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M. SCHELTEMA 

De verantwoordeli.jkheid van de overheid 

I. n'66 verkeert in een ambivalente positie tegen
over de macht van de overheid . Aan de ene kant 
willen wij dat de overheid zorgt voor een recht
vaardiger samenleving, een schoner milieu en be
ter onderwijs, en daartoe ook de bevoegdheden 
bezit. Aan de andere kant vinden wij dat ieder 
mens zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijk
heid moet dragen voor zijn eigen bestaan. Daar 
komt weinig van terecht als de overheid alles al 
geregeld heeft . 

Dit dilemma manifesteert zich op dit ogenblik 
sterk. De taken, en dus ook de macht, van de 
overheid zijn in de verzorgingsstaat om zeer aan
vaardbare redenen uitgebreid. De sociale zeker
heid dient er immers juist toe iedereen een zo
danige financiële garantie te bieden dat hij/zij 
zich op die basis kan ontplooien. Maatregelen, 
die nodig zijn om het milieu tegen te grove aan
tasting te beschermen, zijn ook niet meer weg te 
denken, wil men voor iedereen aanvaardbare 
leefomstandigheden handhaven. 

Het gevoel van bevrijding dat al deze over
heidsmaatregelen zouden moeten opleveren, be
vrijding van ernstige financiële zorgen, van een 
verstikkend leefmilieu, is echter ver te zoeken. In
tegendeel, het overheidsoptreden wordt door ve
len eerder als benauwend en betuttelend ervaren. 
Men botst bij haast iedere activiteit op regels, op 
een bestuursbureaucratie, waarvan men in ver
gaande mate afhankelijk is geworden. Zelfs voor 

ons welzijn wordt gezorgd, maar eigen initiatief 
en creativiteit zijn daarvoor niet meer nodig, en 
eigenlijk ook niet meer gewenst. 

Dat betekent dat de bestuursactiviteiten hun 
doel voorbij zijn geschoten. Het gaat er toch om 
dat de overheid ons verlost van een aantal zorgen 
en risico's, zodat wij de vrijheid en de verant
woordelijkheid voor ons eigen leven beter aan 
kunnen. Maar waar dient dat toe, als met de zor
gen ook de vrijheid en verantwoordelijkheid 
verdwijnen? 

De overheid bes/uur van de samenleving 

2. Hoe heeft het resultaat zo anders kunnen uit
pakken dan de bedoeling is geweest? 

Daarover valt veel te zeggen. Ik wil mij hier 
beperken tot één aspect, dat overigens wel van 
essentiële betekenis is: de wijze waarop zowel bin
nen als buiten de overheid de taak van het open
baar bestuur wordt opgevat. 

De term openbaar bestuur geeft al aan dat er 
iets bestuurd moet worden. Wat wordt er 
bestuurd? Het antwoord is eenvoudig: de samen
leving. Zoals het bestuur van een vereniging die 
vereniging bestuurt, zo bestuurt het openbaar 
bestuur de samenleving. Natuurlijk hebben de 
leden van de vereniging evenals de burgers in
vloed op het bestuursbeleid - de vereniging is een 
democratiële organisatievorm, evenals onze staat 
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-, maar uiteindelijk wordt de gang van zaken be
paald door bestuursbeslissingen. 

3. Deze opvatting van de overheid als bestuur 
van de samenleving is in de afgelopen jaren (te 
veel) gemeengoed geworden. Dat blijkt op ver
schillende manieren. 

Voor welhaast iedere misstand wordt een 
oplossing van de overheid verwacht. Wij zijn dan 
ook gewend geraakt de overheid verantwoorde
lijk te stellen voor alles wat er verkeerd gaat. Zij 
moet zorgen voor onze welvaart en ons welzijn. 
Politici gedragen zich daarnaar. Zij wekken hoge 
verwachtingen, en proberen die nog waar te ma
ken ook. 

Binnen de overheid, en met name bij de 
bestuurlijke delen ervan, heeft dit alles conse
quenties gehad. Men is zich werkelijk verant
woordelijk gaan voelen voor de ontwikkelingen. 
En wanneer het bestuur die rol eenmaal op zich 
heeft genomen, gaat men op zoek naar de instru
menten, die nodig zijn om die verantwoordelijk
heid te kunnen waarmaken. 

Het gevolg is de ontwikkeling van een veelheid 
van bestuursinstrumenten geweest. Het woord 
zegt al wat dat zouden moeten zijn: instrumenten 
om de samenleving te besturen. Daarvoor moeten 
de bevoegdheden van de overheid worden uit
gebreid, maar dat is niet genoeg. Er moeten ver
fijnder besturingsmethoden worden toegepast om 
te zorgen dat die bevoegdheden zo gecoördineerd 
en systemátisch worden gebruikt, dat de gewenste 
veranderingen in de samenleving inderdaad op
treden. Planning is daarom bij de üverheid steeds 
belangrijker geworden. Men kon met behulp 
daarvan de beleidsdoelen vaststellen, de daarbij 
behorende beleidsinstrumenten kiezen en zo 
systematisch naar de gewenste situatie toewer
ken. 

