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Weerstanden tegen 
deregulering 
MR. L YDA C. VERSTEGEN * 

Onder het begrip deregulering valt het 
vereenvoudigen of verminderen van regelgeving 
en het betrachten van terughoudendheid met 
nieuwe regelgeving. De wens tot deregulering 
komt voort uit de gedachte dat de overheid te diep 
ingrijpt in maatschappelijke processen, wat 
bureaucratisering in de hand werkt en onnodig 
veel geld kost. Er zijn veel voorstellen tot 
deregulering gedaan, maar de uitvoering ervan 
kost grote moeite .. Mijn stelling is dat de 
weerstanden tegen deregulering niet in de eerste 
plaats bij ambtenaren te zoeken zijn, maar veeleer 
in de maatschappij. Deregulering is geen objectief 
wetstechnische aangelegenheid, maar grijpt in in 
belangenverhoudingen. Alvorens in te gaan op 
weerstanden tegen deregulering lijkt het nuttig 
eerst aandacht te besteden aan redenen voor 
regelgeving. 

Meer regels 

In een eeuw heeft onze rechtsstaat, dat is een staat 
waarin het recht als hoogste gezag wordt geëer
biedigd, de ontwikkeling van nachtwakerstaat naar 
verzorgingsstaat doorgemaakt. Nu wordt getwijfeld 
aan de effectiviteit van de verzorgingsstaat en vragen 
sommigen om een waarborgstaat en laten anderen het 
woord 'staat' zelfs achterwege en spreken van een 
zorgzame samenleving. Het lijkt dan of de staat hele
maal terugtreedt, geen recht op wat voor zorg dan ook 
zou hoeven te verschaffen: Mensen zorgen immers 
voor elkaar net als vroeger, toen al die sociale grond
rechten er nog niet waren, evenmin als al dat gezeur 
over solidariteit in de vorm van de herverdeling van 
geld met de daarbij behorende regels en steeds meer 
rechten eisende individuen. De maakbaarheid van de 
samenleving is in die gedachtengang een hovaardige 
misvatting. Vroeger was het goed, toen dacht men nog 
dat de orde van God gegeven was en gehandhaafd 
kon worden met wat nachtelijk geraas. 

Zou ik voor den klepper vreezen, 
O! Die goede brave man 
maakt dat ik gerust kan wezen, 
en ook veilig slapen kan. 
Moeder lief, 'k geloof het vast, 
Dat hij op de dieven past. 

Lieve klepper! hou de wagt, 
ik ga slapen: goede nagt.1 

* De auteur is lid van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor D66. 

De nachtwaker lette op of er niets veranderde, of er 
geen schade werd toegebracht. Voor wie waakte hij? 
Voor degenen die hem konden betalen en iets te 
verliezen hadden. Een nachtwaker zou vandaag de 
dag dagwerk hebben, want vrijwel iedereen heeft wel 
iets te verl iezen. De nachtwakerstaat zorgde voor 
politie, justitie en bescherming tegen gevaren van 
buitenaf. Laten we dit laatste aspect buiten beschou
wing, omdat de roep om deregulering nog niet zover 
gaat - integendeel, het ene verdrag na het andere 
wordt nagestreefd - dan blijven politie en justitie over. 
Politie: het zorgen voor openbare orde en veiligheid, 
en justitie : het zorgen voor de rechtsbedeling. Maar 
wat is recht? 

Toen ik in de jaren '50 studeerde werd het recht 
geacht de codificatie te zijn van waterin de maatschap
pij aan opvattingen leefde en was het in ordezolang het 
democratisch, datwil zeggen volgens de regels van de 
Grondwet, tot stand was gekomen. Een volstrekt lega
listische opvatting overheerste en het sprak vanzelf dat 
wetten er waren om te worden gehandhaafd. Zij waren 
immers een weergave van de orde die democratisch 
gewenstwerd en verstrekten een geformaliseerd hand
vat aan degenen die die orde wilden handhaven. Dat 
het recht niet met ieders belangen rekening hield, niet 
noodzakelijkerwijs rechtvaardig was, kon eigenlijk 
niet waar zijn, omdat de Staten Generaal immers het 
gehele Nederlandse volk vertegenwoordigden? Er 
waren minder wetten en aanzienlijk minder regels ter 
uitvoering daarvan. Was het toen goed geregeld? Wel 
naar de toenmalige opvattingen, maar recht is geen 
statisch complex omdat de opvattingen over de taak 
van de overheid niet hetzelfde blijven. 

