
-I - , -

idee'66 I Dereguleren. Maar hoe? I blz. 62 

J. GLASTRA VAN LOON 

Dereguleren. Maar hoe? 

Het zittende kabinet wil de rol van de overheid 
in de maatschappij terugdringen. Het wil in dat 
kader, naast decentraliseren en privatiseren, ook 
dereguleren. Dat laatste moet, zou je zeggen, een 
betrekkelijk eenvoudige zaak zijn . Je hoeft er al
leen maar voor te zorgen dat er minder wetten 
komen. Het verminderen van het aantal wetten 
moet een kleinere krachtsinspanning kosten dan 
het maken van méér wetten. 

Het blijkt niet mee te vallen. De minister van 
Justitie heeft onlangs meegedeeld dat in deze ka
binetsperiode geen vermindering van het aantal 
wetten moet worden verwacht. Bij deregulering, 
zegt hij nu, gaat het ook niet zozeer om de kwan
titeit maar om de kwaliteit van de wetgeving. 

De kwaliteit van de wetgeving is natuurlijk in 
ieder beleid van belang. Deregulering, zo was ons 
echter te verstaan gegeven, zou zich juist van an
der wetgevingsbeleid onderscheiden door de 
overheidsinmenging in het doen en laten van de 
burgers met regels en voorschriften terug te drin
gen. Het zou, zei men ook wel, de 'regeldichtheid' 
in de maatschappij verminderen. Is van die toch 
duidelijk kwantitatieve doelstelling niets overge
bleven? Of is zij moeilijker gebleken dan men 
dacht en daarom opgeschoven naar de toekomst? 
Of is men uitgegaan van een verkeerde voorstel
ling van het probleem waarvoor men stond en 
daardoor ook van het beleid waarmee het zou 
kunnen worden opgelost? 

Verkeerde voorstelling van het probleem 

Ik meen dat het laatste het geval is, dat echter 
het kabinet intussen denkt dat er slechts sprake 
is van uitstel van executie, terwijl de minister van 
Justitie nattigheid begint te voelen en zich af
vraagt ofhet project wel uitvoerbaar is. De voor
stelling van zaken waarvan men bij het deregu
leringsproject is uitgegaan, is een typisch negen
tiende-eeuwse voorstelling van de rol van de 
overheid in de maatschappij. Het is een voorstel
ling die liberalen en socialisten met elkaar delen 
en waarbij zij alleen met elkaar van mening ver
schillen over de omvang van de rol die de over
heid toekomt: maximaal voor de socialisten, mi
nimaal voor de liberalen. 

Zowel liberalen als socialisten beschouwen de 
rol van de overheid in de samenleving als een die 
kan worden vergeleken met die van het opper
bevel van een krijgsmacht ten opzichte van de 
manschappen. 

In dat beeld past ook de opvatting van wet
geving als een uitvaardigen van algemene beve
len door de overheid aan de burgers die deze 
moeten gehoorzamen en daarbij past vervolgens 
de gedachte dat de hinder die burgers ondervin
den van wetten op een simpele manier kan wor
den verminderd door het aantal wetten te ver
minderen. Als wetten alleen maar geboden en 
verboden zijn, dan klopt dat. Bijna alle wetten 
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zijn echter nog iets anders dan dat: zij scheppen 

niet alleen gehoorzaamheidsverplichtingen van 
burgers ten opzichte van de overheid, maar fun
deren ook legitieme verwachtingen van verkeers

deelnemers ten opzichte van elkaar. 

Wanneer een sergeant 'Rechtsomkeert, mars!' 
roept, dan behoren de rekruten tot wie dat bevel 

is gericht daarop en niet op gedragingen van hun 
mede-rekruten of anderen in hun omgeving te 
reageren. De regel die bepaalt dat bestuurders 
van motorrijtuigen met een knipperlicht moeten 
aangeven dat zij van richting gaan veranderen, 
maakt echter juist dat verkeersdeelnmers van el
kaar weten hoe zij zich ten opzichte van elkaar 
zullen bewegen en dat zij daarop kunnen anti
ciperen. Snoer de sergeant de mond en de rekru
ten zullen vrijer kunnen omgaan met elkaar. Het 
opheffen van de verkeersregel zal echter niet dat
zelfde effect hebben op de omvang van automo
bilisten en andere verkeersdeelnemers met elkaar. 
De kans bestaat dat zij integendeel vaker met el
kaar in botsing zullen komen. 

