en de mate waarin de overheid 
taken ter hand neemt onbepaald en on
bepaalbaar. Meestal onderneemt het be
stuur de eerste activiteiten- daartoe van 
buiten aangezet -, waarna de wetgevende 
macht geroepen wordt tot regelgeving. 
Daarbij dient zich tevens de behoefte aan 
rechtsbescherming aan. Niet aileen in 
omvang dijt de overheid uit. ook in inge
wikkeldheid in de regeling van de mate
rie. Dit vraagt om een gespecialiseerde 
aanpak. Daardoor verzelfstandigen on
derdelen tot eigen grootheden en gemo
nopoliseerde posities. Bovendien neemt 
de controle op dat onderdeel als zodanig 
onevenredig af, omdat het niet mogelijk 
is specifieke onderdelen aile even nauw
gezet te volgen zowel vanwege de massa
liteit als vanwege de specialistische activi
teit. De verworven positie binnen het 
overheidsapparaat van ieder specifiek 
onderdeel is in beginsel dan ook onaan
tastbaar. De burger die op dat overheids
onderdeel is aangewezen kan via de rech
ter- ook een overheidsonderdeel- te 
horen krijgen of er in een bepaald geval 
juist gehandeld is, maar dat is geen con
trole op het apparaat zelf. IntegendeeL 
dankzij de rechtsbescherming verdient 
bet uitvoeringsapparaat nog meer uitrus
ting en nog meer gekwalificeerde perso
nen, zodat groei van personeel en des
kundigheid niet kan uitblijven. Daarbij 
dient zich de algemeen waarneembare 
trek aan bij 'overheidsdienaren' om aan 
anderen voor te schrijven 'hoe iets moef. 
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Bij die zeer intensieve, diepgravende en 
uitgewerkte regelingen blijkt dan bij het 
minste of geringste voorval de noodzaak 
te ontstaan tot het aanbrengen van veran
deringen, verfijningen, verbeteringen. 
Ook de behoefte om zich nog meer in 
detail met de desbetreffende zaken bezig 
te houden vloeit voort uit deze ontwikke
ling. De rechterlijke macht vraagt daar
door eveneens uitbreiding om aile geval
len die zij voorgelegd krijgt nog te kun
nen behandelen. 
De grondslag voor het overheidshande
len mag in wijsgerige beschouwingen 
worden gezien als natuur-noodzakelijk of 
van ideele oorsprong, in onze huidige 
maatschappij speelt dat in de praktijk 
niet of nauwelijks meer. De overheid is 
een gegeven. naar de grondslag waarvan 
niet of nauwelijks gevraagd wordt. Hoe 
zij inhoud en vorm krijgt is afhankelijk 
van plaats. tijd en omstandigheden. Haar 
kracht ontleent zij met name aan haar 
monopoliepositie tot regelgeving. belas
tingheffing en geldverschaffing. Zolang 
de financiele situatie het toelaat neemt de 
overheidsbemoeienis toe. Soms zelfs als 
de financiele positie het niet toelaat. De 
basis van haar handelen is in de ontstane 
situatie het geld. Daarmede wordt be
paald welke taken de overheid ter hand 
neemt en in welke mate. Het is haar 
kracht. de burger kan bij haar voor zijn 
materiele zorgen terecht. De overheid 
heeft geld. eist geld. maakt geld. Hij die 
onvoldoende financien ter beschikking 
heeft doet een beroep op de overheid. 
Hij die voor zich financien ter beschik
king heeft en daarvan aan de overheid 
moet afdragen. doet eveneens een be
roep op de overheid. En hij die vindt dat 
de overheid meer financieel beroep op 
hem doet dan omgekeerd probeert uitwe
gen te zoeken. Er zijn aparte deskundi
gen voor om hem daarbij van dienst te 
zijn. Op die manier ontstaat de situatie 
dat meer geld van de overheid gevraagd 
wordt dan zii binnen haalt. Gelet op de 
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hierboven omschreven ontwikkelingen 
wordt desniettemin aan de vraag zoveel 
mogelijk tegemoet gekomen. zeker als de 
maatschappelijke resonans en de aard 
van de problematiek sterk aanspreken. 