Deafgelopen30 jaar zijn erheel wat wetten en regels 
bijgekomen; zoveel dat het afschaffen ofvereenvoudi
gen van regels, deregulering, een doelstelling van het 
regeringsbeleid is geworden. Nu wordt het recht aan
gevallen op zijn kwantiteit. De grote hoeveelheid ervan 
zou de rechtszekerheid bedreigen, teveel tijd en geld 
kosten om uit te puzzelen. Waarom zijn er zoveel 
regels, waarom zijn ze zo ingewikkeld en wie vindt om 
welke redenen dat er minder moeten komen? 

VVaaromregelgeving 

De overheid stelt rechtsregels vast ter bescherming van 
grondgebied en burgers, ter voorkoming van 
eigenrichting, ter bevordering van rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid in het verkeer tussen burgers onder
ling en tussen overheid en burgers, ter bescherming van 
belangen die zonder overheidsingrijpen niet be
schermd zouden worden, maar die wel geacht worden 
van algemeen belang te zijn. Het is vooral deze laatste • 



categorie regels die in de afgelopen 100 jaar explosief 
is toegenomen. Eindelijk werd er ernst gemaakt met de 
algemene beginselen die ten grondslag lagen aan de 
staatsregeling van 1798: 'Alle leden der Maatschappij 
hebben zonder onderscheiding van geboorte, bezit
ting, stand of rang, een geliike aanspraak op derzelver 
voordeelen' (art. 3, 1798) en 'Alle de pligten van den 
Mensch in de Maatschappij hebben hunnen grondslag 
in deze heilige wet: Doe een anderniet, hetgeen gii niet 
wenscht dat aan u geschiede . Doe aan anderen ten 
allen tiide zoo veel goeds als gii in geliike omstandig
heden, van hun zoudt wenschen te ontvangen .' (art. 6, 
1798) 

De Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van 
1798 staan vol met wat we nu sociale grondrechten 
noemen. De 'Bataven' geloofden in de maakbaarheid 
van de maatschappij door overheidshandelen. Deze 
staatsregeling van 1798 werd evenwel al in 1801 ver
vangen entotaan de laatste wijziging van de Grondwet 
is er niet veel sprake van staatsoptimisme in de opeen
volgende constituties. 

De wetten en regels die er zo'n 100 jaar geleden 
waren, waren die van de nachtwcikerstaat. De toene
ming van het aantal hangt samen met het streven naar 
emancipatie van steeds meer groepen in de bevolking, 
de mening dat delen van de bevolking onevenredig 
nadeel ondervonden van een gebrek aan bescherming 
door de overheid en de opvatting dat een totaal vri j 
gebruik van eigendommen het algemeen belang 
schaadt. Een voorbeeld van het eerste in de vorige 
eeuw is het gevecht om de financiële gelijkstelling van 
het bijzonder onderwijs met het openbaar onderwijs, 
van het tweede de kinderwetten van Van Houten en het 
verbod op nachtarbeid door vrouwen, van hetderde de 
totstandkoming in 1875 van de Hinderwet. 

Wat van zodanig algemeen belang is dat het rege
ling behoeft, wordt uitgemaakt door de politieke in
zichten van het moment. Die inzichten veranderen met 
de aard en omvang van het kiesrecht, de technische 
ontwikkeling, de organisatiegraad van maatschappe
lijke groeperingen en de al of niet luidruchtige wijze 
waarop gebruik wordt gemaakt van het recht van 
petitie. Om een omstandigheid als probleem te erken
nen dat regeling behoeft is eerst signalering nodig. 
Afhankelijk van de macht dergenen die een probleem 
signaleren volgt vroeger of later regeling, soms niet, 
omdat de meerderheid het probleem niet ernstig ge
noeg acht. 