Aan de hand van deze voorbeelden kunnen we 
nog het volgende opmerken. In de eerste plaats, 
dat het maatschappelijke verkeer enkele malen 
ingewikkelder kan zijn dan dat op de openbare 
weg, omdat de gedragingen en gedragsmogelijk
heden van de deelnemers in dat maatschappelijke 
verkeer worden beïnvloed door drie-, vier- en 
vijfhoeksverhoudingen die zich in meer dimensies 
kunnen afspelen dan de twee waarin een voertuig 
zich kan bewegen. In de tweede plaats, dat de 
overheid als uitvoerende macht (bijv. als instel
ling van openbaar onderwijs, als subsidiegever of 
als sociale dienst) aan het verkeer kan deelnemen 
dat door haarzelf als wetgever wordt geregeld. In 
de derde plaats, dat de meerderheid van alle wet
ten zowel een bevelend als een (de relatie tussen 
verkeersdeelnemers) regelend aspect heeft. Ten 
vierde, dat de complicaties van de wetgeving 

vooral optreden in haar regelende, veel minder 

in haar geboden en verboden opleggende aspect. 
Wie zich een voorstelling maakt van wetgeving 

als niet veel anders dan het formuleren en opleg

gen van bevelen, die maakt zich dus een veel te 

eenvoudige voorstelling van wat hem te doen 
staat, niet alleen bij het maken van nieuwe wet
ten, maar ook bij het opheffen en veranderen van 

oude; ook bij dereguleren dus. 

Zowel het één als het ander is gebeurd: zowel bij 
het maken van de wetten die nodig waren voor 
de opbouw van de verzorgingsstaat door vrijwel 
alle departementen van de overheid (maar zel
den door dat van Justitie), als bij het opnemen 
van het besluit tot dereguleren in het regeerak
koord van het huidige kabinet is men uitgegaan 
van een veel te eenvoudige voorstelling van wet
geving. In beide gevallen heeft men nI. vrijwel 
uitsluitend gelet op het bevelende, voorschrijven
de aspect van wetgeving, niet of nauwelijks op 
het maatschappelijke relaties regelende aspect 
daarvan. In het eerste geval heeft men aanzien
lijk overschat wat de overheid door middel van 
wetgeving kan bereiken, in het tweede geval heeft 
men aanzienlijk onderschat wat er aan deregu
leren allemaal vast zit. 

De ontwerpers van de verzorgingsstaat dach
ten dat zij maar een blauwdruk voor een nieuwe 
maatschappij en de daarbij behorende uitvoe
ringsinstructies hoefden te maken om die te rea
liseren. Zij veronachtzaamden daardoor niet al
leen al bestaande weefsels van maatschappelijke 
verhoudingen, maar ook het vernieuwende zelf
regulerende vermogen van de samenleving die 
vervolgens op grote schaal zwarte en grijze net
werken rondom hun wettelijke geboden en ver
boden ontwikkelde, die haast net zo belangrijk 
zijn geworden voor het functioneren van mensen 
in de maatschappij als de wettelijke bepalingen 
die zij mijden en ontduiken. De dereguleerders 
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van het no nonsense-kabinet Lubbers en Van Aar

den ne dachten dat zij alleen maar het aantal wet
telijke geboden en verboden hoefden te vermin
deren om de vrijheid van handelen van de bur

gers te vergroten. Ook zij zagen over het hoofd 
dat wetten niet alleen bevelen geven, maar ook 
relaties regelen en dat het maatschappelijke ver
keer in veel gevallen niet buiten zulke regels kan 
(vooral wanneer de overheid in een of andere 
uitvoerende rol zelf aan dat verkeer deelneemt). 
In die gevallen kan men er niet mee volstaan 
wettelijke bepalingen te schrappen, maar is het 
nodig ze te vervangen door betere; is nieuwe wet
geving nodig dus. 

Betere wetgeving 

Nieuwe, betere wetgeving kan alleen tot stand 
komen op basis van meer en beter inzicht in het 
maatschappelijke verkeer dan werd toegepast bij 
het maken van de oude wetten. Zij vereist ook 
een hogere graad van wetgevingskunde dan no
dig is voor het maken van geboden en verboden 
en het daaraan verbinden van strafsancties. De 
wetgever zal meer te werk moeten gaan volgens 
de denkpatronen van de civiele, dan van straf
rechtelijke wetgever, ook als het gaat om admi
nistratiefrechtelijke relaties waarin de overheid 
zelf de belangrijkste uitvoerende rol speelt. He
laas is vooral de combinatie van deze twee - een 
goed inzicht in het maatschappelijke verkeer en 
een civielrechtelijke denkwijze - schaars. Voor
zover bij de overheid aanwezig is dat op justitie 
het meest, op andere departementen het minst 
het geval. 