De RSV-affaire is een voorbeeld daar
van. dat bepaald niet op zichzelf staat. 
Met leningen en eigen geldproduktie mag 
die situatie een tijdje versluierd worden, 
maar de realiteit openbaart zich vroeg of 
laat. Als de financien tekort schieten 
vraagt men zich af wat de overheid man
keert, zozeer is men geneigd financien en 
overheid te identificeren. De kracht van 
het overheidsoptreden van vandaag is 
voornamelijk gelegen in de vermeende 
alles-overheersende en beheersende fi
nanciele positie. Dit is overigens niet ge
heel nieuw, de betekcnis van bet over
heidsgezag is ook in bet verleden afhan
kelijk geweest van de financiele kracht. 
Als de vorst ter bede moest, dan wist hij 
dat hij aan macht zou inboeten. De finan
ciele positie is dan ook bet gegeven van 
waaruit de omvang van bet overheidsop
treden bepaald wordt. Dit heeft zich in 
de aangetreden recessic ook gemanifes
teerd: de overheid moest terug. want bet 
geld was op. 

Motieven voor overheidshandelen 
De opvatting dater een centraal motief 
aan bet overheidshandelen als verzor
gingsstaat ten grondslag zou dienen te 
liggen lijkt mij voor onze praktijk niet 
haalbaar. De rechter zal geneigd zijn 
vanuit een ander motief tc handelen dan 
het bestuur. De rechter zal een oplossing 
zoeken binnen de gegeven regels waarbij 
een geschil zo redelijk en billijk mogelijk 
beslecht wordt. De ene bestuurstak zal 
weer vanuit een andere optiek handelen 
dan de andere. De milieu-behartigende 
overheidsinstelling zal de zorg voor bet 
milieu als voldoende motief op zichzelf 
ervaren, tcrwijl rijkswaterstaat de zorg 
voor waterstaatswerken eveneens zo er
vaart. Volkshuisvesting komt voor wo-
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ningen op in aantal en kwaliteit, cultuur
afdelingen hebben elk hun 'eigen' part 
van bet culturele Ieven en de welzijnsbe
hartiging is niet minder rijk geschakeerd. 
De behartiging van elk onderdeel is doe) 
in zichzelf. Binnen bet totaal van bet 
bestuur heeft ieder onderdeel dan ook 
zijn eigen taak tevens tot motief. Een 
basis-filosofie voor de gehele overheid als 
verzorgingsstaat ontbreekt. Er is een 
'struggle for life' tussen en binnen depar
tementen en tussen overheidsinstanties 
onderling. Iedereen kan zijn handelen 
motiveren met een beroep op algemene 
belangenbehartiging, maar op zichzelf 
zegt dit niets. Vanuit de meest uiteenlo
pende motieven blijkt men bet in bet 
parlement eens te kunnen worden als de 
resultaten daartoe aanleiding geven. De 
grootste tegenstellingen manifesteren 
zich daarentegen zeer evident waar mo
tieven gelijk zijn. De overheidsbemoeie
nis is opgedeeld in deeltaakjes. elk met 
eigen rechtvaardiging. In abstracto zou 
men naar een centrale grondslag kunnen 
zoeken en zelfs eensgezindheid daarover 
kunnen bereiken, maar voor de invulling 
in concreto Ievert dat niets op. Wat wil 
bet zeggen dat de overheid bet algemeen 
belang moet behartigen? Is er een poli
tieke partij. politicus, overheidsinstelling 
die dat niet beweert? Hierin zit bet pro
bleem dan ook niet. Problemen ontstaan 
er als in bepaalde gevallen bepaald moet 
worden hoe dit algemeen belang gecon
cretiseerd moet worden. Het blijkt er dan 
met name om te gaan wie dat in ons rijk
geschakeerde beslispatroon uitmaakt. 

De beslissingsmacht in het overheidsappa
raat 
Indien voor wat de overheid doet en hoe 
zij die taak inhoud geeft bepalend is wie 
daarover beslissingen neemt, is bet van 
belang te weten hoe de gezagsverhoudin
gen binnen bet overheidsapparaat gere
geld zijn. Voor de rechter Iigt dat anders 
dan voor de wetgever en bet uitvoerende 



OVERHEID EN CHRISTEN-DEMOCRA TIE 

gezag. De rechter is lijdelijk, wacht af 
wat hij ter beoordeling voorgelegd krijgt 
en geeft zijn oordeel omtrent dat geschil. 