Nadat het kiesrecht was uitgebreid, de christelijke 
partijen vaste voet hadden gekregen e'n de socialisten 

' tot partijvorming waren overgegaan, volgde er, ook 
door het ongemak dat de industrialisatie voor velen 
meebracht, rond 1900 een grote hoeveelheid wetten 

waarin beperkingen aan het gebruik van eigendom
men werden aangebracht en eisen werden gesteld aan 
omstandigheden van degenen die als individu niet zo 
gemakkelijk voor zichzelf konden opkomen: de 
Woningwet, de Veiligheidswet, de Leerplichtwet, de 
Mijnwet. De invoering van het vrouwenkiesrecht leidde 
lange tijd niet tot specifieke maatregelen ten behoeve 
van vrouwen. Pas in 1957 werd een einde gemaakt aan 
de handelingsonbekwaamheid van de ' gehuwde 
vrouw. Bepalingen die vrouwen dwongen bij huwelijk 
hun baan op te geven kwamen tot stand toen er allang 
vrouwenkiesrecht was, al waren er nog nauwelijks 
vrouwelijke volksvertegenwoordigers. 

Toen de radio kwam was het identiteitsbesef van 
groepen in de samenleving al zo groot, dat de 
Omroepwet de exploitatie van de ether aan privaa
trechtelijke organisaties kon overlaten, zij het met een 
steuntje in de rug in de vorm van een belastingachtige 
omroepbijdrage. 

De middenstandsorganisaties waren in 1937 sterk 

Dereguleren? 

DAAR MOETEN KNOEIERS 
NIETS VAN HEBBEN!!! 

genoeg om met de Vestig i ngswet Klei nbed ri jf het onbe
lemmerd uitoefenen van ambacht en kleinhandel aan 
banden te leggen . De Winkelsluitingswet en de Wet 
Beperking Cadeaustelsel zijn ook op hun belangen 
gericht. 

Ook werkgevers en werknemers organiseerden 
zich, evenals beoefenaren van vrije beroepen. In 1938 
kwam de mogelijkheid om verordenende bevoegd
heid aan openbare lichamen voor beroep en bedrijftoe 
te kennen in de Grondwet. Na de oorlog volgden o.a . 
de PBO wetgeving, de Advocatenwet en de Wet op de 
Registeraccountants. De makelaars wonnen aan maat
schappelijke waardering door titelbescherming en 
beëdiging. De consumenten organiseerden zich en 
dwongen regelingen af tegen dwang door colporteurs 
en ter bescherming tegen ondoordachte huurkoop. 
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Dereguleren! 

Hoewel zij niet sterk georgoniseerd waren kregen de 
bejaarden hun tehuizen en hun AOW, de invalide 
geworden werknemers de WAO. Daaraan was wel
licht niet vreemd dat de PvdA in het kabinet zat en tot 
don toe niet erkende problemen aan de orde kon 
stellen. 

De onderwijswetgeving, vooral die op het voortge
zet onderwijs, werd ingewikkelder om zoveel mogelijk 
gelijke kansen mogelijkte maken. De individualisering 
begon met de vervanging van de Armenwet door de 
Algemene Bijstandswet. 

Omdat er in de jaren '60, '70 genoeg geld voor was 
en omdat, alweer, degenen in de regering zaten die 
dachten aan kansarme groepen, werden het welzijn en 
de maatschappelijke dienstverlening voorwerp van 
staatszorg. 

Participatie in de besluitvorming (medezeggen
schap, inspraak, plan-procedures) werden voorwerk
nemers, burgers en zorgverlenende instituten in wetten 
of subsidieregelingen verankerd . 

De inbreuk op de vrijheid van ondernemen en de 
privé-eigendom die milieuwetten met zich meebrengen 
werd gemeengoed toen men er zich, ook al weer in de 
jaren '60, '70, mede door D'66, van bewust werd datwe 
nog langer door zouden moeten op deze wereld dan de 
bedrijfswinsten strekten en dat dus - afgedwongen 
door 'onschuldige buitenstaanders' in het algemeen 
belang - de kost voor de baat diende uit te gaan . 

