
Sommige wetten werken, andere wetten werken niet. 
En altijd zijn er wel tegendraadse effecten. Wanneer 
gebeurt nu wat? Op deze vraag zoeken de auteurs in dit 
boek een antwoord. Op basis van (onderzoeks)literatuur 
ontwikkelen zij een model van het wetgevingsproces 
van aanleiding tot doelbereiking. Zij beschrijven diverse 
mechanismen en processen die daarin plaatsvinden en 
komen zo tot voorlopige antwoorden. Voorlopige. Deze 
studie vormt tevens de basis voor een meta-evaluatie van 
uitgevoerde en uit te voeren wetsevaluatieve onderzoeken, 
dat wil zeggen wetsevaluaties en beleidsevaluaties 
waarbij wetgeving is betrokken. Het boek is geschreven 
voor betrokkenen bij beleid en wetgeving.    
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 V 

Voorwoord 
 
In de loop van 2008 is het ‘Clearing House voor Wetsevaluatie’ van start 
gegaan. De gedachte was dat het nuttig zou zijn de kennis die bij de diverse 
wetsevaluaties wordt opgedaan te bundelen in de hoop tot meer algemene kennis 
over de werking van wetgeving (en het erbij horende beleid) te komen, en de 
door analyse van het beschikbare materiaal verkregen kennis weer breed te 
verspreiden: inklaren, opklaren, uitklaren. Er is op zich materiaal voldoende. 
Jaarlijks vinden de nodige wetsevaluaties plaats; bovendien zijn er 
departementale beleidsonderzoeken, waarbij ook wetten zijn betrokken omdat 
veel beleid wetgeving als basis en juridisch voertuig heeft.  

Wetsevaluaties kunnen om verschillende redenen plaatsvinden; soms 
schrijft een wet het expliciet voor. Voor beleidsevaluaties geldt hetzelfde. Er 
kunnen allerlei aanleidingen zijn beleidsevaluaties te houden, artikel 20 
Comptabiliteitswet vraagt daarnaast van bewindslieden regelmatig een beleids-
terrein te evalueren. 

Met de departementen is afgesproken dat deze wets- en beleids-
evaluaties ter beschikking van het Clearing House voor Wetsevaluatie worden 
gesteld. Daarbij zijn samen met de wetgevingsdirecties van de departementen 
enkele specifieke vragen over elementen van wetgeving opgesteld. Als het goed 
gaat, zullen die worden meegenomen bij wetsevaluaties.  
 
Een noodzakelijke stap voor een dergelijke meta-evaluatie is een analysekader te 
ontwikkelen aan de hand waarvan we gegevens kunnen verzamelen en ordenen. 
Van die ontwikkeling wordt hier verslag gedaan. Daaruit zal blijken dat 
onderzoek naar de werking van wetgeving nogal complex is: wat houdt werking 
in, hoe bepaal je die werking, hoe is de verhouding tussen wettelijke en 
beleidsmaatregelen, welke motieven kunnen mensen hebben voor hun 
gedragingen en welke rol speelt de wet daar dan in, welke mentale en sociale 
mechanismen spelen er; en dan speelt het toeval nog een rol of zijn er 
ongedachte en/of onvindbare condities voor de werking van wetgeving. Dat is 
veel (en zeker niet alles) en maakt het ingewikkeld. Iedere lezer is daarom van 
harte uitgenodigd te reageren op deze eerste stap door het hier gebodene aan te 
vullen, te specificeren of onderuit te halen. 

In dit verband: dit boek is niet alleen geschreven voor wetgevings-
juristen en rechtswetenschappers. Vanwege de innige verbondenheid van beleid 
en wetgeving en de aandacht die wij schenken aan beleidsmatige kwesties, 
denken wij dat het ook bruikbaar is voor beleidsbetrokkenen, bestuurskundigen 
en beleidswetenschappers.  
 



 

 VI 

Wij willen diverse mensen bedanken, in de eerste plaats Dick 
Ruimschotel. Hij inspireerde ons tot het uitwerken van een frame, gaf zijn 
kritisch commentaar en organiseerde de expertsessies.1 Een samenvatting 
daarvan staat in bijlage 3. In de tweede plaats bedanken wij Michiel Herweijer 
en ook Marnix Croes, Carolien Klein Haarhuis en Guido Evers voor 
opmerkingen bij een van de vele versies van dit verhaal; Frans Leeuw bood ons 
niet alleen zijn commentaar maar ook gastvrijheid op het WODC. 

Ten slotte willen wij Elvira Meijsing in dit verband noemen, onze 
kompane in het Clearing House die, hoewel met andere inhoudelijke taken 
belast, met ons meedenkt en soms van die nare maar nuttige vragen stelt. 
 
Maastricht/Den Haag, maart 2010 

                                                 
 
 
1   CMC. Dynamiek van regelgeving, rapportage aan het Ministerie van Justitie, Amster-

dam, feb. 2009. 
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Hoofdstuk 1   Inleiding  
 
Een kennistekort  
Deze studie is ontstaan vanuit een zekere verbazing. Betrokken bij het beleid 
inzake de kwaliteit van wetgeving stuitten wij erop dat eigenlijk niet bekend is 
onder welke condities wetten werken, in de zin van wat zij in de maatschappij 
teweeg brengen en in welke mate zij hun maatschappelijke doelen bereiken. Dat 
is curieus. Immers, het wetsbegrip van de West-Europese staten en de daarmee 
verbonden praktijk bestaat al zo’n 200 jaar. En de basale functie van regels, hun 
ordenende functie, is nog veel ouder. Wetten zijn er voor het welzijn van de 
samenleving, zei Plato al in zijn ‘Wetten’. Om een samenleving in stand te 
houden en zich te laten ontwikkelen, zijn regels nodig. De regels van de 
overheid bevorderen de veiligheid, de voorspelbaarheid van andermans gedra-
gingen; in de rechtsstaat bieden zij, althans in theorie, de burgers bescherming 
tegen zichzelf, tegen de medemens, tegen de overheid. Men zou dus denken dat 
er inmiddels de nodige systematische kennis bestaat over de condities waaronder 
wetten werken. Wij zijn die echter nog niet zo tegen gekomen. 

Voor die geringe kennis over de werking van wetgeving kunnen wij, 
aangenomen dat onze waarneming klopt, enkele – nog tamelijk ruwe – verkla-
ringen bedenken. Zo was, zeker in de negentiende eeuw, de aandacht gericht op 
de bevoegdheid tot het maken van regels. Dat is begrijpelijk omdat het toen 
nieuwe wetsbegrip gericht was tegen het autocratisch bewind van vorsten en de 
machtsverhouding tussen de diverse overheidsorganen nog niet was uitgekris-
talliseerd, ook ideologisch niet. Bovendien behoorde bij de vroeg-liberale 
opvattingen dat de overheid zo min mogelijk ingreep in de maatschappij.  

Voorts hoorde en hoort het wetsbegrip in hoge mate tot het juridisch 
domein. Daar is de wetenschappelijke aandacht gericht op de betekenis van de 
wetsteksten en op de uitleg die daaraan wordt gegeven door de rechter. De 
rechtswetenschap beschouwt het recht als een juridisch systeem. Soms wordt dat 
als een gesloten stelsel gezien, soms als een systeem dat zijn inhoud en 
innerlijke waarde ontleent aan transcendente krachten. In beide gevallen is het 
denken regel- en normgericht. Men kan zeggen dat in dat gezichtspunt de 
maatschappelijke werking van wetgeving zelfs tamelijk irrelevant is; het gaat 
erom dat er standaarden zijn waaraan juridische beroepsbeoefenaars juiste 
argumenten kunnen ontlenen of waarop correcte beslissingen genomen kunnen 
worden dan wel dat duidelijk is hoe mensen zich zouden moeten gedragen.2 En 
in de bestuursrechtelijke tak van de rechtswetenschap was de bescherming tégen 

                                                 
 
 
2  Met dank aan Jaap Hage, lezing UM 20/1/2010. 
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de overheid het paradigma, niet de bescherming door de overheid; de overheid is 
een tegenstander.  

