
       Hier spelen in feite de begrippen staat en overheid een rol. De staat is een georgani-5

seerd verband van een overheid en van burgers, die tevens onderdanen zijn. De overheid
is de als zodanig erkende leiding van de staat (Hoogerwerf, 1995, p. 43; zie pp. 43-48
voor een nadere bespreking van het begrip staat en de functies ervan).
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II. Verzelfstandiging en de veranderende rol van de Nederlandse overheid

II.1 Inleiding

Een overheid is een organisatievorm die zich, net als andere organisatievormen,
voortdurend ontwikkelt en aanpast aan (of anticipeert op) veranderingen in de
omgeving. In de activiteiten van de overheid vinden dan ook voortdurend
veranderingen plaats. De vraag is evenwel, op welke wijze het proces van
verandering en aanpassing van de overheid verloopt. Dit roept vervolgens weer
de vraag op, hoe de overheid handelt, stuurt en wordt gestuurd.
  Het is niet realistisch de hedendaagse, sterk in omvang gegroeide overheid nog
te zien als een uniform handelende, absolute eenheid, conform het traditionele
beeld van de "monocentrische" overheid. In deze studie wordt niet uitgebreid
ingegaan op de vraag, wat het begrip overheid exact inhoudt en welke rol en
taken de overheid nu precies zou moeten vervullen in de samenleving. Enigszins
abstract redenerend kan in elk geval worden gesteld, dat de overheid bestaat uit
verschillende actoren en onderdelen die, met het oog op de behartiging van
diverse belangen, uiteenlopende beslissingen moeten nemen en uitvoeren (zie
Moe, 1990, pp. 215-220; Lane, 1993, pp. 9, 173 en 179; Bailey, 1995, pp. 12-13
en 100-102; Mol en Verbon, 1993, pp. 4-6; Kickert, 1993, pp. 26 en 139-140; In
't Veld, 1995, p. 10). Bij die belangen gaat het formeel om het zogenaamde alge-
meen belang. Maar naast dat algemeen belang bestaan in de samenleving vele
groeps- of deelbelangen. Weliswaar kunnen bepaalde institutionele factoren, zoals
"maatschappelijke normen", de mogelijkheden tot inbreng van elementen van
eigenbelang beperken. Toch mag worden gezegd, dat allerlei groeps- en individu-
ele belangen van bij de overheid betrokkenen een grote rol spelen bij de vaststel-
ling van het "algemeen belang" en de uit te voeren overheidstaken (Lane, 1993,
pp. 6-11; Bailey, 1995, pp. 101-104; Koopmans c.s., 1995, pp. 7-8).
  Praktisch gesproken kan worden gesteld, dat de voortdurende verandering van
de vormgeving van de overheid nodig is om de overheid te laten "overleven" (zie
bijvoorbeeld Lane en Ersson, 1987, pp. 7-8). Een overheid zorgt onder meer
voor de formele regelgeving in een samenleving en de verstrekking van allerlei
goederen en diensten. In een democratisch bestuurde samenleving doet de
overheid dit "in opdracht" van de kiezers, die veelal ook de afnemers zijn van de
overheidsprodukten.  Wellicht houdt de overheid tevens rekening met de speci-5

fieke belangen van bijvoorbeeld pressiegroepen en het algemeen belang, voorzo-
ver dit laatste zich laat vaststellen.



       In de praktijk gaat het bij de sturing van overheidsorganisaties uiteraard niet alleen,6

of hoofdzakelijk, om economische efficiëntie. Aspecten als rechtvaardigheid, sociale
gelijkheid, gelijke behandeling van individuen en bescherming van het milieu, spelen ook
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  In een overheid kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de gekozen
politieke bestuurders en anderzijds de ambtelijke overheidsorganisatie. De
voorbereiding van het beleid en de uitvoering van activiteiten vinden grotendeels
plaats in de ambtelijke organisatie. In de Westeuropese landen worden verte-
genwoordigers van politieke partijen geacht inhoudelijk sturing te geven aan de
activiteiten van de overheidsorganisatie. De politieke partijen kunnen hun invloed
doen gelden via zowel de politieke bestuurders, die bij de dagelijkse gang van
zaken in de overheidsorganisatie zijn betrokken, als via de (overige) gekozen
volksvertegenwoordigers, die vooral belast zijn met een controlerende en toe-
zichthoudende taak en die meestal functioneren op grotere afstand van de
organisatie.
  In de omgeving van een overheidsorganisatie, dat wil zeggen in de politiek, de
technologie, het juridisch stelsel en meer algemeen de gehele samenleving, treden
voortdurend veranderingen op. Gedragingen van burgers en organisaties verande-
ren, mede in reactie op maatregelen van overheden (zie ook Kickert, 1993, p. 24;
In 't Veld, 1995, pp. 11-12). De opvattingen in een samenleving kunnen verande-
ren ten gevolge van onder meer allerlei economische en technologische ontwik-
kelingen (zoals snellere communicatiemiddelen, de "internationalisering" van de
economie en het tekort schieten van de beschikbare economische planningsmodel-
len in een complex economisch stelsel). Verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties kan wellicht worden gezien als een ontwikkeling, waarmee de overheid pro-
beert aan te sluiten bij die veranderende opvattingen. Om als politieke partij, of
als combinatie van partijen, de steun van kiezers te behouden en "de" overheid in
stand te kunnen houden, wordt de organisatievorm van de overheid aangepast. Op
de vraag hoe weloverwogen die aanpassingen zijn, wordt nu niet ingegaan.
  Gesteld zou kunnen worden, dat verzelfstandiging betekent dat de overheid ook
in formele zin (verder) verandert van een "monocentrische" in een "polycen-
trische" organisatie (zie ook Van Mierlo, 1993, pp. 16-19). Want door de verzelf-
standiging ontstaan verschillende, min of meer zelfstandige organisatie-onderd-
elen, zodat organisatorisch gezien het beeld is verlaten van de als eenheid optre-
dende overheid. Vanuit de in de praktijk optredende, voortdurende organisato-
rische veranderingen van de overheid, laat zich ook weer de relatie leggen met de
neo-institutionele economie. Zo biedt de neo-institutionele economie de mogelijk-
heid in te gaan op de vraag, welke organisatievorm in een bepaalde situatie
optimaal is vanuit het oogpunt van economische efficiëntie. De neo-institutionele
economie richt de blik bijvoorbeeld op de kosten van sturing van de transacties en
de organisatie. Ook vestigt de neo-institutionele economie nadrukkelijk de aan-
dacht op verschillen in kennis en belangen binnen een organisatie en de gevolgen
daarvan.6



een belangrijke rol (zie bijvoorbeeld ook Bailey, 1995, p. 103; Trotman-Dickenson, 1996,
pp. 71-73).

       Daarnaast wordt nog het begrip kwartaire sector gehanteerd. De kwartaire sector (of7

non-profitsector) omvat alle niet-commerciële dienstverlening, uitgevoerd door instanties
uit de collectieve sector en door zonder winstoogmerk werkende organisaties uit de
particuliere sector. Bij laatstgenoemde groep organisaties gaat het vooral om
instellingen die in belangrijke mate worden bekostigd uit premies en belastingen, zoals
ziekenhuizen en bejaardenoorden. Hoewel veel van de non-profitactiviteiten niet worden
uitgevoerd door de overheid, heeft de overheid wel een forse invloed in bijvoorbeeld de
sociale zekerheidssector en de gezondheidszorg (zie bijvoorbeeld Van Helden, 1994, pp.
2-4; Koopmans c.s., 1995, pp. 9-10).
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  In de volgende onderdelen van deze paragraaf wordt kort ingegaan op enkele
ontwikkelingen, die zich sinds circa 1900 en vooral na 1945 hebben voorgedaan
in de rol van de overheid in West-Europa en met name Nederland. De neo-
institutionele economie en veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment van verzelfstandigde organisaties, komen daarbij nog niet aan de orde. In
paragraaf II.2 wordt eerst in algemene zin kort ingegaan op de grotere rol die de
overheidssector kreeg binnen de economie en daarvoor ontwikkelde verklaringen.
Vervolgens wordt op hoofdlijnen een korte, feitelijke beschrijving gegeven van
veranderingen in de rol van de (Nederlandse) overheid en van enkele factoren die
hierbij een rol speelden. Deze beschrijving beoogt een achtergrond te geven,
waartegen het recente verschijnsel van de verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties kan worden geplaatst. In paragraaf II.3 wordt vervolgens ingegaan op
de in Nederland onderscheiden vormen van verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties. 

II.2 De rol van de overheid in de economie

II.2.1 Enkele theorieën omtrent de groei van de overheidsuitgaven

Er zijn verschillende theorieën opgesteld ter verklaring van de groei in de
overheidsuitgaven, die in Westerse landen in het algemeen optrad in de loop van
de twintigste eeuw en vooral na 1945. In elk van deze theorieën komt een aspect
aan de orde, dat wordt gezien als bepalend voor de groei van de overheidssector.
Daarbij kan de aandacht ook in ruimere zin worden gericht op de collectieve
sector, dat wil zeggen de gezamenlijke uitgaven van de instellingen die de sociale
zekerheid uitvoeren (zoals de Sociale Verzekeringsbank, ziekenfondsen en
bedrijfsverenigingen) en de overheidssector (zoals rijk, provincie, gemeenten,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten).  Zonder7

verder in te gaan op de mate van empirische steun die ervoor bestaat, komen in
deze paragraaf enkele van deze theorieën kort aan de orde (Koopmans c.s., 1995,
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pp. 30-32; Bailey, 1995, pp. 44-45; Hoogerwerf, 1995, pp. 54-59; Trotman-
Dickenson, 1996, pp. 78-86; zie ook Wildavsky, 1989, pp. 360-383).

De ontwikkelingstheorie

De ontwikkelingstheorie, ontwikkeld door onder meer Rostow en Musgrave, stelt
dat (extra) overheidsuitgaven nodig zijn om de economische ontwikkeling te
stimuleren. In vroege stadia van economische ontwikkeling zijn de overheids-
uitgaven nodig voor het verrichten van investeringen in de fysieke infrastructuur,
zoals wegen, kanalen en watervoorziening. Naarmate de economie sterker
ontwikkeld raakt, verschuift het accent in de overheidsuitgaven naar terreinen als
onderwijs, volksgezondheid en welzijn.