Hij is erop toegelegd geschillen te be
slechten. Hij is onpartijdig, onafhanke
lijk en met de vereiste deskundigheid 
uitgerust. Over het algemeen wordt wei
nig geklaagd over de totaliteit van de 
rechterlijke macht. Een probleem is de 
hoeveelheid zaken die er zich ter berech
ting aandienen en de termijn die daarmc
de gepaard gaat. Maar of er meer rech
ters komen is niet ter beslissing van de 
rechterlijke macht. 
De wetgevende en uitvoerende macht be
palen tezamen of zij een taak entameren 
of regelen en hoe ze uitgevoerd wordt. 
Daarbij is er meestal een relatief kleine 
groep die iets wenst en een relatief grote 
groep die dat aanvaardt. Daarenboven 
blijkt over het algemeen de voorkeur van 
die kleine groep uit te gaan naar een 
centrale regeling. Daarmede is in een 
keer het gehele land in dat belang meege
nomen in plaats van een per gemeente of 
provincie te bevechten plaats. De kans 
dater absolute negatie van de gevraagde 
dienst of taak uit de bus komt, is over het 
algemeen klein. Meestal zijn er voldoen
de argumenten om een paar kamerleden. 
bewindslieden of ambtenaren mee te 
krijgen. Belangrijk is de achterban van 
de groep. Principiele beschouwingen be
horen tot de uitzonderingen. De mede
werking is des te eerder aanwezig als er 
politick winst te behalen valt. Meestal 
beslist in concrete gevallen degene die 
zich een bepaald belang ter harte neemt. 
Pressie-groepen zorgen ervoor dat deel
belangen in het algemeen belang gelncor
poreerd worden. Beslissingen over de 
vraag op welk terrein de overheid haar 
zorg uitstrekt zijn daardoor ten principa
le voor een groot gedeelte in handen van 
belanghebbenden zelf, voorzover het za
ken betreft waarbij iets te halen valt. Oat 
is op zichzelf begrijpelijk. De 'klassieke 
overheidstaken' zijn daarom de afgelo-
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pen jaren minder in de belangstelling ge
weest omdat aandrang daarvoor minder 
groot was. Hebben degenen die om 
diensten en steun van de overheid ge
vraagd hebben hun doe! bereikt. dan is 
vanaf dat moment dit bijzonder belang 
tot algemeen belang geworden en kan dit 
in de rijkspot meedelen. Soms wordt de 
overheid door een groep benaderd om 
aldus een gewenste 'grip' op derden ver
wezenlijkt te krijgen. Ook dat wordt dan 
'overheidszorg'. De overheidsinstellin
gen en -personen gaan vervolgens mede 
naar hun opvattingen invullen hoe dit 
deelbelang inhoud zal moeten krijgen. 
Soms voelen belanghebbcnden zich dan 
minder gelukkig. De regeling voor de 
vestiging van huisartsen is daarvan een 
voorbeeld. De mate waarin de belan
gengroeperingen invloed kunnen houden 
op de overheidsbeslissingen hangt voor 
een groot gedcelte af van hun achterban. 
de politieke aanhang. de relaties in het 
parlement. bij regering en bij ambtena
ren. De kans om dat belang nog ooit uit 
het algemeen belang te halen is vanaf dat 
moment zo goed als voorbij. Wat een
maal overheidszorg is, blijft overheids
zorg. De enige vraag is meestal die naar 
de mate waarin er 'gezorgd' wordt. 