De beperkte wetenschappelijke literatuur die als wetgevingsleer kan worden 
aangeduid, kent boeken en artikelen over vooral het opstellen van goede 
wetten, de wetgevingstechniek. Zo het vroeg twintigste eeuwse werk van 
Fockema Andraea (1913) en Drucker (1916), later de Vereniging voor 
Administratief Recht (1948) en Groenendaal (1956). Gelet op de inhoud kan 
men daar eveneens de literatuur uit het eind van de twintigste eeuw toe 
rekenen: het ‘Handboek Wetgeving’ van Inge van der Vlies (1987) met veel 
aandacht voor de kwaliteit van wetgeving, het ‘Bestuursrechtelijke wetgevings-
leer’ van Ruiter (1987) dat een sterk taalkundige en logische inslag kent,3 
alsmede de ‘Wetgevingsleer’ van Eijlander en Voermans (1999) die in hoge 
mate de Aanwijzingen voor de regelgeving als referentiekader gebruiken. Ook 
de gepubliceerde maar nog niet voltooide studie ‘Wetgevingsleer in theorie en 
praktijk’ van Zijlstra c.s. (2006) is juridisch van karakter met veel aandacht 
voor de formulering van regels; het gaat niet over de werking van wetgeving. 
Het mooie  ‘Regelgeving en bestuur’ van Van der Burg betreft de – mogelijke – 
werking in bestuursrechtelijke zin. De overigens indrukwekkende reeks van 
studies over wetgeving verzorgd vanuit het Schoordijkinstituut (Tilburg) bevat 
een reeks van titels op een breed terrein; deze studies zijn overwegend 
juridisch, soms dogmatisch, en zelden empirisch.  
De vraag waar de diverse auteurs zich mee bezig hielden, is eigenlijk steeds 
geweest: wat is – goede – wetgeving (en ‘goed’ beperkt zich tot het juridische 
domein).    

 
Een derde element is dat áls er, in het bijzonder vanuit de rechtssociologie sinds 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw, aandacht wordt gegeven aan de 
empirie rond het verschijnsel wetgeving,4 die aandacht gericht is op hetzij het 
democratisch tekort (hetgeen leidt tot studies over participatie, inspraak, 
onderhandelend bestuur (Hoekema c.s.)), hetzij op de diverse – sociale – kracht-
en die inwerken op de uitvoeringspraktijk, ‘bottom-up’ (Griffiths;5 Groenendijk 
richtte zich vooral op de bijdrage van wetgeving aan de bestrijding van discrimi-
natie en had daarbij oog voor de verschillende perspectieven van de diverse 
betrokkenen).6 Dat heeft een groot aantal gevalsstudies opgeleverd. Voor 

                                                 
 
 
3   Het begrip ‘wetgevingsleer’ betreft zijns inziens het voorbereiden en ontwerpen van 

teksten die als wetten deel kunnen uitmaken van de rechtsorde (1987:5). Van 
Maarseveen (1988) acht wettelijk bestuursrecht (echter/ tevens) juridisch geformaliseerde 
politiek.  

4  Wij erkennen dat er in de 19de en 20ste eeuw de nodige verhandelingen over de werking 
van wetgeving verschenen zijn (Durkheim, Weber), maar zij bevinden zich op een nogal 
abstract en algemeen niveau. 

5  Griffiths komt uit de Amerikaanse rechtssociologische traditie; daarin bestaat (Schuyt 
2007) veel aandacht voor de betekenis van regels in de praktijk.  

6  Havinga & De Groot-van Leeuwen, 2007. 
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sommigen is de overheid in zekere zin een tegenstander, een machtsinstituut met 
onmogelijke sturingspretenties, bestaat er weinig belangstelling voor de 
condities waaronder wetten, de regels van de overheid, wél werken.  

Schuyt heeft zich in zijn werk overigens wel gericht op de problemen 
van wetgeving, in de zin van de kloof tussen de woorden van de wet en de 
werking in de praktijk. Hij maakt duidelijk dat het niet anders kan dan dat 
wetten niet voluit werken.   

 
We doen met deze beschrijving ongetwijfeld wetenschappers tekort.7 Nuance-
ringen zijn mogelijk. Zo is er de meta-evaluatie ‘Wet en werkelijkheid’ (2008) 
van Klein Haarhuis & Niemeijer, waarin een aantal verbanden wordt gelegd 
tussen enkele aspecten van de wet (zoals: tot wie gericht, ambitieniveau, tijd) en 
de doelbereiking. Van Gestel is gericht op het brengen van meer doelrationaliteit 
in het sterk politieke, ‘opinion-based’ wetgevingsproces. Maar globaal zien wij 
dit beeld. Wij staan niet alleen in deze waarneming. Ruiter zag ‘zelden een 
overtuigende empirische toetsing van de schaarse toetsbare uitspraken over 
wetgeving’ (1988:980) met de aantekening dat hijzelf, zoals gezegd, tot het 
rechtsdogmatische kamp gerekend wil worden. Lauwerier (2008:14) verklaart 
dat een zoektocht door de literatuurcatalogi leert dat weinig tot geen onderzoek 
is verricht naar de bijdrage die de wetgever kan leveren aan het verbeteren van 
de dienstverlening door uitvoeringsorganen. Meßerschmidt constateert dat het 
dagelijks leven in een moderne samenleving vèrgaand door wetten wordt 
bepaald, maar dat de wetgevingstheorie een schaduwbestaan leidt (2008:111). 
Na een eeuw zonder wetgevingsleer8 ziet hij in de zeventiger jaren in het Duitse 
taalgebied een opleving, maar deze is toch sterk juridisch georiënteerd. Hijzelf 
verstaat onder het begrip ‘wetgevingsleer’ alle theorieën die zich bezig houden 
met niet alleen het ontstaan en opstellen (redigeren) van wetten, maar ook met 
de werking van wetten. Hij stelt vast dat ‘die systematische Durchdringung der 
Gesetzgebung mit politik-wissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen 
Methoden’ nodig is, ‘ausbaubedürftig’.  

Hij ziet een aantal motieven voor de renaissance van de dus vooral ‘juristische’ 
wetgevingsleer: de behoefte aan betere vormgeving en handhaving van wetten, 
een betere samenleving (na en vanwege ‘1968’), efficiëntie (een slanke staat, 
marktwerking).   

                                                 
 
 
7  Inclusief onszelf: Veermans ‘Over wetgeving. Principes, paradoxen en praktische be-

schouwingen’ (2007) wil wetgeving vanuit een multidisciplinair gezichtspunt beschrijven 
en bevat de nodige empirische elementen.   

8  Met onder meer de uitspraak: ‘Eigentümlicherweise ist der Zeit der großen Kodifi-
kationen in Deutschland von keiner bedeutenden Gesetzgebungstheorie begleitet’ 
(2008:118). 
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Wetgevingskwaliteitsbeleid 
Ook in het zogenoemde wetgevingskwaliteitsbeleid bestond tot op heden nog 
weinig empirische aandacht voor de maatschappelijke werking van wetten. 
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voert de rijksoverheid onder leiding 
van de minister van Justitie een wetgevingskwaliteitsbeleid. Dat beleid heeft een 
zekere ideologische en praktische achtergrond: zoveel mogelijk overlaten aan de 
samenleving komt tegemoet aan de eigen verantwoordelijkheid van individuen 
en maatschappelijke kringen, en is efficiënt. In de nota ‘Zicht op wetgeving’ 
heeft de toenmalige minister van Justitie twaalf kwaliteitseisen geformuleerd, 
waaraan wetgeving moet voldoen, zoals: in overeenstemming met hoger recht, 
doeltreffend, uitvoerbaar.9   

Strikt genomen betreffen deze eisen slechts de wetsvoorstellen. Artikel 81 
Grondwet zegt immers dat de vaststelling van wetten geschiedt door de 
regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. Daar is geen sprake van 
kwaliteitseisen. Hoogstens geldt dat vanuit de doctrine en de jurisprudentie 
enkele materiële eisen worden gesteld waaraan een wet moet voldoen. Dat zijn 
kort gezegd de volgende: algemene voorschriften bevattend, naar buiten 
werkend en dus bekend gemaakt, noodzakelijk om bevoegdheden van de 
uitvoerende macht een basis te geven (legaliteit) en noodzakelijk indien aan 
burgers verplichtingen worden opgelegd (legaliteit, legitimiteit). Maar dat 
zogenoemde ‘materiële wetsbegrip’ ziet vooral op de vraag wanneer een 
formele wet nodig is en op de vraag wat wanneer door de rechter toetsbaar is.  

 
Men kan vermoeden dat de kwaliteitseisen van belang zijn voor de werking van 
wetgeving. Maar verder dan een vermoeden komt men niet. Het bijzondere van 
deze kwaliteitseisen is dat áls het al kwaliteitseisen zijn, zij nog van een zeer 
abstract niveau zijn. Zij zijn niet geoperationaliseerd in concrete ‘do’s and 
don’ts’; zij zijn niet nader ingevuld aan de hand van empirisch onderzoek. Zij 
bevatten geen aanwijzingen of voorspellingen over wat al dan niet helder, 
doeltreffend of uitvoerbaar enzovoort is. Zij wijzen domeinen aan die de aan-
dacht verdienen bij het opstellen van wetgeving; in dat kader wordt bij enkele 
kwaliteitseisen een nuttige procedurele raad gegeven, zoals het advies des-
kundigen te raadplegen. Ook de onderlinge verhouding is onduidelijk; in elk 
geval is niet sprake van win-win. 