Wet van Wagner

Wagner constateerde eind negentiende eeuw al een tendens tot uitbreiding van
overheidsactiviteiten in samenhang met een voortschrijdende maatschappelijke
ontwikkeling. Maatschappelijke vooruitgang en economische groei, bijvoorbeeld
vanwege industrialisatie en toenemende handelsactiviteiten, leiden tot nieuwe
taken voor de overheid, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, onderwijs,
wet- en regelgeving en stedelijke ontwikkeling. Het grotere takenpakket van de
overheid leidt tot hogere overheidsuitgaven. De groei in overheidsuitgaven zal
veelal groter zijn dan de groei van het nationale inkomen, waardoor ook de
relatieve betekenis van de overheidssector in de economie toeneemt.

Plateautheorie

Peacock en Wiseman ontwikkelden in de jaren zestig de plateautheorie. Zij stellen
dat ernstige verstoringen van de maatschappelijke orde, met name oorlogen, ertoe
kunnen leiden dat de overheidsuitgaven en het belastingpeil met een sprong
omhoog gaan. De eventuele weerstand van burgers tegen hogere belastingen
verdwijnt op zo'n moment. Na de schok lopen de uitgaven en belastingen terug,
maar blijven toch boven het niveau van vóór de verstoring liggen. De ontstane f-
inanciële ruimte wordt opgevuld met nieuwe, noodzakelijk geachte overheidsuit-
gaven.

De ziekte van Baumol

Baumol gaf in de jaren zestig aan dat de overheidsuitgaven en meer algemeen de
collectieve sector, beslag zouden leggen op een steeds groter deel van het natio-
naal inkomen. Dit groeiende aandeel van de collectieve sector laat zich verklaren
uit een in verhouding tot de particuliere sector lage groei van de arbeidsprodukti-
viteit, waardoor de relatieve prijzen van de activiteiten en produkten in de
collectieve sector stijgen. Ook de werkgelegenheid verschuift van de particuliere
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naar de collectieve sector. Om de activiteiten van de collectieve sector te kunnen
bekostigen, moet de druk van de collectieve lasten (belastingen en sociale pre-
mies) steeds toenemen.

Het "leviathaanse" model

Bij het "leviathaanse" model gaat het, vrij vertaald, om een monstrueus groeiende
overheid. Het leviathaanse model gaat ervan uit, dat er vanuit de politiek slechts
in beperkte mate een rem is op de groei van de overheidsuitgaven. De bij de
overheidssector betrokken personen, met name politici en ambtenaren, zijn meer
gericht op hun eigen belangen, zoals een toename van het aantal ondergeschikten,
dan op het algemeen belang. Belangengroepen bepleiten bijvoorbeeld hogere
uitgaven voor bepaalde beleidsaspecten. Politici zullen geneigd zijn hiermee in te
stemmen, omdat ze hopen op die manier bij volgende verkiezingen meer stemmen
te krijgen. De daarvoor noodzakelijke extra belastingopbrengsten worden veelal
op zodanige wijze verkregen, dat kiezers dit nauwelijks opmerken. Door het
progressieve tarief in de inkomstenbelasting nemen bijvoorbeeld bij stijgende
particuliere inkomens ook de belastingontvangsten van de overheid toe, zonder
dat de tarieven hoeven te worden verhoogd.

Behalve naar bovenstaande theorieën, wordt door auteurs soms ook gewezen op
de invloed van andere factoren, zoals de economische crisis van de jaren dertig,
ter verklaring van de groeiende rol van de overheid (zie bijvoorbeeld Trotman-
Dickenson, 1996, pp. 82-83).
  Paragraaf II.2 bevat een beknopte schets van de ontwikkeling van de Neder-
landse overheidssector sinds 1945. Tevens bevat deze paragraaf een beschrijving
van enkele factoren en feitelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving,
die bijgedragen kunnen hebben aan de groei van de overheidssector.

II.2.2 De relatieve betekenis van de Nederlandse overheid

Over het geheel genomen nam in Nederland in de loop van de twintigste eeuw de
rol van de overheid in het economisch leven sterk toe. Dit kan bijvoorbeeld
worden geïllustreerd aan de hand van het percentage dat de totale belastingop-
brengsten uitmaken van het netto nationaal inkomen. Tegen het einde van de
Eerste Wereldoorlog trad in Nederland een forse groei op in dit percentage.
Gedurende de jaren twintig en dertig bleef het vervolgens vrij stabiel, om na de
Tweede Wereldoorlog - weliswaar met enige schommelingen - op een wederom
hoger niveau uit te komen.
  Tabel II.1 bevat een overzicht van de ontwikkeling van het percentage dat de
door de diverse overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) geheven
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belastingen uitmaken van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Vanaf
circa 1960 tot begin jaren negentig vertoonde dit percentage een stijgende
tendens; vanaf circa 1994 daalde het (recente gegevens niet opgenomen in tabel
II.1). In tabel II.1 zijn heffingen van publiekrechtelijke lichamen en de Europese
Gemeenschap voor de gehele periode zoveel mogelijk buiten beschouwing
gelaten. Voor de goede orde kan erop worden gewezen dat ook de te betalen
sociale premies buiten beschouwing blijven. Hoewel het onderscheid met de
"eigenlijke" overheidsuitgaven misschien niet altijd scherp is, worden de sociale
premies in de eerste plaats aangewend voor het verstrekken van uitkeringen en
vergoedingen aan individuen.

Tabel II.1 Opbrengst van belastingen van rijk (excl. landbouwheffingen),
provincies, gemeenten en waterschappen, in % van het netto
nationaal inkomen tegen marktprijzen (nni)

jaar belastingen als % van nni

1900  8,24

1918 15,10

1939 17,05

1950 29,40

1960 24,82

1970 27,56

1990 30,70
Bron: CBS, 1975, p. 119; 1976, pp. 96, 112 en 113; 1994, pp. 55, 147 en 149

Weliswaar zijn belastingopbrengsten niet hetzelfde als directe overheidsbemoeie-
nis met het economisch leven (zie daarvoor bijvoorbeeld ook Wilson, 1989, p.
347). Maar met enige voorzichtigheid mag toch worden gesteld, dat een verho-
ging van belastingopbrengsten kan worden opgevat als een aanwijzing, dat de
overheid direct of indirect een grotere rol speelt in de samenleving. De rol van de
overheid in de economie kan ook worden afgeleid uit bijvoorbeeld de mate van
economische regelgeving door en werkgelegenheid bij de overheid (Koopmans
c.s., 1995, pp. 18-21). Per saldo duiden ook dergelijke indicatoren op een sinds
circa 1950 toenemende rol van de overheid.
  Wordt de omvang van de werkgelegenheid in de collectieve sector als maatstaf
genomen, dan nam per saldo in de periode 1945-1995 de betekenis van de
overheidssector fors toe (zie ook Fortuyn, 1985, pp. 294-298; Bosmans, 1990, p.
92). Ook de collectieve uitgaven, dat wil zeggen de uitgaven van de diverse
overheden en instellingen voor sociale zekerheid, kunnen worden gehanteerd als
maatstaf om de economische rol van de overheid aan te duiden.



       Hierbij moet worden bedacht, dat schommelingen in het percentage dat de werkge-8

legenheid bij de overheid uitmaakt van de totale werkgelegenheid, mede een gevolg
kunnen zijn van conjuncturele schommelingen. Een economische neergang komt in het
algemeen sneller naar voren in de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij het bedrijfs-
leven, dan in de werkgelegenheid bij de overheid. Een relatief sterk dalende werkgele-
genheid bij bedrijven en een gelijkblijvende werkgelegenheid bij de overheid, betekenen
een toename in het percentage dat de werkgelegenheid bij de overheid uitmaakt van de
totale werkgelegenheid. Dit kan eveneens gelden voor de netto overheidsuitgaven,
uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen. Bij dit laatste kan worden opgemerkt,
dat een economische teruggang zeker op de kortere termijn kan leiden tot een toename van
de overheidsuitgaven, bijvoorbeeld vanwege een toename van de sociale uitkeringen.
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Tabel II.2 Ontwikkeling van werkgelegenheid in de collectieve sector als %
van de totale werkgelegenheid en de netto overheidsuitgaven als
% van het netto nationaal inkomen; 1950-1995*)

jaar werkgelegenheid overheid als % netto overheidsuitgaven als % van
van totaal**) nationaal inkomen***)

1950 11,4 23,1

1960 11,7 24,3

1970 12,1 28,8

1980 15,1 35,9

1990 14,3 36,7

1993 13,8 33,2

1995    13,4+)
Bron: CBS, 1961, p. 76; 1968, p. 116; 1985, p. 172; 1996, p. 40; CPB, 1969, pp. 196-197; 1979,

pp. 332-333; 1992, pp. 260-261; 1997, pp. 260-261
*) De effecten van eventueel in de loop van de tijd doorgevoerde wijzigingen in definities

zijn niet verwerkt in de vermelde cijfers.
**) De werkgelegenheid is gemeten in arbeidsvolumes, dat wil zeggen in volledige arbeidsplaatsen.

De overheidssector omvat hier het rijk (burgerlijk en militair), provincies, gemeenten, overige
publiekrechtelijke lichamen, openbaar en bijzonder onderwijs en de sociale verzekeringen.

***) De overheidsuitgaven omvatten hier onder meer de uitgaven van rijk, provincies, gemeenten
en uitkeringen in verband met sociale voorzieningen; deze uitgaven zijn gerelateerd aan het
netto nationaal inkomen tegen marktprijzen.

+) Het Centraal Economisch Plan 1997 vermeldt een relatief sterk afwijkend percentage van 12,1.

In Nederland namen vooral in de periode 1960-1980 de collectieve uitgaven sterk
toe. In die periode werd de zogenaamde verzorgingsstaat uitgebouwd en trad een
sterke groei op in bijvoorbeeld de deelname aan het onderwijs, de sociale
voorzieningen en in diverse welzijnsvoorzieningen. Tabel II.2 geeft een beeld van
de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de collectieve sector en de netto
overheidsuitgaven, uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen.8



       Van Hulst en Willems halen bijvoorbeeld cijfers aan, die stellen dat in Nederland in9

de periode 1971-1973 het aandeel van de overheidsbedrijven in het bruto binnenlands
produkt 3,6% bedroeg. In diverse andere door hen genoemde landen lag dat percentage
in die periode hoger (Van Hulst en Willems, 1992, pp. 254-255).

