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Schoonheid en eenvoud 
beleid • 

In 

VBTB antidotum tegen progressieve paralyse overheid 

I
s het voldoende dat een overheid - en 
alles op haar loonlijst - zich 'fatsoen
lijk' gedraagt? Dat de overheid niet 

corrupt is en ons belastinggeld besteedt 
aan de zaken waarvoor we dat hadden 
bedoeld? Ik denk het niet: anno 2000 mo
gen we meer eisen stellen aan de deugd
zaamheid van de overheid. Hoewel waak
zaamheid geboden blijft (denk aan de 
Schipholtunnel), heeft integriteit niet al
leen betrekking op steekpenningen, onver
dedigbaar declaratiegedrag en vriendjes
politiek. Het heeft ook te maken met het 
eerlijk aangeven wat je waarom gaat doen 
en hoeveel dat mag kosten. 
Steeds meer geldt dat een integere over
heid haar best moet doen om duidelijk te 
zijn over de doelstellingen die zij nastreeft 
en de instrumenten en middelen die zij 
daarvoor inzet. Een dergelijk streven naar 
transparantie maakt het niet alleen beter 
mogelijk om 'stinkende zaakjes' sneller 
waar te nemen, het legt ook de lat een 
stukje hoger. Integriteit omvat dan niet al
leen rechtmatigheid, maar ook een doel
matig gebruik van middelen en effectief 
beleid. 

Initiatief rijksoverheid 

door Peter van der Knaap 

Als je op zoek bent naar 
synoniemen voor de modieuze 

kreet 'integriteit', stuit je al 
gauw op woorden als 'recht
schapenheid', 'deugdzaam
heid' en 'onkreukbaarheid'. 

Woorden waar oud-Hollandse 
kerkwaarden als het ware 
van af druipen. Het is niet 

voor niets dat velen de notie 
integriteit in verband brengen 
met 'je aan de regels houden'. 
In die zin is een integere over-

heid niet veel meer dan een 
overheid die rechtmatig 

handelt: men houdt zich aan 
de wet- en regelgeving, die 
men vaak zelf heeft vast

gesteld. Maar is dat 
dan alles? ----- . 

van transparantie duidelijker: 
• informatie in de oude departementale 
begrotingen is onvoldoende toegankelijk; 
• beleidshoofdlijnen waren vaak moeilijk 
te herkennen; 
• vaak ontbrak directe verbinding tussen 
beleid, prestaties en middelen; 
• onvoldoende samenhang tussen en bin
nen begrotings- en vera.ntwoordingsstuk
ken. 

Eigenlijk komt het erop neer, dat de uit
voerende macht zichzelf met onheldere 
stukken nogal wat vrijheden verschafte. 
Het was allemaal wel rechtmatig, maar of 
de gelden ook goed werden besteed, bleef 
te vaak onduidelijk. 
Onder de vlag 'Van beleidsbegroting tot 
beleidsverantwoording' (VBTB) is het 
afgelopen jaar binnen de rijksoverheid 
hard gewerkt aan meer transparantie om 
zodoende te komen tot een nieuwe, meer 
beleidsmatige opzet van de begroting en fi
nanciële verantwoording, waarmee de 
koppeling van beleid en geld drastisch aan 
integriteit moet winnen. 

Schoonheid door eenvoud 

Zoals bekend spelen de departementale begrotingen en financiële 
verantwoordingen een belangrijke rol bij het afwegen van beleids
prioriteiten en bestedingsmogelijkheden. En achteraf, bij het af
leggen van verantwoording over wat gedaan is, wat dat heeft ge
kost en wat al dan niet is bereikt. Heldere begrotingsstukken stel
len de Tweede Kamer in staat om haar controlerende taak goed te 
vervullen. Of, anders gezegd, onheldere stukken stellen de depar
tementen in staat om die controlerende taak te frustreren. 
Wanneer we die bedoelingen afzetten tegen de kritiek - vooral uit 
de Kamer zelf - op de 'oude begrotingsstukken', wordt het belang 

De begroting nieuwe stijl draait om drie 
eenvoudige vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor 
doen en wat mag dat kosten? De financiële verantwoording - om 
te dopen tot jaarverslag van het rijk - dient de beantwoording van 
deze vragen te bevatten: hebben we bereikt wat we wilden, heb
ben we daarvoor gedaan wat we zouden doen en heeft dat gekost 
wat we dachten dat het zou kosten? De techniek van de nieuwe 
begrotingsstukken is verbluffend simpel. In de begroting 'nieuwe 
stijl' staan de doelstellingen van beleid centraal. Verder moet er in 
het vervolg een helder verband bestaan tussen de beoogde effecten 
van beleid, de daartoe te leveren prestaties en de benodigde mid
delen. 