                                                 
 
 
9  Kamerstukken II, 1990/91, 22 008, nrs. 1-2. Het zijn de volgende: 1. Rechtmatigheid en 

verwerkelijking van algemene rechtsbeginselen; 2. Doeltreffendheid en doelmatigheid;  
3. Subsidiariteit en evenredigheid; 4. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; 5. Afstem-
ming met andere regelingen; 6. Eenvoud, helderheid en toegankelijkheid. Ze zijn 
verwerkt in de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
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Deze ‘kwaliteitseisen’ kennen eigenlijk twee onderdelen: de wet zelf en wat de 
wet naar verwachting zal uitrichten. Met het onderhavige onderzoek hopen we 
meer empirisch inzicht te krijgen in de condities waaronder wetten werken. We 
hopen dus dat we met dit onderzoek empirisch onderbouwde uitspraken over de 
meeste kwaliteitseisen kunnen doen.  
 

Er zijn sindsdien nog de nodige checklists en toetsen opgesteld die bij de 
voorbereiding van wetgeving de helpende hand kunnen bieden; maar voor zover 
ons bekend, is er slechts één die op sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
gegronde voorspellingen bevat over de werking: de Tafel van 11 voor de 
naleving en handhaving van regels. Ook het recent ontwikkelde Integraal 
Afwegingskader (IAK) geeft geen inhoudelijke, empirisch onderbouwde 
adviezen.  

 
Wij staan op het standpunt dat de overheid de maatschappij onder meer via 
wetgeving ordent en dat het in een democratisch georganiseerde samenleving 
daarom ook noodzakelijk is dat wetten die ordening bewerkstelligen. Onder 
welke condities dat al dan niet gebeurt, weten we niet goed en daarom zien wij 
een kennisprobleem. Er is waarschijnlijk veel – impliciete – kennis over de 
werking van wetgeving (de ervaringen van al die bestuurders, beleids-
medewerkers, wetgevingsjuristen, toezichthouders, uitvoerders, handhavers), 
maar expliciete en algemeen toegankelijke kennis over die werking is 
anekdotisch en beperkt. Er zijn de nodige evaluaties geweest van wetten; de 
kennis die deze opleverden, is echter niet samengevoegd.10 Een theorie over de 
condities waaronder wetgeving al dan niet haar doel bereikt, over de effecten 
van de wijze waarop wetten zijn geformuleerd en ingericht, is voor zover wij 
weten, niet beschikbaar.  

Dat vraagt er ons inziens om, te proberen een theorie te ontwerpen die 
inzicht geeft in de werking en effecten van wetgeving, in de bijdrage die 
wetgeving levert aan het bereiken van de doelen die de overheid zich stelt. 
Vanwege de nauwe samenhang tussen wetgeving en beleid (zie par. 2.3) 
impliceert dat de werking van beleid. 
 
Is een waargenomen kennistekort de reden voor deze studie, de aanleiding ertoe 
houdt verband met een nieuwe fase in het wetgevingskwaliteitsbeleid, zoals 
geformuleerd in de nota ‘Vertrouwen in wetgeving’. Hoewel dit kwaliteitsbeleid 
als beleid een grote mate van continuïteit kent, worden telkens nieuwe 

                                                 
 
 
10  Met uitzondering van genoemde meta-evaluatie van Klein Haarhuis en Niemeijer, die 

ons inspireerde tot dit meer op de wet zelf gerichte vervolg. 
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instrumenten bedacht om de aandacht voor wetgeving en de kwaliteit ervan vast 
te houden. De poging inhoudelijke verbanden te leggen tussen vorm en inhoud 
van de wet enerzijds en de maatschappelijke werking van de wet anderzijds, is 
daar een van.11  

Dit onderzoek is daarom niet louter een theoriegerichte operatie. Zij heeft ons 
inziens een praktisch bestuurlijk nut. De voorbereiding van beleid en wetgeving 
moet vaak snel; eenmaal gemaakte keuzes lijken moeilijk bij te stellen. De 
diverse pogingen om via startnotities en een aantal toetsen bij de voorbereiding 
van wetgeving te komen tot technisch rationele aanpak van een probleem en 
daarmee een zeker tegenwicht te bieden tegen het overwicht van de politieke 
rationaliteit, hebben maar matig effect.12 Een bijdrage aan een meer synoptisch 
beleidsproces is ervoor te zorgen dat veel kennis in de hoofden van de 
beslissers en beleidsontwikkelaars op voorhand aanwezig is. Kennis dus over 
bijvoorbeeld de bijdrage van wetgeving en van de keuzes gedaan in die 
wetgeving aan de realisering van doelen die met die wetgeving en het 
bijbehorende beleid zijn beoogd.   

 
Daarbij maken wij de kanttekening dat wij geïnteresseerd zijn in de feitelijke 
werking van wetgeving als zodanig. Indien daarover meer kennis bestaat, zijn 
empirisch meer onderbouwde beslissingen mogelijk. Wij beseffen dat het ant-
woord op de vraag of dat ook betere beslissingen zijn, een vooral normatief 
antwoord is.  
 
Wij vermoeden (maar zullen dit niet verder onderzoeken) dat naarmate de 
afstand tussen norm en werkelijkheid groter is (ofwel naarmate er minder sprake 
was van empathie vanwege de wetgever, minder oog voor wat een regel 
betekent voor mensen), de kans dat dit het gevolg is van autocratische of 
‘freischwebende’ wetgeving groter is. Die gedachte impliceert overigens niet dat 
de wetgever onverkort moet ingaan op de kortetermijnwensen van burgers, dat 
sprake moet zijn van een directe bevrediging van hun behoeften door de 
wetgever. De wetgever hoort naar onze opvatting juist op enige afstand van de 
burgers te staan, wetgeving is er met het oog op het algemeen belang. Dat is, zij 
het in formele en algemene bewoordingen, prachtig omschreven in de codex van 
Hammurabi, vorst van Mesopotamië, uit de 18de eeuw voor Christus. De Pro-
loog van de codex vermeldt dat de erin opgenomen regels zijn opgesteld om 

                                                 
 
 
11  Daartoe is het ‘Clearing House voor Wetsevaluatie’ in het leven geroepen. Onderhavige 

studie is het tweede product van dit Clearing House; het eerste was: G.J. Veerman &      
C. Klein Haarhuis, Negen Aanwijzingen voor Wetsevaluatief Onderzoek, RegelMaat 
2009/4, p. 215-229. 

12  Zo de experts in ons panel. Het gaat om bijvoorbeeld de Bedrijfseffectentoets en de 
Uitvoerings- en Handhavingstoets. 
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‘recht te laten heersen in het land, het slechte en kwade te vernietigen, opdat de 
sterken de zwakken niet zouden onderdrukken’.  

Daarom is het zo belangrijk dat wetten die aan die intentie voldoen, ook 
daadwerkelijk werken.  
 
Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek wordt onder meer gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een probleemformulering (’t Hart et al. 1998). De 
probleemformulering bestaat uit een doelstelling (waartoe dient het onderzoek) 
en een vraagstelling (wat wordt onderzocht). De doelstelling van ons onderzoek 
is: 
Het verkrijgen van inzicht in hoe, onder welke omstandigheden en waarom 
wetgeving werkt en welke bijdrage zij levert aan het bereiken van de door de 
overheid gestelde doelen; dit in de Nederlandse context. 
 
De bijpassende vraagstelling luidt: 
Hoe, onder welke omstandigheden en waarom werkt wetgeving in Nederland en 
welke bijdrage levert zij aan het bereiken van de door de overheid gestelde 
doelen? 
Beantwoording van deze vraag – die eigenlijk uit meer vragen bestaat – is geen 
sinecure; de doel- en vraagstelling zijn ruim geformuleerd.  
 