21

  Uit tabel II.2 komt de relatief sterke groei van de overheidsactiviteiten in de
periode 1960-1980 duidelijk naar voren, evenals de na het midden van de jaren
tachtig geleidelijk teruglopende relatieve betekenis van de collectieve sector. Voor
wat betreft het dalende aandeel van de overheid in de totale werkgelegenheid kan
worden opgemerkt, dat dit nauwelijks een gevolg was van een in absolute zin
krimpende omvang van de werkgelegenheid bij de overheid. Het ging er vooral
om dat de overheid de groei van de werkgelegenheid bij bedrijven niet volgde.
Voor de goede orde moet erop worden gewezen dat tabel II.2 geen beeld geeft
van de vooral na 1960 opgetreden groei van de gehele kwartaire sector. Zoals al
werd aangegeven, omvat de kwartaire sector naast de collectieve sector ook alle
ander organisaties die werken zonder winstoogmerk.
  In andere niet-communistische landen in Europa groeide de economische rol van
de overheid eveneens (zie Lane en Ersson, 1987, pp. 4-6). Ook in de Verenigde
Staten trad in deze eeuw een relatief forse groei op in de omvang van de
overheidssector (Borcherding, 1977, pp. 19-44).
  De rol van de "echte" overheidsbedrijven (industriële bedrijven, luchtvaartbe-
drijven, posterijen, plaatselijke of regionale energiebedrijven, e.d.) is in Neder-
land relatief gezien niet bijzonder groot. Een goede internationale vergelijking is
moeilijk in verband met onder meer definitieverschillen. Maar waarschijnlijk lag
in verscheidene Westerse landen in de jaren zeventig en tachtig het aandeel van de
overheidsbedrijven in het bruto binnenlands produkt aanzienlijk hoger dan in
Nederland.9

II.2.3 Enkele factoren die de ontwikkeling van de Nederlandse over-
heidssector mede bepaalden

De overheden, ook aan Geallieerde zijde, hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog
al een zeer grote greep gehad op het economisch leven. In de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog bleef de economische rol van de overheid in Nederland en
andere Westeuropese landen zeer groot. Deze grote overheidsrol hing onder meer
samen met de situatie van algemene schaarste na de oorlogsperiode en de stimu-
lerende en regulerende rol van de overheid bij de wederopbouw. De grote invloed
van de overheid kwam in deze periode niet in de eerste plaats tot uiting in de
eigen (uitvoerende) activiteiten van de overheid, maar vooral in allerlei regels en
voorschriften.
  De ontwikkeling van het financiële en economische overheidsbeleid ging in
Nederland eind jaren veertig en begin jaren vijftig met discussies gepaard, ook
tussen (en soms binnen) de partijen die de regeringscoalities vormden (zie onder



       Zie voor een andere, meer politicologische verklaring voor de groeiende omvang10

van de overheidssector ook Wildavsky, 1985, pp. 263-267. Hij gaat onder meer in op
"cultuuraspecten", zoals de rol van de markt en de overheidshiërarchie in een land en het
streven van burgers naar gelijkheid van inkomens ("economische gelijkheid").
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meer Bosmans, 1990, pp. 34-57). Vanaf ongeveer 1950 vervulde de Nederlandse
overheid echter een minder directe rol in de economie. Ter stimulering van de
economische ontwikkeling werd nu meer voorwaardenscheppend en stimulerend
opgetreden. De directe overheidsregulering van de economie liep geleidelijk
terug. Ook daalde in de jaren vijftig het percentage dat de totale belastingop-
brengsten uitmaken van het nationaal inkomen.
  Net als met de Eerste Wereldoorlog, lijkt met de Tweede Wereldoorlog de
economische betekenis van de overheid sterk te zijn gegroeid. Daarnaast mag de
toename in overheidsactiviteiten na 1945 waarschijnlijk tevens worden beschouwd
als een reactie op de grote economische crisis in de jaren dertig. Vooral in het
begin van de jaren dertig was de directe economische rol van de overheid in het
maatschappelijk leven nog relatief beperkt. Mede door de ideeën van Keynes was
aan het einde van de jaren dertig, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog, een
theoretische basis aanwezig voor een actieve betrokkenheid van de overheid bij de
economie (zie o.a. Heilbroner, 1955, pp. 310-323 en De Hen, 1980, pp. 283 en
292-300).  Tevens had het beschikbare economische instrumentarium (de10

"economische technologie") een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, onder
meer door de werkzaamheden van Tinbergen. Daardoor leek ook in niet-commu-
nistische landen de mogelijkheid te bestaan voor een actieve betrokkenheid van de
overheid bij bijvoorbeeld de economische planning.
  Wellicht moet ook de politieke "doorbraak" van sociaal- en christendemocrati-
sche partijen in Nederland en andere Noordwesteuropese landen hier worden
genoemd als een belangrijk element. Deze emancipatiebewegingen hadden
voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog al een forse aanhang en soms
regeringsverantwoordelijkheid. Maar na 1945 speelden deze partijen in Nederland
en elders in Noordwest-Europa een sterk overheersende rol. De sociaaldemo-
cratische en ook verscheidene christendemocratische partijen, zagen (en zien)
overheidsbemoeienis als een middel om de positie van "sociaal zwakkeren" te
beschermen en/of te verbeteren. In deze partijen werd een zekere bevoogdende
rol van de overheid (of andere "autoriteiten") niet bij voorbaat geschuwd, zeker
niet als het ging om zaken als "een menswaardig bestaan" of "het vormgeven aan
de samenleving". In de Nederlandse sociaal-democratie werden gedachten over de
rol van de overheid ontwikkeld in bijvoorbeeld het Plan van de Arbeid. In
christendemocratische en vooral in katholieke kringen werd veel aandacht
gegeven aan het corporatisme. Het corporatisme stond, eenvoudig gezegd, een
nauwe samenwerking voor tussen organisaties van werkgevers en werknemers,
waardoor deze partijen - waar nodig samen met de overheid - het sociaal-econo-
misch leven op "menselijke wijze" zouden kunnen sturen (zie onder meer De



       De geringe overlevingskansen die Schumpeter zag voor het kapitalistische stelsel,11

waren overigens volgens hem niet zozeer een gevolg van het feit dat dit stelsel een
mislukking zou zijn. Naar zijn mening zou juist het succes van het kapitalisme gedrags-
veranderingen teweegbrengen bij "de ondernemers en kapitalisten", zoals een minder grote
neiging om risico's te nemen en de bereidheid in te stemmen met overheidsbemoeienis en
-regelgeving. Deze gedragsveranderingen zouden een gevolg zijn van onder meer de
onpersoonlijke verhoudingen in een grote onderneming en de al bereikte welvaart. Door
dergelijke ontwikkelingen zou het kapitalisme uiteindelijk aan het eigen succes ten onder
gaan (Schumpeter, 1976, pp. 61-62 en 156-163).
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Vries, 1973, pp. 147-148; De Hen, 1980, pp. 130 en 190-196; De Liagre Böhl
c.s., 1981, pp. 41-44 en 57-61; Daalder, 1985, pp. 322-325).
  Met behulp van onder meer de theorie van Keynes en ideeën van theoretici uit
de eigen gelederen van de desbetreffende politieke groeperingen, werd een
onderbouwing gegeven aan de gedachte dat het bij schommelingen in economi-
sche activiteiten en grote werkloosheid niet ging om verschijnselen, die als
natuurrampen over de wereld kwamen. Via het overheidsbeleid en eigen ac-
tiviteiten zou de overheid moeten zorgen voor een stabiele en volledige werkge-
legenheid.
  De "concurrentie" met de communistische landen in Oost-Europa zal eveneens
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de zogenaamde welvaartsstaat en de
groeiende rol van de overheid op vele terreinen van het maatschappelijk leven. De
zogenaamde Marshall-hulp werd na de Tweede Wereldoorlog mede ontwikkeld,
om de bevolking van Westeuropese landen minder ontvankelijk te maken voor
communistische denkbeelden (Van der Eng, 1987, pp. 9-25).
  De na 1945 toegenomen bereidheid om een sterkere economische rol van de
overheid te accepteren, zou behalve met de denkbeelden van Keynes ook kunnen
samenhangen met andere ontwikkelingen in de economische wetenschap. Zo kan
worden gewezen op Berle en Means die in de jaren dertig een, in hun ogen ver-
ontrustende, concentratietendens in het bedrijfsleven signaleerden. Marx had veel
eerder al een dergelijke concentratietendens voorspeld, maar Berle en Means
baseerden hun betoog op feitelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. De
concentratietendens betekende dat een beperkt aantal ondernemingen een groot
deel van de markt beheerste. Deze ontwikkeling zou volgens Berle en Means een
bedreiging kunnen betekenen voor de onderlinge concurrentie tussen bedrijven en
de vrije prijsvorming op markten, elementen die gezien kunnen worden als we-
zenlijke onderdelen van het kapitalistische economisch stelsel (Berle en Means,
1932, pp. 45-46). Ook Schumpeter was niet optimistisch over de kansen op
overleving van het kapitalistisch economische stelsel.  Signalen als die van Berle11

en Means hebben wellicht mede het pad geëffend voor een grotere rol van de
overheid in het economisch leven, al is de betekenis van bijvoorbeeld de concen-
tratietendenzen door anderen gerelativeerd.
  Nu is een grotere rol van de overheid in het economisch leven en in de samenle-
ving in het algemeen, niet zonder meer gelijk te stellen aan een groeiende omvang



       Soms ook trad de overheid op verzoek van het bedrijfsleven zelf regulerend op in12

de economie, bijvoorbeeld door bestaande bedrijven te subsidiëren of door bedrijven
- eventueel tijdelijk - bescherming te bieden tegen concurrentie.
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van het overheidsapparaat, of aan een toename van de door de overheid zelf
uitgevoerde activiteiten (zie ook Shughart en Tollison, 1986, p. 120 en Lane,
1993, pp. 13-15). De overheid kan - uit pragmatische of ideologische overwe-
gingen - de uitvoering van activiteiten bijvoorbeeld uitbesteden aan particuliere
organisaties (zie ook Lane, 1993, p. 131). Ook in Nederland besteedde de
overheid in de periode 1945-1995 op grote schaal activiteiten uit. Ontwikkelingen
als de groei in de economische activiteit, uitbreiding van de infrastructuur, bevol-
kingstoename, groei van steden, grotere aandacht voor onderwijs, uitbouw van de
sociale zekerheid en de welvaartsstaat en grotere belasting van het milieu, leiden
evenwel in Nederland vanaf 1950 en vooral in de periode 1960-1980, tot een
groei van de beleidsontwikkeling en regelgeving door de overheid en een toename
van het aantal daarbij betrokken beleidsontwikkelende, coördinerende en uitvoe-
rende ambtenaren.12