Het succes van deze planning is niet adembe
nemend geweest. Veelvuldig werden de gestelde 

doelen niet bereikt of traden ernstige verstorende 
ontwikkelingen op, zodat weinigen een gevoel 
van tevredenheid overhielden. 

Er zijn nog anderen dan de overheid 

4. Hoe ,komt dat? Voor een deel juist doordat de 
verantwoordelijkheid zo sterk bij de overheid is 
gelegd. Het lijkt er dan op dat zij de enige is die 
bepaalt wat er gebeurt. Is dat het uitgangspunt, 
dan kan het falen van het overheidsbeleid alleen 
maar worden toegeschreven aan het feit dat er 
onvoldoende bestuursinstrumenten beschikbaar 
waren, of dat zij niet doelmatig genoeg zijn in
gezet. De planning moet dus beter en grondiger 
zijn. De bevoegdheden van het bestuur moeten 
worden uitgebreid om te voorkomen dat mensen 
in de samenleving anders reageren dan goed is 
voor het beleid. Kortom, het openbaar bestuur 
moet de samenleving beter in zijn greep kunnen 
krijgen om werkelijk te bereiken wat goed is voor 
de samenleving. 

Maar overheidsorganen zijn niet de enigen, die 
handelend optreden en de ontwikkelingen bepa
len. Talloze individuen, instellingen en organi
saties leveren ook hun bijdragen. Zij hebben hun 
eigen gezichtspunten, hun eigen ideeën en 
doelstellingen, en handelen daarnaar. De over
heid is dus niet de enige die handelt, en dus ook 
niet de enige die bepaalt wat er gaat gebeuren. 

Het zal steeds gaan om een samenstel van han
delingen, een onderling op elkaar reageren. Wan
neer de regering een bepaald beleid kiest, zullen 
anderen zich daarop instellen en vanuit hun ei
gen positie een handelingspatroon kiezen dat 
inspeelt op het beleid. Hoe dat precies gebeurt, 
zal afhangen van hun eigen inzichten en hun ei
gen belangen. 

Deze wisselwerking, deze interactie van han
delingen van zeer velen, zal de gang van zaken 
uiteindelijk bepalen. De overheid speelt daarin 
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een rol, maar is niet de alleenheerser. Zij moet 
dat ook niet willen worden. Het is onmogelijk om 
vanuit één punt en vanuit één perspectief de sa
menleving te besturen. Daarnaar streven bete

kent het optreden van anderen, dat verstorend 
zou kunnen zijn, verbieden en tegengaan. Daar
voor moet de samenleving in de houdgreep ge
nomen worden. 

Maar dat betekent dat de overheid niet als de 
grote bestuurder met een alomvattend verant
woordelijkheid mag worden gezien. Onjuist zijn 
dus ook de vaak getekende modellen, waarin de 
overheid als 'stuursysteem' wordt voorgesteld, en 
de samenleving als het 'bestuurde systeem'. 

Onjuist is ook de gedachte dat het niet ver
wezenlijken van beleidsplannen steeds geweten 
moet worden aan tekorten in die plannen of aan 
onvoldoende bestuursinstrumenten. Meer plan
ning, uitbreiding van bevoegdheden of bestuur
lijke reorganisatie zijn dan ook niet meer de van
zelfsprekende antwoorden. 

Studie WRR 

5. Ik heb hier een gedachtengang geschetst, die 
in veel meer uitgewerkte vorm te vinden is in een 
zojuist bij de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid gemaakte studie van P. den 
Hoed, W. G. M . Salet en H. van der Sluijs, 'Plan
ning als onderneming' (Staatsuitgeverij ). 

De centrale gedachte in de studie is dat plan
ning bij de overheid veel te sterk geschiedt vanuit 
het perspectief van de overheid. Met klem van 
argumenten wordt betoogd dat dit tot mislukken 
is gedoemd en tot maatschappelijke verstarring 
moet leiden. Dit thema wordt op verschillende 
beleidsvelden verder uitgewerkt en geïllustreerd. 

6. De vraag is natuurlijk hoe het dan wel moet. 
De beleidsvorming bij de overheid zal veel meer 
moeten uitgaan van de gedachte dat wel een bij-

drage aan de ontwikkeling kan worden geleverd, 
maar dat ook anderen, vanuit andere verant
woordelijkheden, eveneens invloed zullen uitoe
fenen. Het streven moet er dan niet op gericht 

zijn die invloed zoveel mogelijk uit te schakelen, 
maar op het zo goed mogelijk inspelen op de 
reacties van anderen. Men zal daarom rekening 
moeten houden met hun gezichtspunten. Doet 
men dat, dan kan de overheid vaak heel effectief 
in de goede richting sturen. Maar meer door de 
verantwoordelijkheid van anderen te activeren 
en te stimuleren dan door die door stringente 
overheidsplanning terug te dringen. 

