
Samenvatting 
 
Inleiding 
In deze studie wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een toetsbare en 
bruikbare theorie over wetgeving, in het bijzonder over de werking van 
wetgeving. ‘Wij’ weten weliswaar dat wetten de beoogde doelen soms wel, 
soms niet of soms een beetje bereiken, maar niet wanneer wat het geval zal zijn. 
Er bestaat de nodige anekdotische kennis over de werking van wetgeving, er zijn 
studies die begrijpelijk maken dat wetten niet zomaar werken. Systematische op 
de empirie gebaseerde kennis daarover is echter niet voorhanden. Wij pogen een 
toetsbare theorie te ontwikkelen, ‘toetsbaar’ in de zin dat zij bestaat uit een 
aantal uitspraken die vatbaar zijn voor empirisch onderzoek zodat zij al dan niet 
geverifieerd kunnen worden dan wel dat de condities kunnen worden 
geformuleerd waaronder zij gelden. Dat moet vervolgens een voor beleid en 
wetgeving bruikbare theorie opleveren. Of het echt zal lukken, is overigens ook 
voor ons de vraag. Er zijn zoveel contexten en zoveel actoren en factoren die op 
de werking van invloed kunnen zijn. 
 
Wij hopen die systematische kennis te verkrijgen door een meta-evaluatie uit te 
voeren. Om de gegevens uit de diverse evaluaties te kunnen vergelijken en 
analyseren, zijn een analysekader en een rudimentaire theorie over de werking 
van wetgeving nodig. Dat is de eerste stap. De ontwikkeling daarvan wordt hier 
beschreven. 
 
Enkele begrippen 
Allereerst een nadere aanduiding van de zojuist gebezigde begrippen. Het begrip 
‘werking’ wordt verschillend gebruikt, in een juridisch en in een sociaalwetenschappelijk 
discours. Wij sluiten aan op het laatste en richten ons op de 
maatschappelijke werking. Onder ‘werking’ verstaan wij in enge zin de omgang 
van de diverse betrokkenen met de woorden van de wet; in ruime zin omvat het 
eveneens de realisatie van het doel of de doelen die met de wet zijn beoogd. 
 Het begrip ‘wetgeving’ is op zich helder: formele wetten (besluiten van 
regering en Staten-Generaal gezamenlijk) en de eventueel daaronder vallende 
regelingen. Als onafhankelijke variabele van de werking van wetgeving is de 
wet echter een minder vanzelfsprekend verschijnsel. De reden is dat een wet het 
juridisch voertuig van beleid is en in die zin direct samenhangt met ‘beleid’. Dat 
betekent ook dat naast de instrumenten die in een wet zijn vastgelegd andere 
beleidsinstrumenten (kunnen) worden ingezet. In de meeste gevallen is er 
bijvoorbeeld een budget nodig en worden nadere eisen gesteld aan de besteding 
van dat budget. Een andere reden waarom de wet als onafhankelijke variabele 
niet zomaar makkelijk is, is dat zij veelal bestaat uit ‘bundels van interventies’, 
uit zeer verschillende typen bepalingen. In het model dat hier wordt ontwikkeld, 
gebruiken wij het overkoepelende begrip ‘wet’. 
 De werking van de wet hangt nauw samen met de werking van het 
beleid. In evaluaties wordt die werking onderzocht. In de meta-evaluatie zullen 
we de gegevens die we ontvangen over de werking van beleid en wet 
analyseren. Voor wat betreft de wet zullen we de werking mede relateren aan 
een aantal kenmerken van de wet: de wijze van formulering (open/precies), of 
sprake is van delegatie, het type uitvoeringsorgaan, het type toezicht, de aard 
van de handhaving, of specifieke rechtsbeschermingsbepalingen zijn opgenomen, 
de aanwezigheid van overgangsrecht. Het aanvullend beleid krijgt vorm als 
zelfstandige variabele. 
 
Frame van het proces van wetgeving 
Vervolgens het onderwerp van deze studie, de ontwikkeling van een toetsbare, 
bruikbare theorie. Vanwege de complexiteit is een frame of model nodig waarin 
de diverse elementen in het wetgevingsproces een plaats krijgen. Het bestaat niet 
alleen uit een enorme hoeveelheid actoren en factoren, maar ook uit 
verschillende fasen; het kent de nodige deelprocessen. Reductie van deze 
complexiteit met behulp van een frame is een noodzakelijke voorwaarde voor 



een theorie. Dan weten we in welk domein we de diverse processen kunnen 
lokaliseren. 
 