  Hoewel in de Westerse economieën de rol van de overheid na 1945 aanvankelijk
sterk toenam, mag zeker niet worden gesteld dat deze ontwikkeling stilzwijgend
plaatsvond. Zo drongen de Verenigde Staten in de periode 1946-1950 bij de
Westeuropese regeringen aan op de ontwikkeling van plannen ter stimulering van
het economisch herstel en vergroting van de onderlinge samenwerking (Van der
Eng, 1987, pp. 13-18). Binnen Nederland ging Tinbergen in de jaren vijftig in op
de gewenste mate van centralisatie en decentralisatie in de economische besluit-
vorming (zie bijvoorbeeld Tinbergen, 1954).
  In het voorgaande werd al gewezen op de discussies omtrent de rol van de over-
heid, die eind jaren veertig en begin jaren vijftig in de Nederlandse politiek
plaatsvonden. Ook elders in West-Europa, maar bijvoorbeeld ook in de commu-
nistische landen in Oost-Europa, bestond expliciete aandacht voor de rol die de
overheid in de economie zou moeten vervullen. In Oost-Europa kwam in de jaren
vijftig en zestig geleidelijk een discussie op gang over de noodzaak van een
zekere decentralisatie van de economische besluitvorming (zie bijvoorbeeld Dobb,
1970, pp. 27-35 en 41-45). In Oost-Europa ging het daarbij overigens vooral om
de mate, waarin de overheid de produktieplannen van bedrijven en regio's
centraal kon en moest vaststellen. Ondanks de grotere rol die de overheid na 1945
in Westerse landen speelde in de economie, was de omvang en gedetailleerdheid
van deze overheidsbemoeienis in het algemeen veel beperkter dan die in Oost-
Europa.
  Vooral vanaf de jaren zeventig groeide bij economen in de Verenigde Staten de
aandacht voor onderwerpen als de kosten van het verzamelen van informatie, de
verdeling van "eigendomsrechten" en de scheiding van eigendom en beheer van
bedrijven. Naast het functioneren van markten en de prijsvorming op die mark-
ten, ging ook belangstelling uit naar onderwerpen als transactiekosten (dat zijn



       Hier kan worden verwezen naar de in paragraaf II.1 al genoemde "ziekte van13

Baumol". Door andere organisatiestructuren en andere wijzen van sturing voor collectieve
organisaties, zou geprobeerd kunnen worden de produktiviteitsgroei van de desbetreffende
activiteiten te stimuleren. Overheveling van activiteiten uit de "zachte" sector naar de
marktsector, bijvoorbeeld door middel van privatisering, zou misschien ook een impuls
kunnen geven aan de produktiviteitsontwikkeling van de betrokken organisaties (zie Van
der Ploeg, 1995; zie ook Lane, 1993, pp. 131-132).
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kosten van het verzamelen van informatie die nodig is om transacties te kunnen
laten plaatsvinden en organisaties te kunnen sturen). Tevens was er hernieuwde
aandacht voor de betekenis, die allerlei instituties in de samenleving konden
hebben voor de ontwikkeling van de economie. Daarbij werd soms kritiek geuit
op de grote rol van de overheid in de samenleving. Een grote overheidsrol zou de
efficiëntie in het produktieproces nadelig kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld
omdat het eigenbelang van werknemers in een overheidsorganisatie in het alge-
meen niet direct werd gediend door een efficiëntere produktie.
  Vooral na een tweetal energie- en grondstoffencrises in de jaren zeventig en een
ernstige economische recessie in het begin van de jaren tachtig, werd ook in
Nederland meer aandacht besteed aan de vraag, of het overheidsapparaat en de
overheidstaken niet te groot waren geworden. Eind jaren zeventig nam het
financieringstekort van de overheid snel toe, terwijl de werkgelegenheid daalde.
In 1978 presenteerde het kabinet-Van Agt I de nota Bestek '81, hoofdlijnen van
het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn. Onder
meer forse bezuinigingen bij de overheid maakten deel uit van de aangekondigde
plannen (zie bijvoorbeeld Bosmans, 1990, pp. 114-119).
  De bezuinigingsplannen van Bestek '81 werden slechts zeer ten dele gereali-
seerd, maar geven toch aan dat de rol van de overheid en de collectieve sector in
Nederland ter discussie kwamen te staan. Er werden vraagtekens gezet bij de
effectiviteit en efficiëntie van het overheidshandelen. Tevens kwamen geleidelijk
meer geluiden op over een logge en moeilijk bestuurbare overheid, die te weinig
"waar voor haar geld" zou leveren. Daar komt bij dat de economie minder sterk
groeide dan in de periode 1950-1977. Tevens - en wellicht mede ten gevolge van
de geringere economische groei -  kwam op grotere schaal de wens op, het
aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen niet verder te laten
groeien.  Eveneens speelde de - ook ideologisch geïnspireerde - overweging een13

rol, dat de overheid geen taken zou moeten verrichten, die de marktsector net zo
goed of beter zou kunnen doen (zie onder meer Boorsma en Mol, 1983, pp. 9-18;
Bosmans, 1990, pp. 142-144; Kickert c.s., 1992, pp. 8-21; Kickert, 1993, p. 44;
Van Tilborg, 1995, p. 222; Meijerink en Schaap, 1995, pp. 40-47; zie in dit ver-
band ook Hopwood, 1984, pp. 170-176 en Lane en Ersson, 1987, pp. 4-5). Ook
de groeiende rol van de regelgeving van de Europese Unie (EU) kan in dit
verband worden genoemd. Door de EU werden bijvoorbeeld diverse regels opge-



       In navolging van de opmerkingen die bijvoorbeeld Humphrey c.s. (1993, pp. 11-14

12) maken voor de Engelse situatie, zou hier de vraag kunnen worden opgeworpen in
hoeverre er - in elk geval op de korte termijn - een spanning ontstaat tussen beleidsam-
bities en feitelijk handelen, als de overheid zelf (regulerende) initiatieven ontplooit om te
komen tot een beperking van haar rol in de economie en meer algemeen in de samenle-
ving.

       In 't Veld geeft aan dat de voorkeur van de Commissie-Sint voor interne in plaats15

van externe verzelfstandiging waarschijnlijk berust "op een impliciet geloof in de zege-
ningen van centrale controle binnen één organisatie, om op die manier een (onvermijdelij-
ke) botsing van regimes te voorkomen." Tevens stelt In 't Veld dat de Commissie-Sint
weinig oog had voor enkele motieven, die aanvankelijk een grote rol speelden in het
Nederlandse verzelfstandigingsproces. Oorspronkelijk zou verzelfstandiging onder meer
de kwaliteit van de uitvoering moeten verhogen en daarnaast het "kerndepartement"
moeten laten opbloeien. Dit laatste zou mogelijk zijn, omdat op centraal niveau een
kleinere beleidsorganisatie met meer innerlijke samenhang zou overblijven (In 't Veld,
1995, pp. 70-76).
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steld, die zouden moeten leiden tot een sterkere concurrentie voor onderdelen van
de publieke sector (Van de Ven, 1993, pp. 56-61).
  Door dergelijke, hier slechts in enkele grote lijnen geschetste ontwikkelingen,
ontstond geleidelijk meer aandacht voor het zoeken naar efficiëntere organisatie-
structuren voor de overheid en de verzelfstandiging van onderdelen van de over-
heid. Op het niveau van de Nederlandse rijksoverheid introduceerde het eerste
kabinet Lubbers in 1982 de zes "grote operaties" (decentralisatie, deregulering,
privatisering, heroverweging, personeelsvermindering en reorganisatie rijksover-
heid).  Opvolgende kabinetten startten "kleine efficiency operaties" en in 199114

de zogenaamde Grote Efficiency-Operatie, waarin de aandacht uitging naar
bezuinigingen op de overheidsuitgaven en tevens naar de structuur en het beheer
van de rijksoverheid. In het kader van deze operaties werden op rijksniveau
verzelfstandigingen van overheidsorganisaties gestimuleerd (zie ook De Kam en
De Haan, 1991, pp. 14-20; Tjeenk Willink en Hupe, 1991, pp. 21-26).
  Rond het midden van de jaren negentig verschenen in Nederland enkele kritische
rapporten over de sturing van verzelfstandigde overheidsorganisaties (zie bijvoor-
beeld Commissie-Sint, 1995; Algemene Rekenkamer, 1995 - deel 3).  Mede naar15

aanleiding van deze rapporten leek in de media en in de politiek, een zekere
terughoudendheid te ontstaan ten aanzien van het verzelfstandigen van overheids-
organisaties en het versterken van de werking van de markt. Onduidelijk is nog
of dergelijke ontwikkelingen alleen zullen leiden tot meer aandacht voor bijvoor-
beeld het maken van zakelijke afspraken met en goede informatievoorziening door
verzelfstandigde organisaties, of dat ze ertoe leiden dat het rijk en andere overhe-



       In het in 1997 verschenen eindrapport van de Werkgroep Markt en Overheid16

("Commissie-Cohen") werd vooral aandacht besteed aan de wijze, waarop zou kunnen
worden bewerkstelligd dat particuliere organisaties en overheidsorganisaties die zich op
een open markt begeven (bijvoorbeeld na verzelfstandiging), zich in eenzelfde concurren-
tiepositie bevinden (zie Ministerie van Economische Zaken/Werkgroep Markt en Over-
heid, 1997).

       Deregulering houdt in, dat het aantal door de overheid uitgevaardigde regels en17

voorschriften wordt beperkt. Dat moet ertoe leiden dat bedrijven en individuen efficiënter
kunnen handelen.

       Door externe verzelfstandiging kan ook de indruk worden gewekt dat het aantal18

werknemers in een bepaalde overkoepelende overheidsorganisatie daalt (omdat de
werknemers van de verzelfstandigde organisatie er nu formeel niet meer toe behoren).
Dergelijke overwegingen speelden vooral aanvankelijk misschien een rol bij de plannen
voor verzelfstandiging van onderdelen van ministeries.
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den op langere termijn terughoudend zullen zijn bij de verdere verzelfstandiging
van overheidsorganisaties.16

  De introductie van nieuwe organisatiestructuren in de overheid en de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, was overigens zeker geen exclusief Neder-
lands verschijnsel. Ook in omringende Europese landen en in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, ontstond aandacht voor
onderwerpen als verzelfstandiging, deregulering en veranderingen in de sturing
van overheidsorganisaties en de daarbij te hanteren organisatievormen (zie
bijvoorbeeld Sherer en Southworth, 1984; Hood, 1991, 1995; Osborne en
Gaebler, 1993; Kickert, 1993, pp. 33-44; Lawton en Rose, 1994, pp. 159-168;
Coombs en Jenkins, 1995, pp. 1-26; Ferlie c.s., 1996, pp. 15-20).  Overigens17

mag waarschijnlijk worden gesteld dat zowel in Nederland als elders, niet alleen
op grond van economische overwegingen de wens opkwam tot beperking van de
overheidsrol in de economie.
  In het algemeen gesproken kan bij overheidsactiviteiten ook waarde worden
gehecht aan aspecten als het streven naar rechtszekerheid en sociale en rechtsge-
lijkheid. Bij de uitwerking van denkbeelden omtrent deregulering, beperking van
de actieve economische rol van de overheid en privatisering, speelden naast
economische ook politiek-ideologische factoren een rol (zie ook Lane, 1985, pp.
40-44; Wilson, 1989, p. 364; March en Olsen, 1989, pp. 134-137; Dunleavy,
1992, pp. 4-5 en 227-228).