Het IS eigenlijk verbazingwekkend hoe 
bestuursorganen hun eigen problemen en hun 
eigen behoefte aan coördinatie centraal stellen, 
en nauwelijks zicht hebben op wat hun maatre
gelen voor anderen betekenen. 

Om een eenvoudig voorbeeld te geven: talloos 
zijn de wettelijke bepalingen die termijnen stellen 
waarbinnen dingen moeten gebeuren. Die be
palingen richten zich bijna alle niet tot 
bestuursorganen, maar tot de burgers. Zij moeten 
tijdig een vergunning of subsidie aanvragen, bin
nen korte tijd in beroep gaan of bezwaar maken 
e.d. Dit alles is goed voor een ordelijk bestuur, 
omdat de betrokken instanties dan op tijd weten 
waar zij aan toe zijn, en hun planning daarop 
kunnen afstellen. 

Maar omgekeerd hebben burgers eveneens be
hoefte om te wete'n wanneer zij een vergunning 
of subsidie krijgen, of een beslissing op hun be
roep. Ook zij moeten hun planning daarop 
afstemmen. Bepalingen daarover bestaan er ech
ter veel minder en zelfs als zij er zijn, ontbreken 
effectieve sancties. 

De problemen die dit voor het bedrijfsleven 
oplevert, hebben de laatste tijd aandacht gekre
gen in verband ook met de deregulering. Maar 
het speelt eveneens op geheel andere terreinen. 
Zo heb ik de lange beslissingstermijnen in vreem-
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delingenzaken als een ernstig probleem ervaren. 
Natuurlijk is het waar dat de vreemdelingen
dienst soms veel tijd nodig heeft om alle gegevens 
te verzamelen en verifiëren. Maar in welke positie 

komt iemand, die jaren moet wachten op de 
beslissing of hij in ons land mag blijven? Hoe 
moet hij zijn leven inrichten als hij niet weet wan
neer er wat zal worden besloten? Naar mijn me
ning worden de gezichtspunten van het bestuur 
en van degenen daarbuiten niet goed tegenover 
elkaar afgewogen. 

7. Deze bestuurscentrische benadering, die in de 
planning en de regeling van het bestuur zo sterk 
tot uitdrukking komt, is de consequentie van het 
verantwoordelijk stellen van het bestuur of de re
gering voor alles wat er gebeurt. 

De ervaringen die daar inmiddels mee zijn op
gedaan, en de studie van de WRR tonen aan dat 
een dergelijke benadering tot mislukken is ge
doemd. Door systematisch vanuit het bestuur te 
redeneren, wordt niet gelet op hetgeen er buiten 
de overheid gebeurt. Daarmee wordt geen reke
ning gehouden, daarop wordt onvoldoende in
gespeeld. Ieder moet zich voegen naar het beeld 
dat de overheid zich van de toekomst heeft ge
maakt. 

Omdat dit toch niet gebeurt, mislukt veel plan-

ning. Maar erger is dat de overheid doeleinden 
gaat nastreven, die als het ware autonoom door 
de overheid worden gesteld. Zij zijn wel een ver
taling van ideeën, die in de maatschappij leven, 

maar een vertaling in doelstellingen die passen in 
het perspectief van de overheid en die voor haar 
hanteerbaar zijn. 

In hoeverre de burgers zich in die vertaling 
nog herkennen, blijft dan buiten beeld: aan de 
vertaling wordt een zelfstandige betekenis toe

gekend. 

Het lijkt mij goed dat binnen D'66 verder wordt 
doorgedacht over de ideeën van de wRR-studie. 
Aan de houding van D'66 tegenover de overheid, 
met een sterke nadruk op democratie, openheid 
en toegankelijkheid, ligt de angst ten grondslag 
dat de overheid, die er is voor de burger, te veel 
een zelfstandige factor tegenover de burger kan 
worden. Het accent moet meer op stimulering en 
dynamiek, dan op beheersing en verstarring wor
den gelegd. Dit betekent niet dat het openbaar 
bestuur geen belangrijke rol heeft te spelen, maar 
wel dat daarbij ruimte wordt gelaten voor de rol, 
die ieder van ons ook wenst te spelen. 

april '983 

He 
stel 
grc 
ind 
we 
die 
ze J 

slOf 
nel 
sch 
det 
hal 
zIe 

cor 
kw 
pal 
en 
wa 

op 
da. 
gel 
rea 

hel 
om 
all( 

da. 

het 


