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De samenhang van 
overheidsmaatregelen 

Een bestuurder weet wat hij doeL althans 
de burger mag dat \·eronderstellen. Toch 
ligt hier een probleem van niet geringe 
omvang. Immers\ oor een rationele be
slissing is het noodzakelijk te beschikken 
mcr een nauwkeurig omschreven doel en 
een aantal adequate middelen om dat 
doel te bereiken. Het is echter bekend. 
dat de toereikendheid van een voorgc
stelde maatregel op het moment dat deze 
\\ordt genomen. moeilijk is te schatten. 
Het gewenste effect kan worden \ oorko
men of belemmerd door het optreden 
\all openlijke tegenkrachten. door niet 
openlijk opererende tegenstanders. die 
de genomen maatregel ontwijken of ont
gaan. of door een ongunstige ontwikke
ling van bc langrijke randvoorwaarden. 
l\laar ook kunnen er onvoorziene of on
bedoelde ne\·eneffccten optreden. \\aar
door de owrheid zichzelf door andere 
maatregelen blijkt tegen te werken. Dit 
laatste verschijnsel kan zich met name 
voordoen in het pakket van verande
ringsopcraties in de rijksdienst. die men 
sinds enige tijd probeert in gang te zet
ten. Dit pakket bestaat uit de activiteiten 
\ anderegeringscommissaris voor de re
organisatie van de rijksdienst. de zgn. 
min Y( operatie. de hcrowrwcging. de
centralisatie. deregulering en privatise
ring. 
De regeringscommissaris is voornamelijk 
bezig\ Oorstellen uit te werken tot her
ziening van het coördinatiestelsel rond
om de ministerraad en het op termijn 
stellen \ an adviesorganen. 
De min 2r ( operatie krijgt van de diverse 
\Cranderingsoperatics in de media de 
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meeste aandacht. Vacatures en geldbe
dragen voor personeelsuitgaven zijn ge
blokkeerd op het peil van ultimo 1982. 
Nieuwe vacatures worden zodanig opge
vuld. dat de feitelijke sterkte eind 1983 
met 2 0( zal zijn gereduceerd. Een opera· 
tie. die zal duren tot eind 1986. 
De heroverweging betreft een (forse) 
ambtelijke studie, waarin wordt bezien in 
hoeverre diverse overheidstaken op een 
andere- meer efficiënte- manier kunnen 
worden verricht. 
De decentralisatie-actie houdt in het ver
minderen van de bemoeienis van hogere 
ten opzichte van lagere publiekrechtelij- , 
ke lichamen, welke in staat worden ge
steld een eigen beleid te voeren. 
Deregulering is de meest vage term in het 
hele gebeuren. Officieel heet het: "af
schaffing of beperking van regulering". 
Ten aanzien van allerlei omslachtige pro· 
eedurevoorschriften is het duidelijk. dat 
een bureaucratische papierwinkel moet 
worden beperkt. maar het afschaffen van 
een wet zal toch niet zonder meer kunnen 
geschieden. In dit verband is de Winkel
sluitingswet al in discussic geweest. Ve
len zullen het ongetwijfeld op prijs stel
len om op ieder gewenst moment hun 
boodschappen te kunnen doen. maar de 
arbeidsomstandigheden van de winkelier 
(en zijn gezin!) zullen fiks verslechteren. 
Tenslotte de privatisering. Hierbij heeft 
de regering het oog op verzelfstandiging 
van door de overheid verrichte taken. 
zodat deze in meer of mindere mate aan 
de overheidsinvloed worden onttrokken. 
Wat gebeurt er nu met al deze plannen en 
voorstellen tot vereenvoudiging en be-
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pcrking van het overheidsapparaat. waar
bi_j de wens tot bezuiniging van over
heidsuitgaven in ieder geval een ruimer 
en ethisch gekleurd jasje krijgt? Hebben 
de voorstellen kans van slagen? Het suc
ces zal afhangen van voornamelijk twee 
factoren: 
Ie. De mate waarin de voorstellen con

creet, consistent en consequent zijn 
geformuleerd. Immers een abstracte 
formulering biedt een prachtige 
vluchtweg voor heimelijke tegen
standers. 

2e. De mate waarin tegenstanders op de 
diverse fronten (binnen het kabinet, 
het parlement, de sociale partners. 
beroepsgroepen enz.) tegen concrete 
voorstellen een confrontatie zullen 
aangaan. 

Vlet betrekking tot de eerste factor geldt. 
dat alleen enkele voorstellen van de rege
ringscommissaris voor de reorganisatie 
1an de rijksdienst en de min 2% operatie 
loldoende concreet zijn om kans op suc
ces te boeken. Vele van de decentralisa
tie- en dereguleringsmaatregelen blijven 
111 vage noties en procedureafspraken 
hangen. Daarbij komt, dat deze maatre
gelen elkaar soms tegenwerken. Het stel
len van nadere regels door gcmeenten 
bijv. is in overeenstemming met de de
centralisatiegedachte, maar in strijd met 
de dereguleringsplannen. Zou de centra
le overheid het maken van nadere regels 
1crbieden dan dient men de dcregule
ringsidee, maar handelt in strijd met de 
decentralisatie-intentie. 
De tweede factor~ openlijke strijd tegen 
concrete voorstellen~ vraagt het knopen 
doorhakken in de politiek. Daarbij zal er 
tussen de diverse factoren nogal eens ver
schil bestaan tussen wat men zegt en wat 
men doet. Ministers. ambtenaren en poli
tici zullen meewarig roepen, dat het stu
rend vermogen van de centrale overheid 
zo sterk afneemt (uitgangspunt van de 
Commissie Yonhoff). Echter bij de vraag 
om wat van de eigen zeggenschap in te 
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leveren om de centrale sturing te vergro
ten. zal iedereen de ander willen laten 
voorgaan. 
In dit verband is het curieus, dat de ge
stelde noodzaak van deregulering en pri
vatisering in botsing komt met de door 
Vonhoff omschreven en algemeen onder
kende behoefte aan meer effectieve cen
trede sturing. Deze tegenspraak zou men 
toch moeten onderkennen. De strijdig
heid van diverse plannen moet aan ratio
nele plannenmakers duidelijk zijn. Bij de 
effecten van maatregelen wordt het nog 
moeilijker. Het is merkwaardig. dat cf
fectrapportage. terugkoppeling en evalu
atie op het gebied van het overheidsbe
stuur zo weinig aandacht krijgt. 
Dat de verplichting tot het dragen van 
een bromfietshelm niet alleen heeft ge
leid tot minder zwaar letsel bij verkeers
ongelukken, maar ook tot een significan
te afname van het aantal brom
fietsdiefstallen. is mooi meegenomen. 
Maar wat we met het totale pakket van 
reorganisatiemaatregelen wensen te be
reiken en de facto tot stand brengeiL mag 
toch wel eens door een coördinerende 
bril worden bezien. 