Als het gaat om de activiteiten van de Nederlandse overheid, is moeilijk vast te
stellen welke invloed precies uitging van veranderingen in de ideologische,
economische en eventuele andere denkbeelden. Tevens is het waarschijnlijk niet
eenvoudig om te bepalen in welke mate veranderde meningen omtrent de over-
heidsrol voortvloeiden uit de economische prestaties van overheden.  Op dit18



       Weber achtte een aan duidelijke regels en bevoegdheden gebonden bureaucratie een,19

in elk geval in technische zin, ideale organisatievorm voor samenlevingen die zo complex
waren, dat ze niet langer op min of meer informele wijze konden worden overzien en
bestuurd door bijvoorbeeld enkele notabelen, die eventueel naar eigen inzicht bepaalde
taken delegeerden. Weber stelde dat het gezag in een bureaucratie was gebaseerd op
rationele gronden, waarbij degenen die gezag uitoefenden dit niet deden op grond van hun

28

moment is het van belang in algemene zin vast te stellen, dat het bij de toegeno-
men aandacht voor verzelfstandiging van overheidsorganisaties niet alleen ging
om verhoging van de efficiëntie, maar ook om veranderingen in bijvoorbeeld de
overheersende politiek-ideologische overtuigingen. In deze studie is de aandacht
echter vooral gericht op economische overwegingen voor de verandering van
organisatiestructuren en de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In paragraaf II.3 volgt nu eerst een beschrijving van de verschillende vormen
van verzelfstandiging, die kunnen worden onderscheiden.

II.3 De diverse vormen van verzelfstandiging van overheidsorganisaties

II.3.1 Inleiding

Zowel op het niveau van de rijksoverheid als op het niveau van de lagere overhe-
den werden in Nederland gedurende lange tijd - en in verscheidene gevallen ook
nu nog - organisatievormen gehanteerd die werden gekenmerkt door een vrij
sterke mate van centralisatie. In gecentraliseerde organisaties verlopen veel activi-
teiten volgens strikte procedures en hiërarchische sturingsmechanismen, waarbij
de formele beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op het hoogste
niveau in de organisatie liggen. Overheidsorganisaties kunnen kiezen voor een
dergelijke werkwijze om te waarborgen dat zorgvuldig volgens de regels wordt
gewerkt en dat de politieke bestuurders degenen zijn die, soms tot in de details,
de uiteindelijke beslissingen nemen.
  Bij de keuze voor deze gecentraliseerde, sterk gereguleerde organisatievormen
(en de veelal bijbehorende scheiding van beleidsvoorbereiding en beleidsuit-
voering) spelen uiteenlopende overwegingen een rol. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het scheiden van functies, het versterken van de mogelijkheden tot controle en
een streven naar rechtszekerheid en -gelijkheid. De samenleving wordt in deze
situatie bestuurd door een bureaucratie die werkt volgens en is gebonden aan
duidelijk omschreven regels en bevoegdheden. De bureaucratische organisatie-
vorm leidde volgens Weber tot onder meer continuïteit van de organisatie, een
duidelijke hiërarchische verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
tegengaan van willekeur en de mogelijkheid gespecialiseerde medewerkers in te
zetten voor de diverse taken (Weber, 1968, pp. 212-223 en 973-980; zie ook Her-
weijer, 1992, pp. 230-231 en Lane, 1993, pp. 2-3 en 49-50).19



persoon, maar op grond van hun functie. Als type-aanduiding voor een dergelijke bestu-
ringsvorm hanteerde hij de benaming "wettelijk gezag". Daarnaast onderscheidde hij gezag
dat berust op tradities, of op charismatische eigenschappen van personen (Weber, 1968,
pp. 215-218).

       Voor commerciële bedrijven kan worden gesteld, dat ze in financieel-economisch20

opzicht niet zelfstandig zijn als ze voor het voortbestaan afhankelijk zijn van door andere
organisaties toegekende budgetten of subsidies. Aan non-profit- en overheidsorganisaties
wordt deze eis van financieel-economische zelfstandigheid niet zonder meer gesteld
(Bouma, 1982, pp. 41-42).

       Simon hanteert het begrip taakorganisatie voor een organisatie-eenheid die (in21

hoofdzaak) een functie vervult voor één andere organisatie en daarmee strategisch
afhankelijk is van die andere organisatie. De taakorganisatie is een organisatie-eenheid, die
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  Met vormen van verzelfstandiging, zoals de ontwikkeling van contractmana-
gement en de toename van het aantal zelfstandige bestuursorganen, kwam in
Nederland sinds ongeveer 1985 verandering in de gecentraliseerde opzet van
overheidsorganisaties (zie bijvoorbeeld Van der Krogt en Spijker, 1989; Kuiper,
1992; Frissen, 1993; Ter Bogt en Van Helden, 1993; Kickert, 1993, pp. 144-149;
Ter Bogt, 1994c, pp. 24-26).
  Het verschijnsel verzelfstandiging kan vanuit meerdere invalshoeken worden
bezien. De aandacht hoeft niet in de eerste plaats uit te gaan naar de wijze van
financiering of bekostiging (zie ook Mol, 1989, pp. 176-177; De Kam, 1995, pp.
140-142).  Vanuit financieel-economische invalshoek kan ook worden gekeken20

naar bijvoorbeeld de economische efficiëntie, de invloed van het profijtbeginsel
en de markt en de wijze van financiële en economische sturing. Vanuit organi-
satorische invalshoek bezien kan het gaan om bijvoorbeeld de voor- en nadelen
van sturing via de hiërarchie en decentralisatie, of de - gezien de aard van de acti-
viteiten - in een bepaalde situatie te hanteren organisatievorm.
  Als wordt gewerkt vanuit een bestuurlijke of juridische invalshoek, komt de
nadruk voor een deel op andere aspecten te liggen. De eigendom van de organisa-
tie, of het publiek- of privaatrechtelijke karakter van organisaties kunnen bijvoor-
beeld van belang zijn. In Nederland bestaat veel aandacht voor juridisch-bestuurs-
kundige aspecten bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Hierbij gaat het
vooral om de mate van verantwoordelijkheid die de politieke bestuurder draagt
voor de verzelfstandigde organisatie.
  De mate waarin het management van een organisatie-eenheid onafhankelijk van
een andere organisatie kan handelen, mag worden gezien als een zeer belangrijk
element bij de beoordeling van de mate van zelfstandigheid van een organisatie.
Bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties gaat het er uiteindelijk vooral
om, dat de organisatie op bepaalde gebieden in sterkere mate dan voorheen zelf-
standig beslissingen mag nemen (zie ook Simon, 1989, p. 48; Künneke, 1993, p.
34).21



in opdracht van een hiërarchisch hoger orgaan (het zogenaamde beleidsorgaan) een
bepaalde taak uitvoert ten behoeve van derden (niet het beleidsorgaan). De continuïteit van
de taakorganisatie wordt niet direct bepaald door de gerealiseerde produkten en diensten
(de output). Een taakorganisatie wordt beoordeeld en betaald door het beleidsorgaan, dat
op enigerlei wijze ook bepalend is voor de continuïteit van de organisatie. Het beleidsor-
gaan beslist dus over de continuïteit van de taakorganisatie en niet de leiding van de
desbetreffende taakorganisatie. De output is veelal slechts een van de elementen waarop
het management van de taakorganisatie wordt beoordeeld. De taakorganisatie is een middel
om het doel van het beleidsorgaan te bereiken.
  Een marktorganisatie is in de ogen van Simon een organisatie-eenheid, die strategisch
onafhankelijk is van een andere organisatie. Allerlei beleidskeuzes kunnen dus zelfstandig
binnen de organisatie worden gemaakt. Een marktorganisatie heeft afnemers die in
principe indifferent staan tegenover de continuïteit van de organisatie. Marktorganisaties
streven naar continuïteit met behulp van de produkten en diensten die worden aangeboden
(de output).
  Beide typen organisaties worden uiteindelijk betaald en beoordeeld door anderen. De
principiële vraag concentreert zich rond de vraag naar de mate van afhankelijkheid van het
management, aldus Simon (1989, pp. 48 en 75-81). Simon (1989, pp. 85-92) stelt dat een
vermenging van beide organisatietypen in één organisatie kan leiden tot complicaties bij de
sturing.
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  In de praktijk lopen bij verzelfstandiging de financieel-economische, organi-
satorische en bestuurlijk-juridische aspecten dikwijls door elkaar heen. Ook
kunnen ze elkaar gedeeltelijk overlappen. Verzelfstandiging kan in algemene zin
worden omschreven als het verminderen van de zeggenschap van het politieke
bestuur over de uitvoering (maar soms ook de definiëring) van een bepaalde taak.
Deze vermindering van zeggenschap kan meer of minder verregaand zijn.
  Interne verzelfstandiging houdt in dat de verzelfstandiging plaatsvindt binnen de
desbetreffende overheidsorganisatie. De verzelfstandigde eenheid krijgt een
grotere vrijheid van beheer, maar blijft nadrukkelijk deel uitmaken en onder
verantwoordelijkheid van de moederorganisatie. Externe verzelfstandiging bete-
kent dat een bepaalde taak wordt overgedragen aan een juridisch verzelfstandigde
eenheid buiten de oorspronkelijke moederorganisatie. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de taak komt te liggen bij de leiding van de verzelfstan-
digde eenheid (zie Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheers-
regels, 1991, p. 57). De verantwoordelijkheid van de politieke bestuurder wordt
beperkt tot de uitoefening van de bevoegdheid om de organisatie bepaalde
aanwijzingen of richtlijnen te geven en het houden van toezicht op de uitvoering
ervan (Tweede Kamer, 1990-1991, 21042 - nr. 4, p. 9).