Deregulering 
Beziet men tegen deze achtergrond de 
vraag naar deregulering- in de zin van 
minder regels, mindcr overheidsbemoei
enis- dan ligt het in de rede dat het om 
zeer marginale elementen gaat. Er is nau
welijks een instantie in staat het totaal 
van aile deelbelangen te overzien en de 
hoeveelheid deelbelangen tegen elkaar af 
te wegen. Bovendien is zowel degene die 
voor een bepaald deelbelang binnen de 
overheid opkomt als zijn buiten de over
heidsorganisatie staande medespeler er 
zo goed als zeker op uit om in elk geval 
dat belang te handhaven. Daarnaast zal 
het vaak zo zijn dat degene die aanvalt 
ook aangevallen wordt. Dit geeft als re-
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sultaat dater weinig- echte- deregule
ringszin zal zijn. Mocht er al iets moeten 
gebeuren, dan liefst bij een ander en dan 
nog heel voorzichtig. Hele onderdelen of 
grote stukken overheidszorg zijn op 
voorhand uitgesloten. omdat niemand 
zich eraan waagt vragen op te werpen 
naar de zin van regelingen en subsidies 
als daartegen veel weerstand te verwach
ten is. Als de Wet Geluidhinder door 
80% van de Nederlandse bevolking als 
een te eenzijdige belichting van een 
milieu-aspect wordt gezien zal het toch 
niet gelukken die wet de Nederlandse 
wetswereld uit te helpen. Als de afgifte 
van rijbewijzen- om over de vijfjaarlijk
se vernieuwing met aile rompslomp maar 
niet te spreken- voor bijv. de helft van 
regels en kosten bij uitsluitend de ge
meentehuizen kan plaatsvinden. zal het 
overgrote deel van de provinciebesturen 
trachten aan te tonen dat dit een heilloze 
zaak is. En dan blijven vragen naar de zin 
van de gesubsidieerde woningbouw met 
zijn bijna honderd regelingen en vele uit
voeringsorganisaties zeer zeker rusten. 
Op het congres van de VNG op 31 mei 
1983 zei prof. dr. C. Goedhart in zijn 
rede 'Sanering en pijn op de minlijn' 
hierover: 'Een extreem voorbeeld van 
merkwaardig beleid wordt gevormd door 
het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid, 
dat begrijpelijkerwijze in vele andere 
Ianden met grote verbazing wordt gade
geslagen. Yrijwel niets is nagelaten om 
de vraag naar woonruimte te stimuleren. 
Plannen uit het begin van de jaren '70 
inzake de ombuigingen op dit gebied, 
door afbraak van de objectsubsidies en 
beperking van de individuele huursubsi
dies tot een sociaal randverschijnsel, !e
den schipbreuk bij een kabinetswijziging 
en maakten plaats voor intensivering van 
het tevoren gevoerde beleid'. V66r dere
gulering is dan ook op enkele uitzonde
ringen na aileen maar degene die daarvan 
heil voor zichzelf verwacht: minder tijd, 
minder omslachtig. minder kosten, bezui-

CHtiiSTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGE"'I0/84 

509 

niging etc. Een essentiele benadering van 
wat de overheid wei dan niet te doen 
heeft ligt daaraan niet ten grondslag. Be
zinning over de overheidsrol(Ien) past 
niet in de tijdgeest, waarbij ieder voor 
zijn deel opkomt en niemand in staat is 
de totale afweging te maken. Degene die 
geroepen is tot hoofd van een vakdepar
tement is voor zijn werk afhankelijk van 
dat departementsapparaat, dat die afwe
ging niet in staat is te maken. Hij kan zich 
niet veroorloven buiten dat apparaat om 
te gaan. Voor een provincie- en gemeen
tebestuurder is het aantrekkelijker bij de 
rijksdeur aan te kloppen en een veelheid 
wensen op tafel te leggen in plaats van in 
provinciale staten of in de gemeenteraad 
af te wegen wat wei en wat niet op 'eigen 
kosten' moet plaats vinden. De rijksamb
tenaren en -politici vinden die situatie 
ook prettiger omdat zij aldus hun positie 
verstevigen en het door hen te behartigen 
belang kunnen veilig stellen. 
Een zeer ernstig gevolg van ongebreidel
de regelgeving heeft zich gemanifesteerd 
in die gevallen waarbij degene die zich 
van regels niets aan trekt beter be
schermd wordt dan wie zich aan de regels 
wenst te houden. Om een enkel voor
beeld te geven: Het komt bij regelmaat 
voor dat wie voor een onnozele verbou
wing vergunning vraagt op de grootste 
problemen stuit. Voor het bouwen van 
een dakkapel is een bouwvergunning no
dig; tegen die vergunningverlening kan 
een derde-belanghebbende opkomen. 