Peter van der Knaap Cs besl1wrskundige en redacteur vall Idee. Dit alles mag niet te vrijblijvend zijn. Beleidsdoelstellingen wor-
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den daarom zo veel mogelijk vertaald in streefwaarden (nage
streefde effecten), gekoppeld aan doelgroepen en een tijdshorizon 
(wanneer moeten de effecten zijn bereikt). Verder is informatie 
vereist over kosten en kwaliteit van prestaties die de overheid 
levert: haar producten enJof diensten. Ramingen van aantallen 
(het verwachte aantal begunstigden van een subsidieregeling ver
menigvuldigd met het gemiddelde bedrag per subsidie en uitvoe
ringskosten) dienen onderbouwing (en dus toelichting) te geven 
aan uitgaven. 
Naar verwachting zal dit leiden tot meer politieke aandacht voor 
(verantwoording over) de resultaten van beleid en bestuur. Daar
bij gaat het overigens niet zozeer om de rechtmatigheid van over
heidsuitgaven, of het als een accountant centraal stellen van 'de
bet- en creditzijde', zoals Mark Kranenburg in NRC Handelsblad 
van 11 mei jl. suggereerde, het gaat om de inhoud van beleid en 
meer in het bijzonder, of politici hun vaak mooie woorden vertalen 
in daden. 
Volgens de plannen zal de nieuwe begroting en jaarverslaglegging 
vanaf begrotingsjaar 2002 een feit zijn. De media speculeren de 
laatste tijd in dat verband al driftig over 'woensdag gehaktdag': 
als een bewindspersoon jaar na jaar niet kan laten zien dat hij of 
zij resultaten heeft geboekt, kan de Kamer op z'n zachtst gezegd 
'indringende vragen' stellen. 

Prestatieparadox 

Het voorgaande klinkt allemaal simpel en logisch. Toch zien som
migen 'de resultaatgerichte overheid' met lede ogen aan. Zij me
nen dat het allemaal al eens is geprobeerd, en tevergeefs. Toch zijn 
er wezenlijke verschillen met bijvoorbeeld de 'prestatiebegroting' 

uit de jaren zeventig. Het belangrijkste onderscheid is dat VETB 
geen geïsoleerde operatie is van het ministerie van Financiën: alle 
departementen zien het als 'hun project'. Daarnaast kan anno 
2000 vrijwel niemand meer beticht worden van een al te absoluut 
geloof in de maakbare samenleving. Het vertalen van doelstellin
gen in streefwaarden en het werken met kostprijzen en kwali
teitsindicatoren wordt niet langer gezien als het becijferen van 'de 
ware en enig denkbare werkelijkheid'. Van een nieuw meet- en 
maakbaarheidssyndroom is geen sprake. 
Veel andere twijfel wordt gevoed door wat wel 'de prestatiepara
dox' wordt genoemd. Kort en krachtig komt het geloof in deze 
paradox erop neer dat organisaties die hun prestaties meten, niet 
goed presteren. En natuurlijk kan het hanteren van allerhande 

Organisaties die 
hun prestaties meten, 

presteren niet goed 

prestatiegegevens worden ingezet om 'slecht presteren' te maske
ren. 
Berucht is het voorbeeld van de sheriff ergens in Ontario, die door 
zijn superieuren werd afgerekend op het aantal aangiften (van 
overvallen, diefstal e.d.). Dit werd als adequate indicator be
schouwd voor de ontwikkeling van de criminaliteit in zijn district. 
De sheriff hield er een even briljante als onintegere strategie op 
na: ieder jaar liet hij de mensen die aangifte kwamen doen een 
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kwartier langer wachten. Voor niks! Gevolg: het aantal aangiften 
nam af, het district leek dus veiliger en de persoon in kwestie werd 
bevorderd. In eerste instantie althans: ook dit is natuurlijk frau
de ... 
Een logische uitkomst van het meetbaar maken en daadwerkelijk 
meten is dat tekortkomingen beter zichtbaar worden. Onlosma-

