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Private instellingen, publieke 
Verantwoordelijkheden 

De \erhouding overheid- particulier ini
tiatief staat\ an oudsher onder spanning. 
Hoe\ er mag de overheid gaan in het re
gelen van de samenlc\·ing') Is er een eigen 
onaantastbare bevoegdheid van de niet
statelijke lewnssfercn'! En zo ja. hoe \er 
strekt die zich uit'? 

Vragen als deze hebben een nieuwe actu
aliteit gekregen door een tweetal ontwik
kelingen die elkaar versterken: het on be
heersbaar en het onbetaalbaar \\Orden 
van tal van voorzieningen. 
Wat is er aan de hand') 
In de periode\ an economische groei na 
de laatste wereldoorlog is het aantal 
voorzieningen in de culturele sector en in 
de ·zorg'-scctor enorm uitgebreid. Het 
beleid terzake werd geprogrammeerd 
door instellingen van het particulier initi
atief. per levensbeschouwelijke groepe
ring \ercnigd in koepelorganisaties en 
soms ook in belangenorganisaties. Het 
beleid van de departementen steunde op 
dit beheerssysteem van het particulier in
itiatief. En op lager niwau gold hetzelfde 
voor provincies en gemcenten. 
Dit type ordening liet het echter afweten. 
toen als gevolg van de maatschappelijke 
deconfessionalisering het particulier initi
atief aan samenhang. aan stuwkracht en 
aan creativiteit verloor. Daarmee stortte 
de belangrijkste pijler in elkaar waarop 
het beheerssysteem van de merheid ge
bouwd was. Het gevolg \\·as een onge
breidelde groei van de voorzieningen. 
versplintering. overlapping. functievcr
lics. 
Het ligt voor de hand. dat toen het tradi
tionele particulier initiatief als regisseur 
van ons nationale vooïzicningenbestel 

opgehouden had te functioneren. de 
overheid naar middelen zocht om terzake 
zelf bestuurskracht te ontwikkelen. Dat ' 
bleek in veel gevallen niet mogelijk van 
uit de centrale regiekamer van de Haagse , 
departementen. Om bestuursmacht over 
ons pluriforme, hoog ontwikkelde voor
zieningenbestel te herkrijgen, bleek in tal 
van sectoren een decentrale aanpak on
vermijdelijk. Een gigantische bestuurlij
ke hervorming werd ingezet, die nog 
steeds niet is voltooid. maar bij de geves
tigde belangen in toenemende mate 
weerstanden oproept. De uitkomst van 
deze operatie valt daarom nog niet te 
voorspellen. 
Binnen de christen-democratische tradi
tie. die zo nauw verwant is met de op
komst\ an het op levensbeschouwelijke 
grondslag georganiseerde particuliere ini
tiatief. roept de beschreven ontwikkeling 
begrijpelijk vraagtekens op. Slaat in de 
balans tussen overheid en particulier ini
tiatief de weegschaal niet te veel door 
naar de overheid? Het is een legitieme 
vraag. waarop het antwoord m.i. te vaak 
van uit een historisch achterhaalde situa
tic gegeven wordt. 
Het traditionele particuliere initiatief be
staat niet meer. behoudens enkele uit
zonderingen. In feite heeft de overheid
centraaL provinciaal of lokaal~- de ver
antwoordelijkheid voor het in genoegza
me mate beschikbaar zijn van voorzienin
gen overgenomen. De verantwoordelijk
heid die de overheid aanvaardt voor de 
voorziening van water, gas en elektriciteit 
is niet wezenlijk verschillend van de ver
antwoordelijkheid die de overheid aan
vaardt voor de voorziening aan onder
wijs. aan gezondheidszorg. aan bibliothe-
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ken. aan theaters. aan ... De overheid 
heeft zich ontwikkeld tot financier en 
organisator van het voorzieningensys
teem. Ik denk niet dat deze verantwoor
delijkheid op principiële gronden aange
vochten kan worden. Zoals de charitas 
zich ontwikkeld heeft tot sociale wetge
ling. zo heeft het particuliere initiatief 
zich ontwikkeld tot publieke voorziening. 

Een geheel andere vraag is. op welke 
wijze de overheid haar verantwoordelijk
heid het beste vorm kan geven. Onze 
samenleving is te complex om van uit een 
centrale regelkamer geïntegreerd be
stuurd te kunnen worden. En nu komt 

f het particuliere initiatief weer binnen on
ze gezichtskring, echter niet in de traditi
onele maar in een nieuwe gestalte. 
Het blijkt namelijk mogelijk de uitvoe
ring van de overhcidsverantwoordelijk
heid in handen te geven van private 
rechtspersonen. die bestuurd worden 
door vrijwilligers. Het boeiende van deze 
bestuursvorm is, hoewel het vrijwilligers 
betreft en hoewel het private instellingen 
betreft. het bcheer van deze instellingen 
in overwegende mate dient te geschieden 
naar publiekrechtelijke maatstaven. Een 
universiteit. een ziekenhuis. een biblio
theek. een symphonieorkest. een mu
seum kunnen in onze samenleving niet 
meer beschouwd worden als een strikt 

~ private, als een autonome aangelegen
heid, ongeacht of zij de private rechts
lorm hebben of niet. 
Dit is dus een ander type particulier initi
atief dan wat wij in de historische fase 
van de 'verzuilde· samenleving gewend 
waren. Toen stond het particulier initia
tief in een eigen bevoegdheidssteer te-
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genover de overheid; nu is het geworden 
tot uitvoerende instantie van overheids
zaken. De bestuursleden-vrijwilligers van 
instellingen kunnen in zekere zin vcrgele
ken worden met gemeenteraadsleden en 
statenlcden. Zij dragen een eigen verant
woordelijkheid voor het onder hun hoe
de gestelde belang; zij dienen om deze 
verantwoordelijkheid te kunnen nako
men over de daarbij behorende beleids
ruimte te beschikken; maar deze ruimte 
wordt beperkt door de regelgeving van 
de hogere overheid. 
Anders gezegd: de bestuurders van dit 
type particulier initiatief hebben zich ont
wikkeld tot decentrale bestuursorganen 
van de overheid. Of nog weer anders 
gezegd: het 'klassieke· particulier initia
tief heeft zich ontwikkeld tot wat wij 
zouden kunnen typeren als 'publiek· par
ticulier initiatief. Indien deze zienswijze 
juist is, dan voert die tot een aantal con
sequenties waarvan het de moeite waard 
is die nader te overdenken. Daarn<last 
blijft uiteraard het 'echte' particuliere ini
tiatief bestaan, onatbankelijk van de 
overheid. opgezet door eigen mensen 
voor als regel een specifieke zelf gekozen 
doelgroep. 