Bovendien zal de bouwer indien de ge
meente de zogenaamde bouwregistratie
verordening heeft vastgesteld- een rijks
wens- moeten opgeven wie er bouwt 
enz .. Wie dat alles overweegt en daarom 
besluit maar zonder bouwvergunning te 
bouwen kan rekenen op rechtsbescher
ming. Wordt met politiedwang gedreigd, 
dan kan de aangeschrevene zich tot de 
Afdeling rechtspraak wenden. De kans is 
groot, dat deze in een schorsingszaak tot 
de conclusie komt dat afbreken van zo'n 
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dakkapel niet in een redelijke verhou
ding staat met het door de overheid te 
dienen belang. Als over zeer geruime tijd 
de vraag zich aandient of politiedwang 
werkelijk nodig is, blijkt de zin daarvan 
voor velen weggevallen te zijn. Colleges 
van B & W zien vaak van optreden af. Er 
zijn daarnaast gevallen waarbij de 
overtreder· weliswaar niet beschermd 
wordt, maar waarbij tegen niet-naleving 
van regels niet kan worden opgetreden: 
'Een overheid die meer wetgeving produ
ceert dan zij aankan, verliest haar gezag 
en ook haar aanspraak op gezag', aldus 
prof. mr. A.M. Donner op de conferen
tie van de CDA-Bestuurdersvereniging 
van 7 juni 1983. Zelfs hiervoor blijkt 
nauwelijks gehoor te worden gevonden. 
Tot op dit moment wijst niets erop dat 
maatregelen genomen worden om dit 
soort regels te schrappen. Binnen het 
overheidsapparaat zelf ontbreekt de 
kracht om deze uitwassen te verwijderen. 

Een ander voorbeeld van de uit haar 
voegen getrokken regelgeving is de belas
tingwetgeving. Miljoenen bestuurden 
dienen jaarlijks hun biljet voor de inkom
stenbelasting in te vullen. De kennis die 
van hen vereist wordt om dit in aile op
zichten goed te doen kan nauwelijks aan
wezig verondersteld worden bij anderen 
dan deskundigen. Dit is algemeen be
kend, maar geen enkele ontwikkeling 
wijst erop dat vereenvoudiging in het ver
schiet ligt. Integendeel, steeds weer blijkt 
dat via nieuwe bepalingen en ingewikkel
de veranderingen en wijzigingen demo
gelijkheid van 'deregulering' verderaf 
komt;.Je liggen. Hier blijkt de zorg voor 
vereenvoudiging, hoezeer ook algemeen 
de noodzaak ervan wordt onderkend, het 
niet te winnen van de specialistische de
tail-bemoeienis. Het gevolg hiervan is 
toename van belastingambtenaren, belas
tingdeskundigen en processen voor de 
belastingrechter naast toenemend onbe
hagen bij de belastingplichtige. Aldus 
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blijkt deregulering als begrip voor ver
minderde overheidsbemoeienis danwel 
voor vermindering van ongewenste, niet 
te handhaven of onaanvaardbaar inge
wikkelde regelgeving niet meer te zijn 
dan een etiket op een lege fles, althans 
waar het over bestaande regelingen gaat. 
Voor het invoeren van nieuwe regelingen 
is er soms iets meer dereguleringszin te 
verwachten, aangezien daarbij nog geen 
gevestigde belangen of situaties spelen 
danwel een terugdringen van die belan
gen en situaties niet of minder aan de 
orde is. Als er niets verandert, behoudt 
men overigens in elk geval nog water is. 