Met onheldere stukken 
kunnen departementen 
controle 2de Kamer frustreren 

kelijk verbonden met het streven naar meer transparantie is im
mers dat alleen de beschikking over prestatiegegevens vooraf het 
mogelijk maken om achteraf eventuele tekortkomingen haar
scherp te constateren. Ook hier biedt de bestuurlijke werkelijk
heid voldoende voorbeelden van 'derden' (controller, rekenkamer, 
parlement) die (soms al te) gretig van die mogelijkheid gebruik 
maken. 
Belangrijkste les is niet zozeer dat de - uit de beschikbaarheid van 
prestatiegegevens blijkende (!) - onvolkomenheden moeten leiden 
tot 'afrekenen', als juist tot de beschikbaarheid van die gegevens. 
Uit interviews met Kamerleden als Jan van Walsum (D66) en Van 
Zijl (PvdA) blijkt dat de Tweede Kamer zich van dit dilemma 
bewust is. Toch is het mogelijk dat het resultaatgerichte sturings
model te rigide wordt toegepast. Afspraken over te leveren presta
ties en de 'afrekening' waar doelstellingen niet zijn gehaald, kun
nen ook leiden tot een erosie van de vertrouwensbasis tussen poli
tici en parlement. 
Een te grote nadruk op meetbaarheid kan leiden tot wat de be
stuurskunde tunnelvisie, rigiditeit en angst voor vernieuwing 
noemt. 'Tunnelvisie' en bijziendheid (myopie) vloeien voort uit 
selectieve aandacht, van politici, bestuurders en ook Kamerleden. 
Een reëel risico van resultaatgericht management is dat alles wat 
geen uitdrukking kan hebben in meetbare prestatiegegevens, zich 
aan de waarneming van de besluitvormers gaat onttrekken. Zowel 
tunnelvisie als rigiditeit kunnen zo vernieuwing in de weg staan. 

Tussenstand 

In mei 2000 zijn van alle departementen 'voorbeeldbegrotingen 
nieuwe stijl' aangeboden aan de Tweede Kamer. Bijgestaan door 
de Algemene Rekenkamer zal de Kamer zich vervolgens uitspre
ken over de vraag of de toegankelijkheid, samenhang en relevan
tie van de opgenomen informatie inderdaad zijn verbeterd. Op 
basis daarvan zullen de eerste echte begrotingen nieuwe stijl wor
den opgesteld voor begrotingsjaar 2002. 
Als tussenstand kan alvast worden geconcludeerd dat VBTB veel 
in gang heeft gezet. Op alle departementen is hard en fundamen
teel nagedacht over het 'waartoe' en 'waarmee' van beleid en 
beheer, wat niet zelden aanleiding gaf tot lastige, soms zeer con
fronterende vragen. Het gevolg is wel dat begroting en verant
woording beter aansluiten op waar het in het beleid van een de
partement werkelijk om gaat. Nagenoeg alle departementen zijn 
erin geslaagd om in de begroting expliciet de relatie te leggen tus
sen beleidsdoelstellingen, de daartoe te verrichten prestaties en de 
daarvoor benodigde middelen. En, niet minder belangrijk, om dui-
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delijk aan te geven op welke resultaten een departement (lees: 
een minister of staatssecretaris) mag worden aangesproken. 

VBTB heeft aanleiding gegeven tot een reeks van debatten die de 
aard van beleid en bestuur in hun kern raken. De betekenis van 
het resultaatgerichte sturingsmodel reikt verder dan de fmancië
Ie functie. Resultaatgerichte sturing dwingt een overheid om kleur 
te bekennen wat naar buiten toe weer helderheid schept over de 
vraag wat we van die overheid mogen verwachten. Dat de jongste 
besluitvorming in de ministerraad over besteding van meevallers 
een hoog resultaatgericht karakter kende, is zeker een teken dat 
het Den Haag menens is. 

Progressie've paralyse 

Mijn conclusie is dat een meer resultaatgerichte en meer zelfbe
wuste (rijks)overheid een welkome aanvulling is op het door inter
actie en compromis gekenmerkte en in netwerken uiteenvallende 
poldermodel. Daarbinnen is nog te vaak mogelijk om bestuurlijke 
verantwoordelijk te ontlopen met dooddoeners als 'de beleidsdoel
stellingen zullen nader bepaald worden in overleg met betrokken 
partijen'. Natuurlijk vergt het omgaan met complexe maatschap
pelijke vraagstukken en het formuleren van uitvoerbaar en (dus) 
breed geaccepteerd beleid soms investeringen in de interacties 
met belanghebbenden. Maar de ontaarding van deze processen in 

'duurzame arrangementen' waarbinnen vooral 'doelzoekend ge
stuurd' kan worden, is volgens mij op termijn funest voor de ge
loofwaardigheid van een zichzelf serieus nemende en integere 
overheid. 
Een openbaar bestuur dat zijn mogelijkheden om te sturen syste
matisch bagatelliseert, is vatbaar voor wat de medische weten
schap 'progressieve paralyse' noemt: voortschrijdende verlam
ming. Zo'n overheid verliest haar maatschappelijke functie. Een 
democratie die zo'n overheid tolereert, holt zichzelf steeds verder 
uit. Het is daarom een goede zaak dat de rijksoverheid met de 
VBTB-operatie bewust kiest voor een meer doelgerichte en boven
al integere positionering van overheid en beleid. • 
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