De opzet van deze bijdrage is dat wij vanuit een globale notie over de werking 
van wetgeving aanknopingspunten zoeken voor een verdere ontwikkeling van 
een theorie over die werking. Wij maken daarbij gebruik van bestaande 
literatuur, eigen ervaring en een tweetal sessies met in totaal dertien betrokkenen 
(experts) uit de wereld van wetgeving, uitvoering en handhaving. Deze exercitie 
wordt in de sociale wetenschappen ook wel aangeduid als explorerend onder-
zoek en is gericht op het verwerven van meer kennis omtrent een fenomeen, bij 
ons de werking van wetgeving.13  
 
De opbouw van deze studie 
De opbouw is als volgt. We starten, in hoofdstuk 2, met een globale aanduiding 
van het denken over de werking van wetgeving. Daarbij komen enkele invals-

                                                 
 
 
13  Naast explorerend onderzoek bestaat er ook toetsend onderzoek, waarin wordt nagegaan 

of bestaande inzichten en kennis empirisch kloppen of niet. In ons geval streven we dit 
uiteindelijk ook na, maar hier nog niet. Hier houden we ons bezig met de ontwikkeling 
van de theorie en de verwachtingen die daaruit voortvloeien. 
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hoeken aan de orde, alsmede wat wij eronder verstaan. Vervolgens gaan we 
dieper in op de vraag in hoeverre de werking van wetgeving is te verbinden met 
wetgeving als zelfstandige eenheid. De wet is wel het voertuig van beleid 
genoemd en alleen dat al geeft aan dat een wet moeilijk op zichzelf te 
beschouwen is, maar in een beleidsmatige context staat. Een scheiding tussen 
beleid en wetgeving is waarschijnlijk niet makkelijk te maken, zeker niet als het 
om de werking gaat. In het derde hoofdstuk gaan we in op de interventies die in 
de wet zijn opgenomen en de mechanismen die deze in beweging zouden 
moeten zetten. In hoofdstuk 4 maken wij enkele methodologische opmerkingen, 
in het bijzonder met betrekking tot de beoogde meta-evaluatie over de werking 
van wetgeving.  

We leggen vervolgens in hoofdstuk 5 een basis voor een wetgevings-
theorie door een frame te maken waarin de diverse elementen rond het ver-
schijnsel wetgeving gesitueerd worden. Daaraan koppelen we een naïeve theorie 
waar de wetgever idealiter van uitgaat. In het zesde hoofdstuk beschrijven we 
dan een aantal processen die zich afspelen binnen die elementen van het frame, 
onder andere met het oog op hun mogelijke bijdrage aan de doelrealisatie van 
wet en bijbehorend beleid. In hoofdstuk 7 reduceren we de diverse processen tot 
een relatief beperkt aantal kenmerken per element, welke zich lenen voor een 
statistische analyse, waarmee de richting en sterkte van de verbanden die tussen 
de elementen bestaan te bepalen zijn.  

In bijlage 1 worden de specifieke wetgevingsthema’s genoemd. In 
bijlage 2 is een vragenlijst opgenomen die de weerslag vormt van het 
ontwikkelde analysekader. Onderzoekers en evaluatoren mogen daar volop 
gebruik van maken. In bijlage 3 staat een verslag van een tweetal sessies met in 
totaal 13 betrokkenen (experts) uit de wereld van wetgeving, uitvoering en 
handhaving.   
 



 

   9 

Hoofdstuk 2   Over onderzoek naar de werking van wetgeving 
 
2.1   Visies op de werking van wetgeving 
Dat wetten werken, kan men verschillend duiden.14 In de eerste plaats is er de al 
genoemde, sterk juridische invalshoek voor de werking van wetgeving. In het 
juridisch debat gaat het over de in woorden uitgedrukte normen van de wet,15 de 
betekenis ervan als er een conflict is en hoe rechters met de wet omgaan, hoe zij 
die uitleggen en toepassen in een concreet geval. Ook de academische inbreng 
wordt hierbij op waarde geschat. De werking van de wet blijft in dit ‘vertoog’ 
beperkt tot deze aspecten en deze actoren. Het recht en in het bijzonder de 
wetgeving vormen daarmee een soort systeem in zichzelf. Bij sommige auteurs 
is dat een in normatieve zin neutraal systeem (Kelsen 1960), voor anderen bevat 
het rechtssysteem niet alleen normen maar ook waarden, is recht gericht op 
rechtvaardigheid of hoort het dat te zijn. In dat licht vormen recht en wet de 
weerspiegeling van de volksgeest (Von Savigny 1814), een natuurrecht16 of  van 
– andere – transcendente ideeën (zo worden ‘heilige boeken’ of  ‘de rechtsstaat’ 
wel als maatstaf ingeroepen ter beoordeling van het waardegehalte van 
wetgeving). In beide gevallen heeft het rechtssysteem en de wet als onderdeel 
daarvan, een intrinsieke waarde (Fuller 1964).  

Mogelijk speelt in deze juridische opvatting de – oude – gedachte door 
dat de woorden van de wet vanwege hun bron gezaghebbend zijn en uit dien 
hoofde worden nageleefd. Rechters zijn er dan vanwege de mogelijke onduide-
lijkheden en de conflictbeslechting. Wel bestaat al lange tijd kennis van een 
zekere eigengereidheid van de mens en wordt vanouds de sanctie als middel 
gebruikt om de woorden van de wet kracht bij te zetten, dwingend op te 
leggen.17 Dat de woorden van de wet op zichzelf al bijna voldoende zouden zijn 

                                                 
 
 
14  Men zou nog de – vroegere – opvatting van Witteveen en Klink kunnen noemen, die 

wetgeving zien als enerzijds resultaat en anderzijds start van communicatie tussen 
betrokkenen. Empirische toetsing maakt dat de aannemelijkheid van deze theorie noch 
voor de voorbereiding van wetgeving groot is (Stamhuis 2006), noch voor de werking 
van wetgeving (Azimi 2007). 

15  Wij gebruiken met enige regelmaat de aanduiding ‘de woorden van de wet’. Daarmee 
geven wij weer dat regels (wetten) zich op een symbolisch niveau bevinden. Wij willen 
er dus niets pejoratiefs mee aangeven; integendeel: die woorden geven uitdrukking aan 
normen en waarden.  

16  In het klassieke natuurrecht is sprake van een normatieve orde die door redelijk inzicht te 
kennen is; bij Montesquieu bestaat het natuurrecht uit empirische regelmatigheden (Snel 
2003). 

17  Overigens vormt het type wetgeving dat een plicht met een sanctie bevat, thans een 
beperkt gedeelte van het totaal van de wetgeving. Er is de nodige ordeningswetgeving die 
infrastructureel is en bevoegdheden en procedures bevat. Hoe ook, de werking van 
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voor de bedoelde maatschappelijke werking is voor wat betreft het verleden ook 
niet zo’n vreemde gedachte. Regelgeving bestaat al zo’n 4.000 jaar en zeker in 
de vroegere periode konden slechts weinig mensen lezen, geloofden zij dat wat 
op schrift stond ook altijd waar was (Le Roy Ladurie, Montaillou 1984), waren 
samenlevingen sterker hiërarchisch georganiseerd en was van de huidige 
verdeling van overheidsfuncties, in het bijzonder die van wetgeving, bestuur, 
rechtspraak en handhaving, nog geen sprake. Zij bevonden zich in één hand. Dit 
alles is veranderd.  

Het ontzag voor de wet speelt overigens, naar alle waarschijnlijkheid, nog 
steeds een rol. Tyler (1990) ziet dit als de motor voor normconform gedrag en 
geeft hiermee deels een antwoord op de vraag waarom wetten werken.‘People 
generally feel that existing legal authorities are legitimate, and this legitimacy 
promotes compliance with the law’. 
 

Een tweede invulling van het begrip ‘werking’ heeft het oog op de 
maatschappelijke gevolgen van wetgeving. Heel algemeen kan men zeggen dat 
de taak van de overheid is de samenleving te besturen. De overheid moet 
beschermen, moet voorzieningen en leed verdelen. Zij treedt daartoe op en 
ordent de samenleving met gebruikmaking van allerlei instrumenten, waarvan 
regels deel uitmaken.18 In een rechtsstaat dient veel overheidsoptreden een 
wettelijke basis te hebben (het legaliteitsbeginsel); de wet is nodig als het 
juridisch voertuig van beleid.19 Vanuit dat maatschappelijk gezichtspunt dienen 
wetten ook te werken, dat wil zeggen: veiligheid en voorspelbaarheid te bieden, 
een weg te wijzen in ‘prisoner’s dilemma’s’ op macroniveau; zij dienen de 
ermee beoogde doelen te bereiken. Men kan dat een instrumentalistische visie 
noemen, zij bestaat al lang zoals we in de Inleiding schreven.    

Kenmerkend voor de modérne instrumentalistische visie is dat de wet 
louter wordt beschouwd als een instrument, in te zetten om doelen te 
verwezenlijken die de overheid wil bereiken. Wetgeving is hierin neutraal ten 
opzichte van het doel dat de overheid nastreeft, de juridische keuzes zijn een 
kwestie van doelmatigheid (Schuyt 1991). De wet wordt verstuurd vanuit het 
centrum en moet mensen en instituties in beweging zetten.  
 