II.3.2 Vormen van verzelfstandiging op de verschillende overheidsni-
veaus
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Veel Nederlandse publikaties zijn vooral gericht op verzelfstandiging van organi-
satie-eenheden vanuit de rijksoverheid. De terminologie die is ontwikkeld voor de
verschillende vormen van verzelfstandiging, sluit in eerste instantie ook sterk aan
bij de op rijksniveau optredende vormen van verzelfstandiging. Op het niveau van
de lagere overheden (provincies en gemeenten) zijn in het algemeen vormen van
verzelfstandiging te onderscheiden, die min of meer overeenkomen met die op het
niveau van de rijksoverheid.
  In deze paragraaf komen de verschillende vormen van verzelfstandiging bij rijk,
provincies en gemeenten aan de orde (zie onder meer Tweede Kamer 1990-1991,
21.042 - nrs. 3-4; Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheers-
regels, 1991, pp. 57-58; Commissie-Sint, 1995, pp. 7-12 en bijlage 1; zie ook
Hartley en Parker, 1991, pp. 20-21). Gerangschikt naar oplopende mate van zelf-
standigheid worden in deze studie de navolgende verzelfstandigingsvormen
onderscheiden.
- Interne verzelfstandiging, die de vorm kan aannemen van:

. zelfbeheer;

. contractmanagement;

. agentschap en vergelijkbare vormen van verzelfstandiging bij lagere
overheden, zoals een bedrijf (formeel: tak van dienst, zijnde een
bedrijf);

- Externe verzelfstandiging, die de vorm kan aannemen van:
. zelfstandige bestuursorganen (zbo) en vergelijkbare vormen van

verzelfstandiging (zoals voor de bekostiging sterk van de moederor-
ganisatie afhankelijke stichtingen, of een zogenaamde gemeenschap-
pelijke regeling);

. overheids-naamloze vennootschap (overheids-nv);

. uitbesteding/privatisering;

. afstoten.
  Daarnaast kunnen organisaties uiteraard op centrale wijze worden gestuurd.
Strikt genomen betekent centrale sturing dat geen bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden zijn overgedragen aan de organisatie-eenheden; er heeft in het geheel
geen decentralisatie plaatsgevonden. In totaliteit ontstaat aldus een
"verzelfstandigingsspectrum" waarin acht sturingsvormen worden onderscheiden,
lopend van centrale sturing naar afstoting van activiteiten, dat wil zeggen van
geheel geen tot volledige verzelfstandiging.
  De scheidslijnen tussen de verschillende vormen van verzelfstandiging zijn niet
altijd helder. Dit is mede een gevolg van het feit, dat bij verzelfstandiging zowel
financieel-economische, juridisch-bestuurskundige als organisatorische aspecten
een rol kunnen spelen (zie ook Schreuder, 1991, pp. 221-224; De Ridder en
Scheltema, 1993; Kastelein, 1993; Künneke, 1993, p. 35; Meijerink en Schaap,
1995, pp. 45-50). Ten aanzien van de verschillende aspecten kan de mate van
verzelfstandiging in de praktijk uiteenlopen. In de voorliggende studie wordt de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties vooral bekeken vanuit de financieel-
economische en organisatorische invalshoek.



       De centrale sturing, zelfbeheer, contractmanagement en agentschap plus verwante22

vormen, worden hier beschouwd als vormen van interne sturing, c.q. interne verzelf-
standiging. Het zbo, de overheids-nv, uitbesteden/privatiseren en afstoten, zijn vormen
van externe verzelfstandiging. Omdat het bij de hier onderscheiden sturingsvormen gaat
om een globale indeling, waarbij de grenzen tussen de verschillende vormen niet nauwkeu-
rig zijn vastgelegd, kunnen intuïtieve en arbitraire elementen een rol spelen bij de classifi-
catie van een bepaalde organisatie in het "verzelfstandigingsspectrum".
  In de praktijk is in feite sprake is van een continu verlopende schaal. Zo kan een
organisatie zich bijvoorbeeld ergens tussen twee van de hier onderscheiden sturingsvormen
in bevinden. Bovendien hoeft een organisatie niet op elk sturingsaspect eenzelfde mate van
zelfstandigheid te hebben.

       Ook min of meer met het agentschap vergelijkbare sturingsvormen als het staatsbe-23

drijf en de gedeconcentreerde rijksdienst, zijn specifiek voor de rijksoverheid.
  Gedeconcentreerde rijksdiensten zijn geografisch gespreide organisatie-eenheden die
belast zijn met de uitvoering van bepaalde taken, maar die organisatorisch (en soms ook
beheersmatig) gezien volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de politieke be-
stuurder en de overkoepelende overheidsorganisatie, waarvan de eenheid deel uitmaakt.
  Een staatsbedrijf is een zelfstandig bedrijf waarvoor een minister verantwoordelijk is.
Meestal hanteert een staatsbedrijf een commercieel boekhoudstelsel; dit in verband met de
kostprijsbepaling bij het optreden op de markt. Het gaat bij staatsbedrijven niet om de
vennootschappen, e.d., waarin de overheid alle of een meerderheid van de aandelen bezit.
Een staatsbedrijf verschijnt via "moederposten" in de begroting van een ministerie en is
onderworpen aan de algehele begrotingsregels van het rijk (zie ook Ministerie van
Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels, 1991, p. 61). Op het niveau van
gemeenten en provincies kunnen soortgelijke bedrijven bestaan.
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  In het onderstaande worden de verschillende hier onderscheiden vormen van
verzelfstandiging nog kort toegelicht.22

Vormen van interne verzelfstandiging

Bij interne verzelfstandiging treedt juridisch gezien naar buiten toe geen veran-
dering op in de verantwoordelijkheden van de politieke bestuurder, noch in civiel-
rechtelijke, noch in staatsrechtelijke zin (dat wil zeggen ten opzichte van parle-
ment, provinciale staten of gemeenteraad). Zelfbeheer en contractmanagement
zijn vormen van verzelfstandiging, die op elk overheidsniveau te hanteren zijn.
Het agentschap is een organisatievorm die specifiek geldt voor het niveau van de
rijksoverheid.  Op het niveau van de lagere overheden bestaan vormen van23

verzelfstandiging, die qua reikwijdte min of meer overeenkomen met het agent-
schap, zoals de tak van dienst, zijnde een bedrijf (hier verder aangeduid als be-
drijf).
  Bij zelfbeheer draagt de moederorganisatie bepaalde verantwoordelijkheden en
bevoegdheden met betrekking tot het interne beheer over aan de leiding van een
organisatie-onderdeel. Bij zelfbeheer mag een organisatie-onderdeel tot op zekere



       De binnen de traditionele, centraal gestuurde overheden bestaande "tak van dienst"24

(of kortweg: dienst), zou beschouwd kunnen worden als een gematigde vorm van
zelfbeheer.

       In een produktieproces kunnen eenvoudig gesteld vier stadia worden onderscheiden.25

De eerste fase bestaat uit het ter beschikking komen van bepaalde produktiemiddelen
(inputs), zoals arbeid, geld, apparatuur en huisvesting. Deze worden in de volgende fase
in de organisatie gebruikt om bepaalde activiteiten of werkzaamheden te laten plaatsvinden
(het "werkproces" of de "throughput"). De werkzaamheden in de organisatie leiden ver-
volgens tot een zekere hoeveelheid produkt (output). Tot slot moeten deze produkten
leiden tot de uiteindelijke effecten die met het produktieproces zijn beoogd (de outcome).
De beoogde effecten kunnen in nauw verband staan met de formele doelstellingen van de
organisatie.

       In de rijksoverheid is de administratie ingericht volgens het kasstelsel. De moge-26

lijkheid voor een agentschap om de administratie in te richten volgens het baten-lastenstel-
sel, kan worden gezien als een van de aspecten van het bedrijfsmatig werken. Op gemeen-
telijk en provinciaal niveau wordt het baten-lastenstelsel algemeen gebruikt; de bedrijven
vormen hier wat dit betreft geen uitzondering.
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hoogte zelfstandig beschikken over de ter beschikking gestelde produktiemiddelen
(de zogenaamde inputs).24

  Bij contractmanagement worden niet alleen bevoegdheden op het gebied van het
beheer van een organisatie-onderdeel overgedragen, maar worden ook afspraken
gemaakt over de door de dienst te leveren prestaties. Er worden dus tevens
afspraken gemaakt over de produktie (de "outputs") en eventueel ook over de met
deze produktie te bereiken effecten, de "outcome" (zie onder meer Van der Krogt
en Spijker, 1989, pp. 11-20, Ter Bogt en Van Helden, 1994, p. 4; Ter Bogt,
1994c, pp. 25-26).25

  Een agentschap is een min of meer bedrijfsmatig werkend onderdeel van een
rijksdienst. De specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een
agentschap dienen bij de instelling ervan zo duidelijk mogelijk te worden vastge-
legd en kunnen van geval tot geval sterk verschillen (Ministerie van Finan-
ciën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels, 1991, pp. 58-60). Het agentschap
kan min of meer gelijk worden gesteld met het zogenaamde bedrijf. Ook het
bedrijf kan bedrijfsmatig werken.  Bedrijven bestaan met name op provinciaal en26

gemeentelijk niveau.
  Op zich heeft het feit dat een bepaald organisatie-onderdeel als bedrijf wordt
aangemerkt, geen betekenis voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen. Gezien het feit dat het gaat om een duidelijk afgescheiden
organisatorische eenheid die wordt geleid op basis van bedrijfseconomische
principes, hebben leidinggevenden in een staats-, provinciaal of gemeentelijk
bedrijf in de praktijk veelal een bepaalde vrijheid van handelen. Maar formeel
moeten over deze vrijheden nadere afspraken worden gemaakt. Als een bedrijf



       Als algemene regel moet binnen de rijksoverheid worden gewerkt volgens het27

zogenaamde kasstelsel, waarbij de verslaggeving wordt gebaseerd op de geldstromen in
een bepaalde periode. De uitgaven en inkomsten worden dan verantwoord in de periode
waarin ze worden betaald, resp. ontvangen (Aukes, 1996, pp. 46-47). Een op het baten-
lastenstelsel gebaseerde verslaggeving verschaft inzicht in de aan een bepaalde periode toe
te rekenen kosten en opbrengsten, dat wil zeggen in de kosten en opbrengsten voorzover
die daadwerkelijk betrekking hebben op de betrokken periode.
  Als bijvoorbeeld in een bepaald jaar een machine met een levensduur van vijf jaren wordt
aangeschaft en betaald, komt bij het kasstelsel de aanschafprijs van die machine volledig
ten laste van dat jaar. Onder het baten-lastenstelsel wordt de aanschafprijs in een periode
van vijf jaren afgeschreven en komt elk jaar een deel van de aanschafprijs
ten laste van het resultaat. De hoogte van de jaarlijkse afschrijving is daarbij afhankelijk
van het gehanteerde afschrijvingsstelsel.