Toenemende overheidszorg 
Zelfs als geen enkele nieuwe taak meer 
ter hand zou worden genomen en de 
Nederlandse overheid nu een halt zou 
toeroepen aan haar eigen takenpakket en 
dit op het bestaande niveau zou handha
ven, zal de overheidszorg toch nog meer 
mensen en geld vragen. Op de eerste 
plaats valt daarvoor te wijzen op interna
tionale betrekkingen. Het aantal contac
ten van de Nederlandse overheid met 
buitenlandse overheden. met internatio
nale en supra-nationale organisaties 
neemt met de dag toe. De hoeveelheid 
verdragen die jaarlijks afgesloten wordt 
waarbij ons land is betrokken neemt gi
gantische vormen aan. De bemoeienis 
van internationale en supra-nationale or
ganisaties vraagt om Nederlandse bijdra
gen en om personele steun. Ofschoon bij 
deze organisaties enkele pogingen onder
nomen worden tot vermindering van uit
gaven, blijken ook zij dezelfde ontwikke
ling door te maken als de staten zelf. Het 
gevolg is overigens niet dat taken van de 
ene overheidsinstantie overgaan op de 
andere, maar dat nu beide instanties zich 
met dezelfde materie bezighouden. Dit 
vraagt van beide kanten om versterking. 
Er gaat een cumulatieve werking uit van 
deze activiteiten. 
Op de tweede plaats doen zich binnens-
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lands niet te weerhouden ontwikkelingen 
voor die leiden tot overheidsbemoeienis. 
Sinds de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State haar intrede heeft gedaan 
blijkt de gang naar deze administratieve 
rechter a! vlug een platgetreden pad te 
ZI]n. 

Niet aileen de Afdeling heeft versterking 
nodig, ook een eerste administratief
rechterlijke instantie lijkt gewenst, ter
wijl de procederende overheidsinstanties 
behoefte hebben aan voldoende ge
schoold personeel om de procedures te 
voeren. Om zich van voldoende rechts
bijstand te voorzien zal de burger ook bij 
tijd en wijle overheidshulp behoeven. 
Daarnaast speelt zich a! jarenlang een 
zekere machtsstrijd af, waarbij provincies 
-lekker gemaakt door het 24-provin
cienplan- hun zinnen gezet hebben op 
'nieuwe stijl'-elementen, d.w.z. op meer 
taken en meer bevoegdheden. Dat vraagt 
mensen en geld. Tevens proberen het rijk 
en de gemeenten niets prijs te geven; dat 
vraagt ook mensen en geld. Het ziet er 
niet naar uit dat hieraan paal en perk 
wordt gesteld. Het past immers om over 
'decentralisatie' te spreken; krachten en 
tegenkrachten mobiliseren zich vervol
gens. Aldus is er permanent behoefte dat 
binnenlandse overheidsinstanties met el
kaar overleggen over de vraag wat de een 
of de ander zou moeten doen. Resultaat 
is tot nu toe geweest, dat eenieder meer 
mensen en geld nodig heeft gehad, waar
van de provincies in verhouding het 
meeste. In de praktijk blijkt dat hoe 
Ianger hoe meer op aile niveaus hetzelfde 
onderwerp aan de orde komt, hetgeen 
verlenging van tijd en onbehagen bij de 
burger teweeg brengt. Tegelijkertijd zal 
zich daarbij de vraag blijven voordoen 
hoe de overheid nog herkenbaar voor de 
burger is. Dat vraagt evenzeer om niet
aflatende processen ter informatie, voor 
overleg. voor inspraak enz. enz .. De kans 
dat de overheidsmachine hierdoor grater 
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wordt is meer dan waarschijnlijk. Dit zal 
normaliter noodzakelijkerwijze tot ver
hoging van overheidskosten leiden, cete
ris paribus. 

Enkele slotkanttekeningen 
De revoluties in de eerste helft van de 
vorige eeuw lieten zien dat de bestuurden 
het niet meer namen zonder zeggenschap 
in het overheidsbestuur bestuurd te wor
den. De eis dat bij wet zaken geregeld 
moesten worden hield in dat de vertegen
woordigende organen evenzoveel in
vloed kregen op de regerende macht. 