                                                                                                                   
 
 

wetten blijft in deze visie beperkt tot het juridisch discours (zie recent nog Duk (2008) in 
zijn kritiek op het ruime begrip ‘werking’ van Veerman 2007). 

18  Schuyt (1982) slaat een soort brug naar beide begrippen van werken door het 
rechtssysteem te beschrijven met behulp van een driehoek, waarbij ‘regels en 
jurisprudentie’, ‘juridische organisaties’ en ‘handelingen en situaties’ de drie punten 
vormen. In het juridisch discours is er vooral aandacht voor de as rj-jo.  

19  Veerman 2004. 
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Tegen deze weergave van het top-down gedachte instrumentalisme zijn 
de nodige bezwaren ingebracht. Zo bestaat de overheid zelf uit de vele actoren, 
wordt beleid beïnvloed door nog meer actoren, is de doel-middelrelatie zo 
scherp nog niet. Ook worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid de 
samenleving te sturen. Willen wetten werken in de zin dat zij de beoogde doelen 
bereiken, dan moeten mensen daarmee aan de gang. Dat gaat niet zomaar. 
Schuyt (1982) heeft gewezen op de vertaalproblemen die de overgang van 
relatief digitale wetten naar de analoge, veelvormige en veelkleurige werkelijk-
heid voor mensen meebrengt. Van Gunsteren (1995) sprak over ‘De Ongekende 
Samenleving’ en pleitte voor gebruik van andere dan hiërarchische sturings-
modellen. P. Frissen heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. 
 
Een derde en wat andere benadering komt van Griffiths, die met het idee van de 
sociale werking van recht een bottom-up alternatief presenteert. In navolging 
van Sally Falk-Moore (1996) stelt hij dat wetten terecht komen in semi- 
autonome velden. Daar gelden allerlei normen, waarden, regels. Een nieuwe wet 
moet zich als het ware invechten in dat veld. Dat lukt maar mondjesmaat, zoals 
empirisch is vastgesteld. Griffiths verzet zich tegen de sturingsgedachte in de zin 
dat wetgeving directe gedragseffecten teweeg brengt. Er zijn wel directe 
effecten, maar die zijn – mede – afhankelijk van veel andere variabelen. Ook 
zijn er vast en zeker indirecte effecten maar die zijn moeilijker zichtbaar en daar 
kunnen zoveel factoren voor van belang zijn dat men de wet als oorzaak daar 
nog moeilijk van kan isoleren (Griffiths 1978).  

Hij wijst nog op de belangrijke categorie van de onafhankelijke effecten, 
effecten die niet afhangen van gedrag overeenkomstig de wet. Dan gaat het om 
effecten van wetgeving op bijvoorbeeld de kiezersgunst of de formele erkenning 
van maatschappelijke waarden (het verbod van trekhonden, euthanasie).  

 
Een tegenwerping tegen de theorie van het semi-autonome veld is dat wetgeving 
zich weliswaar soms moet invechten, maar dat nieuwe wetgeving tegelijkertijd 
een sociaal veld opnieuw definieert. Zeker, mensen moeten met wetgeving aan 
de slag, moeten ‘weten, willen en kunnen’.20 Maar met de wet in de hand 
kunnen mensen pogen nieuwe verhoudingen te scheppen, machtsbalansen bij te 
stellen, belangen te profileren. Niet zonder reden is wel gesproken van de 
emancipatoire functie van wetgeving. Aan Griffiths kan direct worden 
toegegeven dat er andere bronnen van recht zijn en dat mensen andere redenen 
voor gedrag hebben (in elk geval kunnen hebben) dan dat een wet dat 

                                                 
 
 
20  Dit drietal, ‘weten, willen, kunnen’ vormt de basis van de Tafel van Elf. Wij gebruiken 

het als kapstok. 
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voorschrijft. Het zal er dan om gaan te bezien waarom zij een wet naleven of 
niet, onder welke condities wetten werken of juist niet werken. Daar willen we 
met dit project wat meer over te weten te komen. 
  
De opvattingen van Schuyt en Griffiths kan men als elkaar aanvullend 
beschouwen. Beiden hebben oog voor de verschillende werelden van het recht 
en van de werkelijkheid waarin de woorden van de wet hun werk zouden 
moeten doen. Wij sluiten aan op hun rechtssociologische inzet. Ons 
uitgangspunt is wel dat de overheid vanuit haar ordenende taak beleid moet 
voeren en (dus) regels moet stellen.21 De overheid is op zich instrumentalistisch. 
Of en in welke mate het lukt te ordenen en het gedrag rechtstreeks met regels te 
beïnvloeden, is niet zomaar te zeggen. Er zijn de nodige aanwijzingen dat wetten 
een beetje, niet of soms zelfs contraproductief werken. Er zijn echter eveneens 
vele tekenen dat wetten, althans in Nederland, wel degelijk een zekere werking 
hebben en in enige mate hun doel bereiken (Veerman 2009). Ons gaat het er in 
dit onderzoek om te zien wanneer het één gebeurt en wanneer het ander, al delen 
wij de relativerende opmerkingen bij de mogelijkheden van ‘command and 
control’. Volgens Griffiths zal dat onderzoek niet lukken vanwege de vele 
factoren die een rol spelen in de omgang met regels. We zullen dus in zekere zin 
zijn voorspelling toetsen; en we zijn gewaarschuwd.   
 
2.2   Een definitie van de maatschappelijke werking van wetgeving 
Als men de maatschappelijke werking van wetgeving wil onderzoeken, heeft 
men een rudimentair idee waar dat over gaat. Meer concreet vallen onder de 
‘werking’: de manier waarop uitvoerders, burgers en bedrijven, toezichthouders 
en handhavers met de wet omgaan, de naleving van de wet, mogelijke andere 
directe en indirecte effecten van de wet. In ruime zin kan men er ook de 
doelbereiking onder rekenen.  

De meerduidigheid van ‘de werking’ maakt het onderzoeken hiervan tot 
een ingewikkelde exercitie. Griffiths (1978) wees al op de onduidelijkheid in het 
instrumentalistisch perspectief, namelijk wat bedoeld wordt als men het heeft 
over de effecten van wettelijke regels. Hij onderscheidde, zoals gezegd, directe 
effecten (en daarbinnen overigens primaire en secundaire; de laatste betreffen de 
gedragingen van ‘legal officials’), indirecte effecten die diffuser zijn en op de 
langere termijn bereikt worden en onafhankelijke effecten. Onder de laatste 

                                                 
 
 
21  Ook Klein Haarhuis & Niemeijer (2009) menen dat instrumentalisme en erkenning van 

invloed van de sociale context op de werking van wetgeving elkaar niet uitsluiten. Naast 
de regels van het recht zijn er andere maatschappelijke ordeningsmechanismen, zoals 
afspraken (en vertrouwen), en informele sociale  controle.  
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verstaat hij niet de op maatschappelijke ordening gerichte effecten, maar op de 
gevolgen van andere functies die de wet heeft. 

Men kan denken aan functies als de epaterende (daadkracht tonende), de 
probleemverplaatsende, de symbolische en de waarden-expressieve functie 
(Veerman 2009). Het is daarbij goed mogelijk dat met een wet niet primair 
maatschappelijke effecten moeten worden bereikt, maar wat we maar 
‘politieke’ effecten zullen noemen. Dat soort wetgeving komt ook nu kennelijk 
nog veelvuldig voor. Een van de grote klachten thans is immers dat zoveel 
wetgeving tot stand komt naar aanleiding van maatschappelijke problemen die 
als incident geduid worden (Tjeenk Willink 2004). Wetten zijn er dan om 
maatschappelijke onrust te kanaliseren en/ of daadkracht te symboliseren. 
Overigens, ook als wetten gemaakt zijn om tegemoet te komen aan Haagse 
problemen, werken zij mogelijk toch in maatschappelijke zin.  
 

Wij verstaan onder ‘werking’ alles wat zich vanaf de inwerkingtreding van een 
wet tot en met de naleving afspeelt. Het gaat hier om het geheel van elementen, 
processen en actoren die betrokken zijn bij de uitvoering en naleving van de wet 
en de controle daarop. Analytisch rekenen we de doelbereiking niet onder de 
‘werking’. De doelbereiking is de uiteindelijke afhankelijke variabele, de 
werking heeft gevolgen voor de mate van doelbereiking, de doeltreffendheid (de 
doelbereiking als gevolg van de wet), of de doelmatigheid (de effectiviteit tegen 
de laagste kosten). Het is een analytisch onderscheid. De werking sec is al 
interessant, maar we bezien de werking eveneens in het licht van de bijdrage aan 
de doelbereiking. De in de Inleiding geformuleerde onderzoeksvraag houdt 
daarom tweeërlei in: a. wat brengen wetten al dan niet teweeg, en b. hoe staat 
die werking in verhouding tot het doel dat met beleid en wetgeving is beoogd?  
Wij definiëren de werking van wetgeving als:  

De maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden na inwerking-
treding van een wet, ten gevolge van een aanpassing van het gedrag van 
actoren, waarbij het gewijzigde doen en laten het gevolg is van 
wetgeving die dit gedrag heeft mogelijk gemaakt dan wel verplicht 
gesteld. 