Regelgeving dus om de drie genoemde redenen : 
emancipatie, erkend besef van ongelijkheid en alge
meen belang,en iedere regelgeving bracht een nieuwe 
groep belanghebbenden bij die regels enerzijds en een 
groep, die die regels ergerde of die ze zonde van 't geld 
vond, omdat zij er geen belang bij had of op korte 
termijn schade van ondervond, anderzijds . 
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Redenen voor ingewikkeldheid 

Een belangrijk beginsel in een rechtsstaat is rechtsge
lijkheid. Dat beginsel is één van de belangrijkste oor
zaken van de ingewikkeldheid van veel regelingen . 
Andere redenen zijn b.v. : in procedures ieder het zijne 
willen geven en het streven naar zo min mogelijk 
overheidsuitgaven c.q . overheidsinkomstenderving. 
De ingéwikkeldheid ligt lang niet altijd in wetten zelf
dikwijls gaat het om kaderwetten - maar in uit
voeringsregels en procedurevoorschriften. Soms zijn 
procedurevoorschriften niet eens op een wet geba
seerd, maar op een ministeriële subsidieregeling, die 
haar basis slechts vindt in de rijksbegroting. Een aardig 
voorbeeld van ingewikkeldheid terwille van de rechts
gelijkheid zijn de wetten op de Loon- en Inkomstenbe
lasting. Rechtsgelijkheid krijgt hier vorm in het 
draagkrachtbeginsel. Erzijn verschillendetarief-groe
pen, legio aftrekposten, elk met zijn eigen voorwaar
den en dan nog forfaitair toegerekende posten, zoals 
voor huurwaarde en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Vereenvoudiging zou de wetten draconischer maken. 

Die belastingwetten zijn daarom zo'n aardig voor
beeld omdat de ingewikkeldheid recent is toegenomen 
door een combinatie van het streven naar rechtsge
lijkheid en het minimaliseren van inkomstenderving 
voor de staat. Ik bedoel de wijziging in de vorm van de 
tweeverdienerswetten. Kijk maar: Er waren verschil 
lende belastingvrije voeten voor gehuwde mannen en 
gehuwde vrouwen. Volgens het gelijkheidsbeginsel en 
de EG was dat niet in orde. Het eenvoudigste zou 
geweestzijn de belastingvrije voetvoorgehuwde vrou
wen op te trekken tot het niveau van die voor gehuwde 
mannen. Dat zou echter ongelijkheid ten opzichte van 
gehuwde kostwinners en alleenstaanden met zich heb-



ben meegebracht plus een inkomstenderving voor de 
overheid . Het vaststellen van een lagere belastingvrije 
voet voor alle gehuwden zou voor alleenverdieners 
een belastingverhoging hebben betekend. Gekozen 
werd voor het bij elkaar optellen van de beide belas
tingvrije voeten en het door twee delen daarvan . Dit 
bracht de gehuwde tweeverdieners in een ongelijke 
positie, zowel ten opzichte van alleenverdieners, om
dat vanwege de verschillende schijventarieven het 
totale belastingbedrag voor een verdienend echtpaar 
in vrijwel alle gevallen omhoog zou gaan, als ook ten 
opzichte van ongehuwd samenwonenden indien die 
beiden de hogere belastingvrijevoetvooralleenstaan
den zouden behouden . De eerste ongelijkheid leidde 
totde voetoverheveling en de arbeidstoeslag, de twee
detot hetonderdezelfde regeling brengen van gehuwd 
en ongehuwd samenwonenden. Toen waren we er nog 
niet, want tweeverdieners met kleine kinderen hadden 
kosten voor kinderopvang. Daar kwam ook een toe
slag voor, maar daarvan werd de hoogte volgens het 
oorspronkelijk voorstel snel omlaag gebracht om de 
alleenverdieners, die immers volgens het normatieve 
gezinsmodel leefden, niet te benadelen. Per saldo 
kreeg tenslotte de overheid meer belasting binnen en 
zijn tweeverdieners nog niet gelijk aan alleenver
dieners. 

leder het zijne willen geven in procedures leidt tot 
omslachtige stelsels van vergunningverlening en tot 
planprocedures met alle mogelijke vormen van in
spraak. Beide gaan gepaard met mogelijkheden van 
rechtsbescherming in de vorm van beroepsproce
dures. Van ingewikkeldheid ingegeven door bezuini
gingen is de uitvinding van voordeurdelers en 
woningdelers met de daarop onmiddellijk weer nood
zakelijk blijkende uitzonderingen een voorbeeld . 