Het is dus allerminst verwonderlijk dat de mi
nister van justitie nattigheid begint te voelen in 
verband met het groots aangekondigde deregu
leringsproject van het kabinet, vooral als we in 
aanmerking nemen dat het kabinet de verant
woordelijkheid voor dit project primair in zijn 

handen heeft gelegd, terwijl het aan de andere 

kant rustig doorgaat met het produceren van 
wetten van de oude slechte soort (waarvan de 
tweeverdieners- en de voordeurdelerswet kroon

getuigen zijn ) en reeksen aanvullende voorschrif
ten en bevelle~es in circulaires de overzichtelijk
heid van het geheel steeds kleiner, de handha
vingsproblemen steeds groter helpen maken. 

Wie ernst wil maken met wat men deregule
ring noemt, zal zich moeten realiseren dat beve
len zijn als de bajonetten van Napoleon: je kunt 
er van alles mee doen behalve erop zitten; maar 
óók dat wetten nog iets anders horen te doen dan 
bevelen, ni. samenlevings- en samenwerkingspro
cessen regelen. Nodig is een reconstructie van de 
verzorgingsstaat met juridisch betere middelen 
dan waarmee hij in eerste aanleg werd opgetrok
ken. Dat kan wellicht met minder, het moet in 
ieder geval met andersoortige wetten dan waar
mee men tot nu toe het karwei heeft menen te 
kunnen klaren. Het terugdringen van de inmen
ging van de overheid vergt in dit geval daarom 
ook niet een vermindering, maar (zeker voorlo
pig) een vergroting van haar wetgevende inspan
mng. 

Wetgevingsproces 

Uit het voorafgaande is nog een tweede aanwij
zing te destilleren. Om de noodzakelijke verbe
tering van de wetgeving te bewerkstelligen, is het 
niet voldoende de invloed daarop van de Raad 
van State of ook de controlerende rol daarin van 
de Eerste Kamer te vergroten. Zelfs de rol van de 
Tweede Kamer kan hierin maar een beperkte 
zijn. Ook die komt ni. in het wetgevingsproces te 
laat aan bod om nog de fundamentele opzet van 
een wetsontwerp te kunnen veranderen. Die op
zet, de conceptie van waaruit men een bepaalde 
materie probeert te normeren, ligt dan al onwrik
baar vast. Alleen door een bewindsman zover te 
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krijgen een ontwerp in zijn geheel terug te ne

men, kan daarin dan nog verandering brengen. 

Om een ander soort wetgeving van de grond te 

krijgen - een die minder met geboden en verbo
den, strafsancties en andere handhavingsmidde
len van de overheid werkt en meer op de relaties 
tussen verkeersdeelnemers en het daarin besloten 

liggende maatschappelijke zelfreguleringsvermo
gen inspeel t - zal bij het begin van het wetge
vingsproces moeten worden ingegrepen, niet pas 
in tweede of derde instantie. Wanneer, zoals het 
kabinet heeft beslist, het departement van Justitie 
de rol van 'change agent' in het deregulerings
beleid krijgt toebedeeld, dan zal dat departement 
dus vanaf het begin van de wetgeving op andere 
departementen daarbij betrokken moeten zijn. 
Wetsontwerpen zullen, voorzover zij niet van 
Justitie alleen afkomstig zijn, coprodukties moe
ten zijn van Justitie en het departement binnen 
wiens werkterrein het te regelen onderwerp valt. 
Uiteraard zal bovendien moeten worden ge
waarborgd dat de makers van wetsontwerpen 
voldoende inzicht hebben in de maatschappelijke 
processen die zij moeten regelen. 

Dit alles betekent dat men om het deregule-

ringsproject te laten slagen niet kan volstaan met 

het afschaffen van wat oude en het tegenhouden 
van wat nieuwe wetten, maar vooral oude wetten 
door nieuwe zal moeten vervangen en de nieuwe 

op een andere manier zal moeten ontwerpen dan 
de oude. Om dat laatste te bereiken, zal een diep
gaande verandering van opvatting bij de over
heid post moeten vatten over haar verhouding 

tot de maatschappij en over de rol die wetgeving 
in die verhouding kan spelen. In de moderne 
geïndustrialiseerde maatschappij staat de over
heid niet meer als een gezagsdrager tegenover de 
burgers, maar neemt zij zelf op allerlei manieren 
aan het maatschappelijke verkeer deel. Dat 
maatschappelijke verkeer is bovendien van een 

zo grote complexiteit, dat wie meent dat met ge
boden en verboden te kunnen sturen, met de 
spreekwoordelijke tang op het spreekwoordelijke 
varken slaat. Wie zich vervolgens tot taak stelt de 
in die vorm door hem gemaakte wettelijke be
palingen te handhaven, zal ontdekken dat de 
maatschappij, voor een deel als een gevolg van 
zijn eigen wetten, trekken is gaan vertonen die 
overeenkomen met die van een Augiasstal. 

april 1985 