 
Het gewijzigde doen en laten heeft betrekking op diverse actoren. Zo zijn er 
normadressaten die binnen het kader van de wet willen handelen, maar ook 
diverse overheidsorganen die op basis van toegekende bevoegdheden werk-
zaamheden verrichten. In de definitie is de ‘werking’ gekoppeld aan de invloed 
op de samenleving waaronder wij ook de invloed op maatschappelijke instituties 
scharen. Het gaat ons om de maatschappelijke werking. Dat een wet juridisch in 
werking is getreden (door een wilsuiting daartoe, kenbaar uit het Staatsblad), wil 
niet automatisch zeggen dat deze ook werkt in maatschappelijke zin. Als een 
wet niet werkt, dan bestaat deze wel (is zij juridisch gesproken ‘in werking 
getreden’), maar doet zij niets in of met de samenleving.  
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Bij de maatschappelijke effecten kan sprake zijn van korte- en lange- 

termijneffecten, beoogde en niet beoogde effecten, neveneffecten. Onbedoelde 
effecten kunnen positief en negatief gewaardeerd worden. 

Een mooi, zij het ‘de auditu’ gedocumenteerd, voorbeeld is dat de regelgeving 
die destijds regelde dat de kinderbijslag rechtstreeks aan de vrouw werd 
uitgekeerd (om het probleem te vermijden dat de ex-echtgenoot deze bijslag niet 
afdroeg), tot gevolg zou hebben gehad dat veel – ook getrouwde – vrouwen een 
eigen girorekening namen en een eigen geldpotje kregen, hetgeen de 
emancipatie van de vrouw ten goede zou zijn gekomen (Veerman 2009). 

 
In dit verband van ‘effecten’ zij nog gewezen op de omstandigheid dat wetten 
vaak op individuen gerichte normen kennen, in de zin van rechten en plichten, 
ge- en verboden. Voor de werking kan men naar de effecten op individueel 
niveau kijken, maar daarnaast kan men ook de effecten op macroniveau bezien 
(bijvoorbeeld een welvaartseconomische sommering). Zo kan risicoaansprake-
lijkheid voor de individuele gelaedeerden gunstig uitpakken, op macroniveau 
zou het een dure keuze kunnen zijn vanwege de kosten die elders gemaakt 
worden.  

Men kan op voorhand wel aannemen dat er allerlei soorten effecten zijn, 
en dat effecten nog kunnen verschillen per groep of sector. Het eindresultaat zal 
een som zijn van plussen en minnen. Dat is overigens niet een koude optelsom 
maar een die samenhangt met de waardering van die effecten.  
 
Ten slotte dit. Men zou, strikt genomen, bij een onderzoek naar de werking van 
de wet het voorbereidend proces buiten beschouwing kunnen laten. Toch 
betrekken wij het voorbereidingsproces in ons onderzoek. Een wet beoogt een 
maatschappelijk probleem aan te pakken,22 dat probleem is (althans regelmatig) 
de start; en de oplossing van dat probleem is het uiteindelijke doel, de maatstaf 
voor het succes. Belangrijk is dus of de wet aansluit op het gesignaleerde 
probleem. De aanleiding en voorbereiding zijn mogelijk van belang voor en van 
invloed op de latere werking. Er is ook verschil tussen beide processen. Het 
proces van de wet in wording valt niet onder de werking van de wet zelf. Bij de 
wet in wording spelen andere actoren en andere belangen een rol dan bij de wet 
in werking; de contexten verschillen. De wet is het eindpunt van een voor-
bereidingsproces, zij betekent tevens de start van een – nieuw – proces. 
 

                                                 
 
 
22  Daarbij behoeft men niet alleen aan grote maatschappelijke vraagstukken te denken. 

Verreweg de meeste wetgeving wordt gemaakt omdat de behoefte bestaat ‘iets’ in de 
maatschappij te ordenen, conflicten te voorkomen of vreedzaam te beslechten. 
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2.3   De wet als een voor onderzoek problematische eenheid van analyse  
Griffiths (1978) stelde met recht de vraag wat er nu eigenlijk ‘legal’ is aan een 
‘legal rule’. Het ‘legal’ slaat zijns inziens op de vorm waarin de politieke 
besluitvorming verschijnt (dat wil zeggen: de vorm van een formele wet; dat 
houdt in een besluit van regering en Staten-Generaal, vastgesteld volgens de 
grondwettelijke procedure). De inhoud van de interventie staat daarbuiten. Wij 
borduren daarop voort. Als de wet louter vorm is, doemt de vraag op wat het 
werkende bestanddeel is als we het over de werking van de wet hebben. Kan, 
met andere woorden, de wet als onafhankelijke variabele (de factor die 
processen in beweging zet) worden beschouwd?  
 
De wet als voertuig van beleid 
Wie uitspraken over de werking van wetgeving wil doen, wordt ermee 
geconfronteerd dat wetgeving inhoudelijk zo direct verbonden is met ‘beleid’, 
met het overheidsbeleid dus. Onder ‘beleid’ verstaan wij in de termen van 
Rosenthal: De voornemens, keuzes en acties van een of meer bestuurlijke 
instanties gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwik-
keling.23 Het gaat dan om ‘het streven naar het bereiken van bepaalde doel-
einden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes.’24 Zowel de institu-
tionele wetgeving (zoals regels over regels, regels over conflictoplossing) als de 
typische ordeningswetgeving (bijvoorbeeld op het vlak van verkeer, huisvesting) 
ordenen de samenleving, moeten veiligheid en voorspelbaarheid teweegbrengen. 
Die regels getuigen alle van een beleidsopvatting.  
 
Met de Franse Revolutie is de vervlechting van wet en beleid versterkt door de 
aanvaarding van het legaliteitsbeginsel. Dat rechtsstatelijk beginsel houdt in dat 
optreden van de overheid dat ingrijpt in het leven van de burgers, op een formele 
wet moet berusten. Dat wil zeggen dat de volksvertegenwoordiging daarvoor 
haar toestemming moet hebben gegeven. Burgers kunnen alleen zichzelf in hun 
vrijheid beperken; de wet en niet een (ander) persoon heeft de heerschappij over 
de burgers. Deze vervlechting van het overheidsoptreden (beleid, uiting van 
beleid) en de wet ontstond in een tijd dat men dacht dat de hoeveelheid 
wetgeving gering zou zijn en dat het overheidsoptreden vooral de uitvoering van 
wetten zou betreffen. In de overgang naar de sociale rechtsstaat, door de sociaal- 
economische en technologische ontwikkelingen, is dat echter drastisch anders 
                                                 
 
 
23  U. Rosenthal c.s., Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en politiek, Alphen aan den Rijn 

1996-5, p. 80. 
24  Zie Hoogerwerf & Herweijer 2008:20. 
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gebleken; de hoeveelheid beleid nam enorm toe. De vervlechting van beleid en 
wet is als rechtsstatelijke eis evenwel gebleven, de wet was en bleef het juridisch 
voertuig van beleid. Vanuit de andere kant bekeken, betekent de vervlechting 
van beleid en wet dat juridische doeleinden worden (of: blijven) betrokken in de 
beleidsmatige overwegingen; deze vervlechting is daarbij niet een conflictloze 
versmelting. Wetten bevatten algemene regels, regels die voor ieder geldend zijn 
en herhaald toepasbaar. Wetten zijn er voor de voorspelbaarheid en zekerheid, 
moeten voor enige continuïteit zorgen. Om die reden moeten zij niet alleen 
algemeen van karakter zijn, maar ook niet te snel veranderd worden. Wetten 
maken deel uit van het bouwwerk dat ‘recht’ heet, waarbinnen bepaalde normen 
en beginselen heersen en dat als een zekere eenheid moet functioneren. Dat 
laatste brengt mee dat regels niet met elkaar in strijd moeten komen. Dat alles 
kan botsen met beleidsmatige wensen van specificiteit, actualiteit en aanpassing 
of vernieuwing. 