Complicatie kan ook voortkomen uit de omstandig
heid dat veel verschillende regelgevers (zoals gemeen
ten) een zaak elk op eigen wijze regelen . Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de bouwvoorschriften, die welis
waar in een modelverordening staan, maar waarin 
veel vrijstellingen en nadere regelingen mogelijk zijn, 
die door elke gemeente op eigen wijze kunnen worden 
gehanteerd. 

Kansen voor deregulering 

De meeste regelgeving leidt tot kosten die drukken op 
zeer uiteenlopende groepen in de samenleving. Als de 
baten die daar tegenover staan voor goed georgani
seerde belanghebbenden interessant genoeg zijn, zijn 
de protesten tegen regels schaars. Ook bij deze stelling 
enige voorbeelden ter illustratie : Niemand, behalve 
degene die op het nippertje zijn examen niet heeft 

gehaald, zegt dat het een schande is dat er voor de 
toetreding tot allerlei vrije beroepen zeer zorgvuldige 
regels bestaan. Pas als de eisen gepaard gaan met 
schaarse vestigingsmogelijkheden, worden die pro
testen luider. Het antwoord is dan beperking van de 
instroom, niet vrijere vestiging; de gevestigden delen 
immers niet graag hun voorrechten en onder invloed 
van die onwil worden de kosten van opleiden tot 
mogelijke werkloosheid maatschappelijk te hoog 
geacht. 

Over belastingaftrekmogelijkheden bij alimenta
tieverplichtingen horen we slechts hier en daar een 
schampere opmerking. Van de kosten van gescheiden 
vrouwen in de bijstand wordt veel schande gesproken. 
Toch staat niet vast dat per saldo de kosten per vrouw 
veel verschillen. Alleen, bijstandsmoeders hebben 
minder in te brengen dan gescheiden, tamelijk kapi
taalkrachtige mannen . 

Naarmate de kosten, die regelgeving met zich mee
brengt voor bepaalde groepen hoger en die groepen 
krachtiger zijn, deugen de regels in hun ogen minder. 
Dan komt vraag naar deregulering, maar die vraag is 
selectief. Aan sommige regels mag je niet tornen, aan 
andere hoe eerder hoe liever. Het is niet verwonderlijk 
dat het streven naar deregulering het meest voortva
rend is aangevat op het gebied van ruimtelijke orde
ning en milieubeheer.2 Hetging er immers om de lasten 
voor het bedrijfsleven te beperken om zo weer tot 
economisch herstel te komen. Milieumaatregelen kos
ten het bedijfsleven dat goed georganiseerd is veel 
geld. Nu kan natuurlijk het stroomlijnen van vergun
ningstelseis tot minder lasten leiden voor iedereen. 
Onmiddellijk daarop ontstaat echter weerstand, al
thans bij milieugroepen, als de normen ook zouden 
worden verlaagd. 

Weerstand tegen deregulering is te verwachten als 
door deregulering het algemeen belang wordt ge
schaad, maar ook als is te verwachten dat door vereen
voudiging van de regels de kosten voor de overheid 
dreigen op te lopen en degenen die besluiten nemen en 
hun achterban van mening zijn, dat het terugdringen 
van het overheidstekort belangrijker is dan ont
plooiingskansen en bewegingsvrijheid, ook voor de 
zwakkeren in de samenleving. Die weerstand kan ook 
verwacht worden wanneer de regels, hoe ingewikkeld 
of belemmerend ook, de marktpositie van belangheb
bende groepen beschermen, zoals het geval is in 
allerlei beroepsbeschermende wetten. Natuurlijk die
nen die wetten ook algemene belangen, maar in de 
schaduw van de wet zijn de belangengroepen flink uit 
de kluiten gewassen. Een voorbeeld daarvan zou kun
nen zijn de weerstand tegen versoepeling van de 
Winkelsluitingswet. Deregulering is evenmin populair 
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in brede kringen wanneer zij gepaard gaat met decen
tralisatie. Belangengroepen zijn nog eerder geneigd 
de rijksoverheid te vertrouwen dan provincies of ge
meenten. Daarom gaat sanering van specifieke 
uitkeringen niet van een leien dakje. 