34

specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt, kan hieraan vorm
worden gegeven via bijvoorbeeld zelfbeheer of contractmanagement.
  Het agentschap is bedoeld voor onderdelen van het rijk, waarbij een doelmatige
bedrijfsvoering bijvoorbeeld vereist dat wordt gewerkt volgens het baten-las-
tenstelsel (Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels,
1991, pp. 58-68; Van de Ven, 1993, pp. 56-61).  De administratie van provin-27

cies en gemeenten wordt volledig gevoerd volgens het baten-lastenstelsel; dat
geldt dus ook voor de op die niveaus bestaande bedrijven. Bedrijven hebben wel
bepaalde vrijheden ten aanzien van de inrichting van de administratie. Daarbij kan
worden afgeweken van de door het rijk voor de desbetreffende overheidslaag
vastgestelde Comptabiliteitsvoorschriften (dat zijn voorschriften betreffende de
inrichting van de administratie en de financiële verslaglegging). Voor wat betreft
het beheersregime geldt bij de overige gevallen van interne verzelfstandiging, dat
in principe moet worden gewerkt overeenkomstig de Comptabiliteitsvoorschriften
die gelden voor de desbetreffende overheidslaag. 

Vormen van externe verzelfstandiging

Externe verzelfstandiging betekent niet zonder meer, dat een overheid geen
enkele bemoeienis meer zou willen hebben met bepaalde activiteiten en de
voortbrenging van bepaalde produkten. Wel betekent het, dat er in meerdere of
mindere mate afstand ontstaat tussen de moederorganisatie en de organisatie, die
de desbetreffende activiteiten uitvoert en de produkten daadwerkelijk voortbrengt.



       Voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen in Nederland zijn de Kiesraad, de28

openbare universiteiten, de Bedrijfsverenigingen, het Landelijk Selectie-en Opleidingsin-
stituut Politie (LSOP), het Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO), De Nederlandsche
Bank NV, de Octrooiraad en de Verzekeringskamer (zie Algemene Rekenkamer, 1995-
deel 3, bijlagen 3, 4 en 5).
  Functionele decentralisatie houdt in, dat bepaalde bestuurlijke taken van een algemeen
bestuursorgaan worden overgedragen aan een bestuursorgaan dat uitsluitend voor de
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Figuur II.1 Enkele vormen van externe verzelfstandiging en de betekenis
ervan (Commissie-Sint, 1995, bijlage 1)

afstoten privatiseren zelfstandige bestuurs-
organen

wat betekent we doen er niets aan we doen het als overheid het is een bestuurstaak,
het? en of anderen er wat niet meer zelf, maar dat maar we zetten het op

aan doen, zien we wel het gedaan wordt, blijft afstand
van belang

verhouding geen ministeriële ver- geen ministeriële verant- beperkte ministeriële
minister- antwoordelijkheid woordelijkheid voor de verantwoordelijkheid
parlement organisatie, wel voor

wijze van gebruik van de
stuurmiddelen

stuurmidde- geen eventueel: concessiever- in wet waarmee zbo
len voor lening, contractbepalin- werd ingesteld aan de
moederorga- gen, subsidievoorwaar- minister toegekende be-
nisatie den voegdheden 

Bij externe verzelfstandiging van een overheidsorganisatie treedt een afname op
in bepaalde verantwoordelijkheden van de politieke bestuurder. In sommige
gevallen kunnen ze zelfs volledig verdwijnen. Figuur II.1 geeft in dit verband
enkele conclusies weer, die de Commissie-Sint trok ten aanzien van drie belang-
rijke vormen van externe verzelfstandiging op het niveau van de rijksoverheid
(Commissie-Sint, 1995, bijlage 1; zie ook Ministerie van Financiën/ Heroverwe-
gingswerkgroep Beheersregels, 1991, p. 57; Weitenberg en Van de Ven, 1995,
pp. 34-35).
  Bij externe verzelfstandiging zal op financieel-economisch gebied in het alge-
meen, meer dan bij een intern opererende organisatie, sprake zijn van een "zake-
lijke relatie" tussen de (voormalige) overkoepelende overheidsorganisatie en de
verzelfstandigde organisatie. Die meer zakelijke relatie kan bijvoorbeeld inhouden
dat duidelijke afspraken worden gemaakt over de omvang en de kwaliteit van de
produktie en over de kostprijzen ervan. Tevens kan externe verzelfstandiging
betekenen, dat de organisatie in sterkere mate moet werken volgens het profijtbe-
ginsel en meer druk van de markt gaat ondervinden.
Het op niveau van de rijksoverheid bestaande zelfstandige bestuursorgaan (zbo),
kan worden gezien als een vorm van zogenaamde functionele decentralisatie.28



uitvoering van die specifieke taken verantwoordelijk is. De functionele decentralisatie kan
worden geplaatst tegenover de territoriale decentralisatie, waarbij taken worden toegekend
aan een andere bestuurslaag (het rijk draagt bijvoorbeeld taken over aan de provincies of
gemeenten). Een belangrijk verschil met privatisering is dat het bij functionele decen-
tralisatie, ook wel aangeduid als functioneel bestuur, gaat om bestuurstaken. Bij functio-
neel bestuur is de verzelfstandigde organisatie niet hiërarchisch ondergeschikt aan de
politieke bestuurder en veranderen dus de verantwoordelijkheden van de bestuurder
(Tweede Kamer 1990-1991, 21042 - nr. 4, pp. 7-9; zie ook Schreuder, 1991, pp. 226-
227; Van de Ven, 1993, p. 58; Algemene Rekenkamer, 1995-deel 3, pp. 6-8).

       Gemeenschappelijke regelingen zijn een organisatievorm, waarbij door gemeenten,29

maar soms (zoals bij de vervoerregio's) ook door andere overheden en organisaties, voor
de uitvoering van bepaalde taken een regionaal samenwerkingsverband wordt gevormd.
De betrokken partijen besturen de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk. De taken van
de gemeenschappelijke regeling kunnen liggen op het gebied van bijvoorbeeld de automa-
tisering, volkshuisvesting, of verkeer en vervoer. Gemeenschappelijke regelingen hebben
in het algemeen betrekking op uitvoerende activiteiten. Daarnaast kunnen ook meer be-
leidsmatige activiteiten in een samenwerkingsverband worden ondergebracht. De precieze
vorm en mate van zelfstandigheid van gemeenschappelijke regelingen kunnen variëren.
  In sommige gevallen zullen gemeenten activiteiten die ze eerst zelf uitvoerden, inbrengen
in het opgerichte samenwerkingsverband, inclusief de bijbehorende ambtenaren. Overwe-
gingen van efficiëntie kunnen bij de oprichting van gemeenschappelijke regelingen een rol
spelen (door de samenwerking ontstaat een organisatie met voldoende schaalgrootte). Maar
dikwijls speelt ook het feit een rol, dat het gaat om zaken die qua reikwijdte de grens van
een bepaalde gemeente of provincie overschrijden.
  De sturing van de gemeenschappelijke regeling vindt in het algemeen op afstand plaats
door de betrokken overheden en eventuele andere organisaties. Het management van de
betrokken organisatie heeft veelal in de dagelijkse praktijk een grote handelingsvrijheid.
De moederorganisaties blijven formeel verantwoordelijk voor de door de gemeenschap-
pelijke regeling verrichte activiteiten. Ook blijven ze, meestal gezamenlijk, verantwoorde-
lijk voor de financiële gevolgen van de handelingen van de "gemeenschappelijke rege-
ling". De verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke participant is daarbij bijvoorbeeld
gerelateerd aan de vermogensinbreng.
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Aan een zbo is de uitoefening van een bepaalde bestuurstaak opgedragen, zonder
dat het zbo volledig hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Dat betekent
niet dat een zbo altijd in sterke mate zelfstandig kan handelen en dat er altijd een
grote afstand bestaat tussen het zbo enerzijds en de betrokken minister en het
ministerie anderzijds. Qua aard van de taken kunnen tussen zbo's grote verschil-
len bestaan. Dat geldt ook voor de gekozen rechtsvorm, die kan variëren van
bijvoorbeeld het ontbreken van rechtspersoonlijkheid, tot vormen als de stichting,
de coöperatie, of de naamloze vennootschap (zie Algemene Rekenkamer, 1995-
deel 3, bijlage 4). Min of meer met de zbo's vergelijkbare vormen van
verzelfstandiging op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn onder meer de
gemeenschappelijke regelingen en stichtingen, die voor de bekostiging sterk
afhankelijk zijn van de voormalige moederorganisatie.29



       Overheids-nv's bezitten zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Hoewel de activiteiten30

van overheids-nv's uiteen kunnen lopen, gaat het voor een aanzienlijk deel om taken, die
in Nederland traditioneel worden gezien als een (mede-)verantwoordelijkheid van de
overheid, zoals energievoorziening en openbaar vervoer. Bij vervoer per spoor of
energie-opwekking kan ook de overweging van een natuurlijk monopolie een rol spelen.
Van een natuurlijk monopolie is sprake als bij het verrichten van bepaalde activiteiten
zodanige schaalvoordelen optreden, dat er in een bepaalde markt slechts plaats is voor één
bedrijf. De aanwezigheid van slechts één bedrijf leidt dus, technisch gezien, tot de laagste
kosten per eenheid produkt. Strategische overwegingen ten aanzien van bijvoorbeeld het
in stand houden van bepaalde activiteiten, grondstoffenvoorziening en landingsrechten,
speelden een belangrijke rol bij het feit dat de overheid traditioneel (grotendeels) de
aandelen in handen had van bedrijven als DSM en KLM (zie ook Ferguson en Ferguson,
1994, pp. 194-198).
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  Er bestaat een vrij grote variatie in de precieze vorm en reikwijdte van de
zelfstandigheid van zbo's en verwante vormen van verzelfstandiging. In het
algemeen worden ze hier evenwel beschouwd als een gematigde vorm van externe
verzelfstandiging.
  De overheids-naamloze vennootschap (overheids-nv) is een sturings- en organisa-
tievorm, die traditioneel al werd gebruikt binnen de overheid. De aandelen van
een overheids-nv zijn in handen van een of meerdere overheden. Overheids-nv's
verrichten uitvoerende activiteiten; in het algemeen gaat het om voor de markt
werkende produktiebedrijven. De reden voor de oprichting van een overheids-nv
kan gelegen zijn in het bestaan van een zogenaamd natuurlijk monopolie. Ook
strategische overwegingen, bijvoorbeeld het tot ontwikkeling willen brengen van
bepaalde activiteiten, kunnen een rol spelen.  Soms speelt de overheid een rol bij30

de vaststelling van de tarieven van de overheids-nv. Overheids-nv's kunnen
worden gevormd op het niveau van rijk, provincie en gemeente.
  Bij uitbesteding/privatisering worden de activiteiten uitgevoerd door een geheel
zelfstandig en voor eigen rekening werkende organisatie. De activiteiten worden
dus verricht door een tot de particuliere sector behorende organisatie. Maar de
overheid blijft in zoverre betrokken, dat ze bijvoorbeeld optreedt als opdrachtge-
ver, of belang heeft bij de door de verzelfstandigde organisatie verrichte activitei-
ten. De overheid kan de produkten van de uitvoerende organisatie bijvoorbeeld
subsidiëren, om ervoor te zorgen dat de produkten van de organisatie tegen een
acceptabel geachte prijs beschikbaar komen voor de afnemers.
  Afstoten van overheidsactiviteiten wordt hier gezien als de meest vergaande
vorm van verzelfstandiging. Afstoten betekent dat de overheid geen enkele
bemoeienis meer heeft met de betrokken activiteiten en derhalve ook niet meer
optreedt als opdrachtgever. De uitvoering van de betrokken activiteiten wordt
geheel overgelaten aan de markt (zie ook Bokkes, 1989, pp. 5-14; Künneke,
1991, pp. 10-14; Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersre-
gels, 1991, p. 57; Van de Ven, 1993; Boorsma en Mol, 1983, pp. 19-28).
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II.3.3 Classificatie van de onderzochte organisaties in het "verzelf-
standigingsspectrum"