Lange tijd werd er gestreden om de be
stuurden zeggenschap te geven in het 
over hen gevoerde bestuur. Dat was ge
makkelijk toen een eenhoofdig regent de 
bestuurstouwtjes in handen had. Toen 
deze strijd beslecht was ten gunste van de 
representatieve democratie, is de onper
soonlijke overheid een Ieven gaan leiden 
waarin de bestuurde zich ook niet meer 
terugkent. Strijd voor zeggenschap zou 
ten principale nog gevoerd kunnen wor
den ter verkrijging van het decisief refe
rendum, maar daar schijnen de Neder
landse geesten niet rijp voor te zijn. Er 
werden andere middelen op gevonden 
zoals rechtsbescherming, inspraak, 
overleg. Het resultaat daarvan is dat 
ieder individueel danwel in groepsver
band voor zijn geval of be lang het beste 
tracht te verkrijgen. Dit heeft niets te 
maken met verantwoordelijkheid of soli
dariteit, maar met de persoonlijke zorg 
zijn dee! te krijgen. De overheid speelt 
vele rollen, haar spel is onbegrensd. Ook 
dit spel zal zijn einde vinden, al is het 
aileen maar op grond van economische 
motieven. De huidige situatie laat zien 
dat geen conceptie voorhanden is waarop 
een 'nieuwe overheid' vorm krijgt. De 
overheid waagt er zich ook zelf niet aan 
een plan te ontwikkelen dat aangeeft hoe 
haar eigen bemoeienis wezenlijk terug
treedt. Het overheidsvliegwiel draait in 
een vacuum. Bij de overheid heeft een 
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wijze van bestuurshandelen haar intrede 
gedaan, waarbij iedere belangengroepe
ring en ieder be lang op een zekere steun 
kan rekenen. Er is een burger-vriendelij
ke overheid ontstaan die erop uit is ge
rechtvaardigde verlangens te honoreren. 
De bestuurden rekenen daarop, zij heb
ben geleerd te den ken dat het beter is de 
overheid hun zaken te Iaten opknappen 
in plaats van zelf hun wensen trachten te 
verwezenlijken. Dat heeft bovendien het 
voordeel dat mislukkingen afgewenteld 
kunnen worden op die onpersoonlijke 
overheid. Daarnaast is het niet onge
woon en vaak niet onjuist dat een belan
gengroep meer financiele steun en meer 
immateriele hulp kan krijgen bij de over
heid dan dat hijzelf kan opbrengen. Het 
overheidssaldo valt voor belangengroe
pen over het algemeen positief uit. Het 
aantal belangengroepen neemt mede 
daardoor toe. Wie op een bepaald ogen
blik merkt dat zijn belang te weinig op 
eigen kracht ontwikkeld kan worden, 
schaart zich in de rij van de overheids
zorg-vragenden. Het overheidsapparaat 
wordt aldus gesterkt in zijn bestaans
recht. Men weet daar dat die diensten, 
regelingen, financien enz. door een be
paalde groep gevraagd worden. Men kan 
zich gevleid weten met de gedachte dat er 
een zinvolle zaak gediend wordt. Met 
recht vraagt men daarvoor een aandeel in 
de totale rijksactiviteiten: wetten, andere 
regelingen, financien. Het gevolg hiervan 
is dat een afweging van activiteiten tegen 
elkaar, van financiele las ten en opbreng
sten, van 'input' en 'output' van effecten 
op betrokkenen en derden nauweli iks 
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plaats vindt. Het specifiek door henna
gestreefde aspect is immers op zichzelf 
gerechtvaardigd. 
Daar komt nag bij dater op centraal 
niveau geen algemeen controlerende in
stantie is. Besluiten van organen van la
gere overheidslichamen kunnen ver
nietigd worden, naast het feit dat andere 
toezichtfiguren gehanteerd worden. Op 
centraal niveau maakt de wetgevende 
overheid zelf uit wat dient te gebeuren en 
hoe. Zij waakt over haar eigen macht. 
Bovendien is zij in staat eigen macht uit 
te breiden. Zij laat dat oak niet na, zelfs 
niet als zij belijdt dat beperking en ver
mindering hard nodig is. De verwach
ting dat op centraal niveau werkelijke 
macht ooit prijs gegeven zal worden vindt 
geen enkele steun in welke concrete daad 
dan oak of in welk concreet voornemen 
dan oak. Dat mage een belangrijke 
macht betekenen, maar zolang de centra
le overheid niet bereid of in staat is zelf 
de grenzen aan te geven van haar eigen 
doen en Iaten holt zij door totdat zij door 
niet gewilde ontwikkelingen gedwongen 
wordt tot stilstand. Een Nederlandse 
overheidsrol is dan eerst uitgespeeld bij 
niet-gewilde grenzen. 