Tenslotte wordt deregulering niet toegejuicht door 
groepen wier onderhandelingspositie of autonomie 
worden bedreigd, zoals het geval lijkt te zijn bij het 
Bouwbesluit, dat als het onlangs ingediende voorstel 
tot herziening van de Woningwet wet wordt, de model
bouwverordening met zijn reeds genoemde uitzon
deringsmogelijkheden zal vervangen .3 De opzet van 
het Bouwbesluit is door het in een zo beperkt mogelijk 
aantal voorschriften vastleggen van een meet- en con
troleerbare ondergrens voor de technische kwaliteit, 
de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie
zuinigheid van gebouwen veilig te stellen. Het ontwerp 
van het eerste deel : 'te bouwen woningen ' heeft aan
vankelijk aanleiding gegeven tot soms ook onver
wachte reacties. Evenals in de model-bouwverorde
ning zijn die regels gerichtaan : opdrachtgevers, archi
tecten, aannemers, onderaannemers, toeleveranciers 
en gemeenten. 
In het ontwerp komen bijna geen eisen meer voor over 
het aantal vertrekken en hun grootte: De bouwbe
schaving is, zo dachten de ontwerpers, in ons land zo 
ver voortgeschreden sinds de eerste Woningwet van 
1901, dat dat soort betutteling niet meer nodig was. 

Alleen het uitvoerend bouwbed ri jf was positief in zi j n 
reactie . Hij was ook degene die op deregulering aan
drong omdat de verscheidenheid van lokale regels 
moderne produktiemethoden belemmeren. De organi
saties van huurders staan negatief tegenover de afwe
zigheid van gedetailleerde regels die de huurder be
schermen. Dat was te verwachten . Dat ook opdracht
gevers (woningbouwcorporaties, institutionele beleg
gers) en architecten negatief reageerden was verba
zend omdat zij een grotere handelingsvrijheid zouden 
krijgen . 

Voor de woningcorporaties was het te verklaren uit 
hun mogelijke vrees dat metde regels ook desubsidies 
zouden verminderen, voor de institutionele beleggers 
had vrees voor concurrentie door de sociale 
woningbouwers een motief kunnen zijn . De reactie van 
de architecten was ingegeven door sociale bewo
genheid, die wat paternalistisch aandeed nu er zoveel 
organisaties ten behoeve van de sociale woningbouw 
en verenigingen van huiseigenaren zijn . 

De gemeenten reageerden meteen eigen aanvulling 
op de model-bouwverordening. Ook dat is begrijpe
lijk : zij raken een taak kwijt: het maken van een 
bouwverordening met technische voorschriften en zij 
lopen ' (financiële) risico's bij aantasting van de 

bouwkwal iteit, omdat zi j zelf woningen bezitten en ook 
dikwijls als financiers het risico van won ingexploitatie 
doorwoningcorporaties dragen. Datde bouwkwaliteit 
niet behoeft te worden aanS]etast, omdat zij, of als 
opdrachtgever of als financier, toch bij de bouw be
trokken zijn, woog tegen een vermindering van regels 
blijkbaar niet voldoende op. 

Het is een verstandig concept, dat Bouwbesluit. Het 
gaat uit van de gedachte dat iedereen in de samenle
ving voldoende doordrongen is van het belang van 
goede woningen en dat huisjesmelkers en plaggenhut
ten niet zullen terugkeren . Inmiddels is de kritiek van 
gemeenten, corporaties en architecten, na enkele glo
bale aanpassingen van woontechnische aard, ver
stomd. 

Dereguleren is evenals regelen de uitkomst van een 
maatschappelijk onderhandelingsproces. Er zijn kan
sen voor deregulering als velen het gevoel hebben dat 
methun belangen rekeningwordtgehouden. Dat bete
kent dat deregulering niet een doel op zichzelf is, maar 
het zoeken naar een nieuw evenwicht op een hoger 
niveau van volwassenheid in de relatie overheid-maat
schappij . 

Volwassenen moeten hun eigen verantwoordelijk
heid dragen en hun eigen kansen grijpen. Dat vereist 
voortdurend opletten : wanneer is de steun in de rug van 
regels nog wel nodig en wanneer niet meer? 
Hetwaarschuwend geluid van de klepperman zegt: Ga 
niet slapen, goede wacht! 
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