 
Beleid en wetgeving 
Dat wetgeving is ingebed in een beleidsmatige en politieke context brengt met 
zich mee dat een wet veelal een compromis bevat, een compromis in 
verschillende belangen en rationaliteiten. Snellen (1987) stelt dat een wet een 
compromis is tussen vier rationaliteiten, in zichzelf gesloten stelsels van criteria 
voor verantwoord handelen. Hij noemt: de politieke (de strijd om het beleid), de 
financieel-economische (de keuze uit schaarse middelen), de juridische (de 
regulerende grondslag van beleid) en de technisch-/sociaal-wetenschappelijke. 
In ons stelsel wint de politieke rationaliteit, als de politici dat willen.   

Niet alleen tussen, maar ook binnen de rationaliteiten moet weer 
worden afgewogen. Zo kunnen politici verschillend oordelen over politieke 
opportuniteit en kunnen juristen uiteenlopende oordelen hebben over de 
rechtmatigheid van een wettelijke bepaling.  
 
Beleid brengt vanwege het legaliteitsbeginsel wetgeving mee. Het legaliteits-
beginsel laat open dat er marges bestaan wanneer voor overheidsoptreden een 
formele wet als basis nodig is, een marge die loopt van ‘alle overheidsoptreden’ 
tot ‘optreden met ingrijpende inbreuken op de burgerlijke vrijheid’. De 
heersende opvatting is: ingrijpende maatregelen vergen een wet. Een begrotings-
wet wordt als wettelijke basis voor overheidshandelen niet voldoende geacht; 
een op het beoogde optreden toegesneden wet is daarvoor nodig.  

Kort een opmerking over begrotingswetten. Vóór de Franse Revolutie 
bepaalden financiёle afspraken de armslag van de vorst, beperkten zij diens 
handelingsvrijheid; het budget was direct gerelateerd aan de belastingheffing 
en daarvoor gold vanouds dat belastingen alleen konden worden geheven met 
toestemming van de vertegenwoordigers van het volk. Hoewel bepaling van het 
budget op zich een kwestie van bestuur is, is bij de Grondwet van 1814 
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vastgelegd dat de rijksbegroting toch bij wet wordt vastgesteld. Dit vanwege de 
relatie met de belastingen en als bescherming tegen eigenmachtig optreden van 
de uitvoerende macht.25 Ook hier geldt dat een formeel attribuut (de 
parlementaire toestemming) het juridisch element representeert. Het budget, 
hoewel in wetgevingsogen van minder allooi, heeft in de praktijk waarschijnlijk 
veel invloed op elementen die voor de werking van wetgeving van belang zijn, 
zoals voor de uitvoering en handhaving. 

 
In wetgeving wordt beleid geformuleerd. Beleid valt echter niet tot wetgeving 
terug te brengen. Onder ‘beleid’ vallen ook praktische maatregelen en hande-
lingen van de overheid. Die handelingen en maatregelen kunnen direct voort-
vloeien uit een wet, maar ook buiten de wet om nodig worden gevonden. Het 
begint ermee dat het woord van de wet niet voldoende is om het gewenste beleid 
te realiseren. Wetten moeten bekend worden gemaakt, er moeten gelden ver-
schaft worden voor de invoering, voor de uitvoering en voor de handhaving. Wij 
duiden dat aan met de term ‘aanvullend beleid’. 

En de rijksoverheid kan naast de wetgeving andere beleidsmiddelen 
inzetten. Men denkt dan al snel aan voorlichting, maar er is meer te bedenken. 
Via bijvoorbeeld netwerkmanagement, bestuurlijk overleg, publiek – private 
samenwerking, voorbeeldgedrag, personeelsbeleid, ‘audits’, technische voor-
zieningen of investeringen kan de overheid eveneens proberen maatschappelijke 
doelen te bereiken; en daarnaast zijn er nog indirecte strategieën.26 De geïso-
leerde bijdrage van de wet aan de doelbereiking zal daarom niet eenvoudig vast 
te stellen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
25  Zie J.T. Buys, De Grondwet I, Arnhem 1883, p. 645. Tegenwoordig tellen begrotings-

wetten niet meer zo als wetten, ook al zijn het echt wetten.  
26  In het instrumentenoverzicht Rijksbegroting 2006 (Kamerstukken II, 2006/07, 30 300 

IXB, nr. 27) vindt men overigens vooral financiële instrumenten zoals inkomens-
overdrachten, overdrachten in natura, uitkeringen, investeringen, subsidies, consumptieve 
bestedingen, afschrijvingen. Demant & De Graaf wijzen op het belang van beleids-
voering door beeldvorming, waarin ‘signifiers, legends and neutralizers’ een rol spelen. 
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Figuur 1  Schema Beleid en Wetgeving 
 

 
 
De bijdrage van wetgeving aan haar werking 
De bijdrage van wetgeving aan haar maatschappelijke werking, het klinkt wat 
paradoxaal, is daarmee nog niet duidelijk. De vraag van Griffiths blijft rond-
spoken: wat is nu het speciale karakter van wetgeving, is het meer dan louter de 
vorm? Daarover het volgende. Als de vorm het enige zou zijn, zou het er niet toe 
doen hoe de normen zijn geformuleerd, of sprake is van delegatie of niet, welke 
constructies worden gekozen (bijvoorbeeld een vergunningstelsel dan wel een 
algemene regeling met de voorwaarden voor gebruikmaking van een recht), 
welke type uitvoeringsorgaan, welke vorm van toezicht, welk handhaving-
systeem, welke vorm van rechtsbescherming. Misschien is dat ook zo, maar 
daarover weten we nog weinig. In de meta-evaluatie willen we bezien of de 
vormgeving van de wet ertoe doet.  

We beseffen dat ook bij deze juridische onderdelen het juridische en het 
beleidsmatige element moeilijk te scheiden zijn. 

 
Mogelijk hangt de invloed van de wet op de werking tevens samen met haar 
inhoud. Zo kunnen wetten begunstigende bepalingen bevatten, maar tevens 
beperkende bepalingen en bestuurlijke voorzieningen. Of de werking hangt af 
van de adressaten van de wet. Sommige wetten zijn primair op burgers en 
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bedrijven gericht (rechten, plichten, ge- en verboden, sancties), andere meer op 
bestuursorganen of organisaties (taken, bevoegdheden, budgetten, procedures);27 
ook komen combinaties voor. 

Wij weten niet of vorm dan wel inhoud van de wet van betekenis zijn 
met het oog op de werking van de wet. Wij vermoeden dat dat zo is. Daarom 
zullen we er in de meta-evaluatie aandacht aan schenken. Voor de meta-
evaluatie gebruiken wij wetsevaluaties (waarbij veelal het beleid tevens aan de 
orde komt) en evaluaties van beleid waarbij wetgeving betrokken is. In 
dergelijke evaluaties over de werking wordt doorgaans geen onderscheid 
gemaakt tussen wet en beleid. Zoals aangegeven, is het analytisch gesproken 
niet eenvoudig een onderscheid tussen beide maken; vorm en inhoud van de wet 
zijn bovendien gegeven. In de meta-analyse zelf kunnen wel kenmerken van de 
wet in verband worden gebracht met de werking van beleid en wet. De volgende 
kenmerken van de wet, kenmerken waarbij de wetgever een zekere keuzevrij-
heid had, komen aan de orde: 

• de formulering van de normen (bijvoorbeeld: open – gesloten); 
• of sprake is van delegatie; 
• het type uitvoeringsorgaan; 
• het type toezicht; 
• het type handhaving; 
• of specifieke rechtsbeschermingsbepalingen zijn opgenomen; 
• of overgangsrechtelijke voorzieningen zijn opgenomen; 

 
In die zin wordt ‘de werking van wetgeving’ onderzocht. Daarnaast wordt de 
variabele ‘aanvullend beleid’ (beleid dat gelieerd is aan de invoering en 
uitvoering van een specifieke wet) gebruikt. 
 