Het frame van het wetgevingsproces is als volgt te omschrijven. Er zijn diverse 
redenen om tot wetgeving en het daarbij behorende beleid (of omgekeerd) over 
te gaan. De aanleiding speelt primair in de politieke arena. In de beleidsmatige 
arena (deels politiek, deels bestuurlijk en ambtelijk) wordt vervolgens de wet 
voorbereid. Daar wordt het aangereikte probleem vertaald in een voor beleid 
hanteerbare aanpak en vindt ook een vertaling in het juridisch instrumentarium 
plaats. In het voorbereidingsproces moeten compromissen worden gevonden 
tussen diverse partijen, belangen en rationaliteiten. Dit proces kan men het 
proces van ‘de wet in wording’ noemen. Het resultaat hiervan is een wet, die 
dient als formeel kader van beleid. De wet als product is een verzameling van 
allerlei normen in taal vervat, een verzameling woorden. Als de wet er is, 
moeten degenen tot wie de wet zich richt aan de slag met de woorden van de 
wet. De wet is het startpunt van nieuwe processen, waar andere actoren en 
andere belangen een rol spelen dan bij de wet in wording; als de wet er is, begint 
de fase van ‘de wet in werking’. In het frame zijn daarbij twee lijnen te ontwaren. 
 De eerste lijn houdt er rekening mee dat veel wetten (waarschijnlijk 
zo’n 80%) werkzaam zijn via uitvoeringsorganen, zoals sociale wetgeving of de 
regels rond de ruimtelijke ordening. Op de uitvoering wordt in allerlei vorm 
controle en toezicht uitgeoefend. Wet, aanvullend beleid, uitvoering met het 
toezicht daarop moeten leiden tot naleving en doelbereiking. Tot deze lijn 
rekenen we tevens de wetgeving die de infrastructuur van de (rechts)staat 
formeert. Immers, daarin worden instellingen, taken en bevoegdheden vastgelegd, 
die betekenis krijgen door de manier waarop de desbetreffende regels 
worden uitgevoerd of vorm gegeven. 
 De tweede lijn duidt op de regels die rechtstreeks tot burgers en 
bedrijven, die zich in een veld bevinden, zijn gericht (zoals verkeersregels of de 
regels van het ondernemingsrecht). De naleving van die regels wordt 
ondersteund door sancties en in veel gevallen door handhavingsorganen die 
bevoegd zijn sancties toe te passen. 

 
Binnen de diverse elementen van het frame figureren vele personen en instellingen 
in verschillende rollen en met uiteenlopende belangen. Binnen deze 
elementen vinden diverse processen plaats. We noemen er enkele. 
 Politieke druk kan invloed hebben op de gevoelde noodzaak van beleid 
en wet en op de voorbereiding van beleid en wet. 
 Bij de voorbereiding van beleid en wet vinden de hierboven al 
genoemde vertalingen plaats: een maatschappelijk of politiek probleem wordt 
vertaald in een vaak vertrouwde, althans voor beleid en bestuur hanteerbare, 
aanpak en krijgt daarbij deels een juridisch jasje. Gelet op de verschillende 
politieke opvattingen, belangen en rationaliteiten zal bovendien al snel sprake 
zijn van een compromistekst. 
 Het aanvullend beleid kan rechtstreeks zijn geënt op het wettelijk kader, 
maar evenzeer is mogelijk dat het te beperkt is of zelfs haaks staat op de 
wettelijke normen; processen van departementale afstemming zijn daarop van 
invloed. 



 Uitvoerders moeten hun weg zien te vinden in de niet noodzakelijk 
convergerende eisen die worden gesteld vanuit de wet, de geldschieter(s), aanpalende 
organisaties, de klanten, de organisatie zelf, de professie of het eigen 
geweten. 
 De handhavende organisaties hebben de keus de handhavers hetzij strikt 
toe te laten zien op de regels, recht doend aan de gelijkheid voor de wet, hetzij 
hen meer vrijheid te geven om hen zo te equiperen voor de diversiteit die zij in 
hun dagelijks werk tegenkomen. 
 Mensen, de normadressaten, worden in hun gedrag mogelijk beïnvloed 
door de wet, zeker is dat bijvoorbeeld intuïtieve impulsen, sociale banden of 
directe eigen belangen evenzeer het gedrag beïnvloeden. Zij moeten ‘weten, 
willen, kunnen’. De interventies van de wet werken via menselijke mechanismen 
in op dat ‘weten, willen, kunnen’. 
 