In het kader van de voorliggende studie is bij drie overheidsorganisaties onder-
zoek gedaan naar de verzelfstandiging van in totaal zes organisatie-onderdelen. In
de hoofdstukken VI, VII en VIII komen de onderzochte verzelfstandigingen aan
de orde.
  Bij wijze van introductie en om een indruk te geven van de aard van de onder-
zochte verzelfstandigingen, worden de zes onderzochte organisatie-onderdelen
onderstaand globaal geplaatst in het uit acht gradaties bestaande "verzelfstandi-
gingsspectrum". De zes onderzochte organisatie-onderdelen worden daarbij
gerangschikt naar oplopende mate van (financieel-economische en juridische)
zelfstandigheid.
- Dienst Openbare Werken en Milieu (OWM) van de gemeente Haarlemmer-

meer: zelfbeheer.
- Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen:

aanvankelijk zelfbeheer; geleidelijk - en zeker vanaf 1996 - overgegaan in
contractmanagement.

- Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG): tak van dienst, zijnde
een bedrijf.

- Informatie Beheer Groep te Groningen (IB-Groep; voormalig onderdeel van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en de Openbare
Bibliotheek te Haarlemmermeer: zelfstandig bestuursorgaan, resp. sterk aan
de gemeente gebonden stichting. In beide gevallen grote financiële afhank-
elijkheid van de voormalige moederorganisatie.

- Beheer Openbare Buitenruimte (BOB) te Haarlemmermeer: vooralsnog te
beschouwen als een vorm van uitbesteding/privatiseren; op termijn wellicht
afstoting.



       Hier moet worden benadrukt dat in werkelijkheid allerlei tussenvormen van sturing31

bestaan voor organisaties, naast de acht hoofdvormen die werden onderscheiden in het
"verzelfstandigingsspectrum". Zo geldt bijvoorbeeld voor OWM en DWK dat de door
deze organisaties verrichte activiteiten vóór de verzelfstandiging deel uitmaakten van een
"traditionele" gemeentelijke, resp. provinciale dienst. Van een volledig centrale sturing
was dus ook toen geen sprake. Omdat de formele vrijheden voor het management destijds
relatief beperkt waren, is de uitgangspositie van OWM en DWK toch gerangschikt onder
de centrale sturing. Voor sommige van de activiteiten binnen ZPG geldt eenzelfde
redenering.

39

Figuur II.2 "Verzelfstandigingsspectrum" en verschuivingen daarbinnen van
de onderzochte organisaties

besturings- centra- interne verzelfstandiging externe verzelfstandiging
vorm 6 le stu-

ring

organisatie 9 e.d.

zelf- contract- agent- z.b.o., over- uitbe- afstoten
be- manage- schap, stich- heids- steding/
heer ment e.d. ting, nv privat.

OWM  $Ë 

DWK  3  $Ë 

ZPG  $Ë 

Openbare  $
Bibl.

Ë

IB-Groep  $Ë 

BOB  $Ë "
toelichting: Ë = vroegere sturingsvorm; 3 = tussenfase in verzelfstandigingsproces; $ = huidige sturings-

vorm; " = mogelijke, toekomstige sturingsvorm

Figuur II.2 geeft een globaal beeld van de onderzochte vormen van verzelf-
standiging en de beweging in het "verzelfstandigingsspectrum" die de onderzochte
organisaties doormaakten. Bij de in deze studie aan de orde komende verzelf-
standigingen gaat het om organisatie-onderdelen met in hoofdzaak uitvoerende
activiteiten.
  Zoals ook valt af te leiden uit figuur II.2, zijn in totaliteit drie interne en drie
externe verzelfstandigingen onderzocht. In enkele van de onderzochte organisatie-
onderdelen behelsde de verzelfstandiging een overgang van centrale sturing naar
interne verzelfstandiging; in andere gevallen ging het om een versterking van de
mate van verzelfstandiging.  Praktijkervaringen met verregaande vormen van31

externe verzelfstandiging, zoals uitbesteding, privatisering of afstoting van
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activiteiten, konden niet in het onderzoek worden verwerkt. Vanwege vertragin-
gen was ten tijde van het onderzoek de externe verzelfstandiging van BOB nog
niet gerealiseerd.

II.4 Economische en andere motieven voor verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties

In de hier gekozen en in het navolgende uitgewerkte benadering van verzelfstan-
diging van overheidsorganisaties, wordt de nadruk gelegd op uitsluitend extrin-
sieke, economische motieven. Zoals al eerder werd gesteld, zullen bij betrokken
personen en overheidsorganisaties in de praktijk ook andere, wellicht meer
intrinsieke achtergronden en motieven een rol spelen (uiteenlopend van ervarin-
gen in het verleden, politieke wensen, of het bewerkstelligen van herverkiezing,
tot de wens het algemeen belang te dienen, een hoger inkomen te verwerven, of
perspectieven te krijgen op een goede loopbaan). Vooral rond externe verzelf-
standiging en dan met name omtrent privatisering, zijn in de discussie in Neder-
land verscheidene argumenten voor en tegen verzelfstandiging naar voren
gebracht, die niet of nauwelijks economisch getint waren, maar bijvoorbeeld van
politiek-ideologische aard (zie ook Bokkes, 1989, hoofdstuk 3 en Frissen, 1993,
pp. 18-19).
  Hiermee is uiteraard niet gezegd dat deze andere invalshoeken minder belangrijk
zouden zijn. De "kwaliteit van het openbaar bestuur" kan bijvoorbeeld een aspect
zijn, dat bij privatisering aandacht verdient. Bekke stelt dat privatisering in de
gangbare praktijk te vaak een proces is "waarbij overheden zich als het ware
ontdoen van activiteiten, die beter vanuit de vrije markt kunnen worden ver-
zorgd." Een dergelijke aanpak zal er niet direct toe leiden, dat in de overheidssec-
tor een verbetering optreedt in de kwaliteit van besturen en leiding geven. Daar-
voor is een bredere taakverschuiving nodig, waarbij een herwaardering plaats-
vindt van de rol van de overheid en andere partijen in de samenleving (Bekke,
1988, p. 78). Veranderingen in bijvoorbeeld de rechtszekerheid en de verant-
woordelijkheden van de diverse betrokken partijen, zullen hierbij waarschijnlijk
ook een rol spelen.
  Zoals al is aangegeven, wordt in het navolgende gekozen voor een beperktere,
economisch gerichte invalshoek van de verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties. In die benadering krijgt het streven naar een vergroting van de effectiviteit
en efficiëntie van organisaties veel aandacht. Hierbij moet overigens in het oog
worden gehouden, dat de mate van efficiëntie van een bepaalde wijze van werken
en organiseren afhankelijk is van de (niet duurzaam vastliggende) institutionele
structuur van een bepaalde samenleving. De inhoud van de begrippen kosten,
efficiëntie en effectiviteit kan in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld door



       Zo kunnen individuen in de samenleving, die samen de belichaming zijn van de32

"maatschappelijke opvattingen", in de loop van de tijd van mening veranderen over
bijvoorbeeld het belang van ontslagbescherming voor werknemers. Denkbaar is dat
aanvankelijk deze bescherming van groot belang wordt geacht, maar dat geleidelijk aan
- misschien ten gevolge van een periode van economische teruggang - meer belang wordt
gehecht aan de mogelijkheid voor werkgevers om op flexibele wijze personeel te kunnen
aantrekken en ontslaan. Volgens de aanvankelijke voorkeuren zal wetgeving die het
moeilijk maakt werknemers te ontslaan als efficiënt worden beschouwd, terwijl later
regelgeving die ontslag gemakkelijk maakt efficiënt wordt gevonden. De verandering van
opvattingen komt tot uiting in de nutsfuncties van de individuen in de samenleving en leidt
- gezien vanuit welvaartstheoretisch oogpunt - tot een andere invulling van de begrippen
welvaart en efficiëntie.
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internalisering van externe effecten, of door veranderende maatschappelijke
opvattingen (zie ook Bromley, 1989, p. 32; In 't Veld, 1995, pp. 12-13).32

II.5 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de rol van de Nederlandse overheid sinds
1945 in enkele hoofdlijnen geschetst. Tevens is voor de Nederlandse situatie een
nadere invulling gegeven aan het begrip verzelfstandiging en de erin te onder-
scheiden varianten. Een beschrijving van enkele algemene, feitelijke ontwikke-
lingen geeft echter nog geen verklaring voor het "waarom" van het optreden van
deze ontwikkelingen.
  Bij de vraag waarom de tendens tot verzelfstandiging van overheidsorganisaties
ontstond, wordt de aandacht in deze studie met name gericht op economische
aspecten. Binnen de economische wetenschap zou de neo-institutionele economie
een theoretisch kader kunnen bieden ter verklaring van de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. In het volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van
diverse neo-institutioneel economische en ermee verwante theorieën. Op basis
hiervan worden uiteindelijk diverse hypothesen geformuleerd. In de hoofdstukken
VI t/m VIII en X worden deze hypothesen geconfronteerd met de ontwikkelingen,
die zich in Nederland voordeden in enkele praktijkgevallen van verzelfstandiging.