Binnen deze elementen spelen met andere woorden processen die niet 
noodzakelijk leiden tot die uitvoering, handhaving en naleving die de wetgever 
voor ogen stond. Daarbij komt dat zelfs in het theoretische geval van volledige 
naleving van de wet de doelbereiking niet vanzelfsprekend is. In de eerste plaats 
kan het zijn dat het gekozen beleidsmatige en juridische instrumentarium niet 
adequaat is. Als bijvoorbeeld is verondersteld dat een slecht milieu het gevolg is 
van veel autogebruik en het gebruik wettelijk is beperkt, dan zal ook een sterk 
verminderd autogebruik niet tot een verbetering van het milieu leiden als blijkt 
dat de verslechtering van de kwaliteit van het milieu vooral het gevolg is van, 
zeg, vee- en moerasgassen. De (on)juistheid van de beleidstheorie maakt dat de 
naleving al dan niet tot doelrealisatie leidt. In de tweede plaats dient steeds 
bedacht te worden dat wetten (en het erbij behorende beleid) uitgaan van een 
‘ceteris paribus’ conditie; we kennen echter niet alle omstandigheden en de 
omstandigheden blijven niet gelijk, er vinden nieuwe onvoorzienbare gebeurtenissen 
plaats. 
 
Een aantal processen binnen deze elementen hebben wij op basis van de ons 
bekende literatuur en raadpleging van een aantal experts in hoofdstuk 6 
beschreven. Deze hebben we vervolgens gereduceerd tot een aantal kenmerken 
van de elementen van het wetgevingsframe. Deze zijn in het volgende schema 
weergegeven. 
 



 
 
Start van een wetgevingstheorie: een verzameling toetsbare uitspraken 
Aan de hand van het bovenstaande kan het eerste deel van een theorie worden 
geformuleerd. Zij bestaat uit de volgende uitspraken. 
 
1. De belangen en actoren van het proces van ‘de wet in wording’ zijn van heel 
andere aard dan die van ‘de wet in werking’. 
 
2. Bij de werking van wetgeving zijn twee deelterreinen te onderscheiden: 
a. wetten die zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten ten einde 
hun gedrag te beïnvloeden, met de handhaving als sluitstuk, 
b. wetten die werkzaam zijn via uitvoeringsorganen, met de 
bijbehorende controle daarop. 
 
3. De woorden van de wet zijn niet voldoende om een wet goed te laten werken. 
 
4. Wil een wet werken, moeten betrokkenen ‘weten, willen en kunnen’. 
 
 



5. Wil een wet werken, moeten de benodigde voorzieningen feitelijk beschikbaar 
zijn. (1) 
 
6. Wil een wet werken, moet de controle op de uitvoering (prestatie-eisen, 
toezicht) in overeenstemming zijn met de wettelijke doelstelling. 
 
7. Wil een wet haar doel(en) bereiken, moet de nodige tijd worden gegund. 
 
8. Het bereiken van de met de wet beoogde doelstelling hangt af van de juistheid 
van de beleidstheorie, de werking van de wet en de afwezigheid van externe 
storende factoren. 
 
Verder gaan we uit van enkele mechanismen, die evenzovele veronderstellingen 
zijn. 

• Mensen zijn gevoelig voor wat hun medemensen vinden, zodat de 
 sociale goed- of afkeuring van gedrag sterker werkt in een homogeen 
 veld (wat zowel ten voordele als ten nadele van de naleving kan 
 werken, maar meestal ten voordele). 

• Mensen zijn geneigd tot behoud. Dat wil zeggen dat naarmate een wet 
 een belangrijker wijziging betekent ten opzichte van een bestaande 
 toestand, de naleving geringer zal zijn. 

• Mensen geven de voorkeur aan zichtbaar en kortetermijnvoordeel. 
 
En van wat andere aard: 

• De hoeveelheid benodigde toezicht en handhaving is afhankelijk van de 
 naleving(sbereidheid). 

• Bij bedrijven en instellingen spelen concurrentieverhoudingen een rol 
 en daarbinnen de kosten-batenafweging van naleving: naarmate 
 bedrijven groter en reputatiegevoeliger zijn, zullen zij meer bereid zijn 
 te investeren in naleving. 

• Alles heeft zijn prijs. Ruimte bieden, bijvoorbeeld, betekent dat 
 invulling wordt overgelaten aan uitvoerders, bedrijven of burgers en dat 
 daarmee de zekerheid afneemt; reparatie daarvan betekent inleveren op 
 de ruimte. Een ander voorbeeld biedt de ‘performance paradox’: 
 naarmate meer inspanning wordt geleverd om inzicht te geven in de 
 geleverde prestaties gaat dat ten koste van het behalen van die 
 prestaties. 
 
Vorm en inhoud van de wet zelf komen in deze uitspraken nog niet voor. Op 
basis van de beschrijving van processen en elementen in hoofdstuk 6 zijn deze 
in hoofdstuk 7 geformuleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Deze veronderstelling lijkt ‘nogal wiedes’. In de praktijk echter vormt de beschikbaarheid 
van de benodigde voorzieningen een probleem vanwege de gerichtheid op de norm, 
op de gewenste situatie, en vanwege de kosten met de daarmee direct verbonden vraag 
wie voor die kosten opkomt. Het is dan eenvoudiger te volstaan met het formuleren van 
de regel. 
 