Besluit 
De bijdrage van de wet aan haar werking is niet zomaar vast te stellen, het beeld 
is complex. De genoemde verhouding tot het beleid draagt daar aan bij, de 
werking van juridische elementen kennen we niet, waarbij komt dat wetten 
veelal diverse regels en interventies bevatten. Klein Haarhuis & Niemeijer 
spreken van ‘bundels van interventies’. Nog niet genoemd zijn de kaderwetten, 
die ingevuld worden met nadere regelingen of die open bevoegdheden bevatten 

                                                 
 
 
27  Wettelijke bepalingen bevatten normen, maar hebben in veel gevallen het karakter van 

instrument. Op twee manieren. Enerzijds scheppen zij een infrastructuur waarvan ‘men’ 
gebruik van kan maken (zoals een rechterlijke macht en procesregels), anderzijds zijn zij 
bedoeld de normadressaten te prikkelen tot het gewenste gedrag, zij werken als 
‘incentives’.  
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die door het gebruik ervan hun betekenis krijgen. Een wet is en blijft zo ‘een 
problematische ‘eenheid van analyse’ voor onderzoek.’ (Klein Haarhuis & Nie-
meijer 2009:10). In een theorie over de werking van wetgeving kunnen we 
echter niet voorbij gaan aan vorm en inhoud van de wet. We noemden zeven 
elementen van een wet die we in de meta-evaluatie meenemen. Voorts zullen we 
ten behoeve van de meta-evaluatie gebruik maken van een karakterisering van 
wetten (zie paragraaf 6.3).  
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Hoofdstuk 3   Interventies en mechanismen 
 
3.1   Inleiding 
Wetten bestaan uit woorden. Wetten bevatten digitale boodschappen, die 
betekenis moeten krijgen in een rijk geschakeerde analoge wereld (Schuyt, 
1982). Mensen (en via hen ook instituties) moeten met de woorden van de wet 
aan de slag, wil die wet de beoogde werking of doelbereiking tot gevolg hebben. 
De in de wet geformuleerde interventies moeten mensen in gang zetten. Zij 
moeten als ‘incentives’ (gedragsprikkels)28 werken. De interventies van de 
wetgever zijn de rechten en plichten, de ge- en verboden, de bevoegdheden, de 
sancties; het zijn de regels en voorzieningen zoals die in een wettelijke regeling 
zijn opgenomen. Zij beogen een bepaald gedrag te bewerkstelligen. Sommige 
‘incentives’ hebben het karakter van de stok om mee te dreigen of te slaan 
(sanctie; heffing), andere van de wortel om mee te verleiden (recht, subsidie; 
bevoegdheid, budget).29  

In de beleidswetenschappelijke literatuur worden de wortel (economische 
prikkel), de stok (de zweep; het juridisch instrumentarium) en de preek (de 
overreding; voorlichting) wel als de drie typen beleidsinstrumenten 
onderscheiden.30 Omdat voor vele beleidsinstrumenten wetgeving veelal 
noodzakelijk is als juridisch voertuig (ook voor bijvoorbeeld subsidies of 
gebruik van fysieke instrumenten als  cameratoezicht) en omdat het juridisch 
instrumentarium niet alleen sancties omvat maar ook rechten, bevoegdheden en 
aanspraken,31 vinden wij het zuiverder op het niveau van de inhoud remmende 
en stimulerende beleidsinstrumenten te onderscheiden (stok en wortel),32 en op 
het niveau van de vorm de wet (een normatief en niet-vrijblijvend document) en 
voorlichting (wel vrijblijvend) of andere vormen (zoals voor betrokkenen 
bindende codes of het weer vrijblijvender netwerkmanagement). Zo komen we 
tot een matrix: remmend of stimulerend x wettelijk of anderszins.33   
 

                                                 
 
 
28  De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991:114) definiëren incentives als gedragsprikkels met 

een niet dwangmatig karakter, dwz. waarbij adressaten een keuze hebben al dan niet te 
reageren op de prikkel. Zij beperken zich overigens tot financiële prikkels (baten en 
lasten). 

29  In dit geschrift wordt de ‘incentive’ (het wettelijk geformuleerde instrument) onder-
scheiden van het door de ‘incentive’ in gang gezette mechanisme (een al dan niet bewust 
intern afwegingsproces bij de normadressaat, zoals gerichtheid op veiligheid, respect 
e.d.).  

30  Zie bijvoorbeeld Fenger & Klok 2008. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991:5) onder-
scheiden drie instrumentenfamilies: communicatieve, economische en juridische. 

31  En ook ‘de preek’ kan als stok dan wel als wortel gebruikt worden. 
32  Zo ook Van der Doelen 1989, aangehaald door Hoogerwerf c.s. (1993:59/60). 
33  De keuze van de vorm heeft waarschijnlijk wel praktische gevolgen; men kan daarom de 

wettelijke vorm een instrument van de tweede orde noemen. 
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Deze ‘incentives’ zouden tot een bepaald gedrag leiden: de wortel tot een gretig 
aangrijpen en de stok tot een angstig vermijden. Een rationeel handelend mens 
weegt de diverse kosten en baten tegen elkaar af en moet een dergelijke keus 
dan wel maken. Dat is de rudimentaire beleidstheorie die achter dergelijke 
beleidsmatige en wettelijke ‘incentives’ steekt. Zij legt de nadruk op cognitieve 
processen. Het idee of uitgangspunt van een bewust rationele actor is inmiddels 
echter voldoende onderuit gehaald. Om enkele argumenten te noemen: mensen 
overzien niet alle mogelijkheden en dat geldt des te meer omdat de 
mogelijkheden in de tijd verschillen, mensen laten zich tevens leiden door 
andere waarden dan kosten-batenoverwegingen, mensen maken denkfouten 
(Goudsblom 1994).34 In hun rationeel gedrag maken zij bovendien andere 
‘redelijke’ overwegingen dan de wetgever voorzag. Zo leidde de invoering van 
de autogordel tot het nemen van meer risico’s door bestuurders en zo tot meer 
ongevallen (waarbij het risico verplaatst werd van de bestuurder naar de 
voetganger); de introductie van de kindveilige doppen op flesjes leidde ertoe dat 
volwassenen dergelijke flesjes niet meer afsloten, met een toename van 
vergiftigingen van kinderen als gevolg.35 Een belangrijk punt is verder dat 
mensen vaak niet bewust handelen. Wij mensen worden in sterke mate geleid 
door intuïtieve processen die gevoed zijn door ervaringen vanaf en misschien 
zelfs van voor de geboorte, door biologische overlevering en door leerprocessen 
gedurende het leven.36 Intuïtief is daarbij niet hetzelfde als irrationeel. Vluchten 
bij gevaar gebeurt intuïtief, maar is vaak erg rationeel.  

Onze hersenen bevatten ‘materiaal’ dat deels al honderdduizenden jaren oud is 
en uit meer recent ontwikkelde delen. De suggestie is gedaan (Vroon 1989: 
40/41) dat de mens ‘een merkwaardig produkt’ is, een ‘conglomeraat van 
ongelijksoortige structuren en processen, afkomstig uit verschillende 
‘lagen’van het dierenrijk’. De onderste laag toont overeenkomst met het brein 
van een reptiel, is ‘fylogenetisch 500 miljoen jaar oud en staat in het teken van 
instinctief en reflexief gedrag’. Boven deze hersenstam ligt het limbische 
systeem (200 miljoen jaar, zoogdieren), nodig voor waarnemen en ingewikkelde 
handelingen. Het meest recent (100.000 jaar) is de ontwikkeling van de 
neocortex die dient voor gedifferentieerd waarnemen, begrijpen van 
symbolische informatie; taalgebruik en denken horen hiertoe. Het is 
waarschijnlijk dat de oude resten nog steeds een rol spelen. Deze driedeling 

                                                 
 
 
34  Erasmus (1511) schreef al dat de hartstocht (toorn en begeerte) veel sterker was dan de 

rede. Sitskoorn (2010) heeft het over ‘de passies van het brein’, over hoe dat brein ons 
mensen drijft naar zeven zonden: hebzucht, trots, lust, woede, afgunst, vraatzucht en 
luiheid.  

35  Voorbeelden ontleend aan Van den Bergh 1999. 
36  Het is, zo blijkt uit modern hersenonderzoek, zeer de vraag of mensen bewust 

beslissingen nemen, of zij niet verwoorden wat de hersenen al besloten hebben 
(Dijksterhuis 2007; zie eerder al Vroon 1989).  
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vertoont overeenkomst met de driedeling die de behaviorist Crombach (1989) 
maakte in verband met de noodzaak van sanctionering: instinctieve reacties, 
operant leren (via de directe gevolgen voor het gedrag; conditionering; 
afleren), operant en intelligent leren (aanleren via imitatie en instructie, via 
regels en redeneren).  
De psychoanalyticus Schalkwijk (2006) verwijst naar recent neurobiologisch 
onderzoek waarbij uitgegaan wordt van het bestaan van een impliciet 
geheugen, dat de eerste levensjaren wordt gevuld met indrukken. Dit impliciete 
geheugen is cognitief niet toegankelijk (bijvoorbeeld omdat het deels wordt 
ontwikkeld voordat een kind taal ter beschikking heeft) maar heeft wel invloed 
op het gedrag.  
  

3.2   Mechanismen 
Mensen moeten voor de naleving van wetten ‘weten, willen, kunnen’, zoals de 
Tafel van Elf aangeeft. Het weten is een basale voorwaarde die via allerlei 
vormen van communicatie kan worden bereikt. De ‘incentives’ van wet en 
beleid worden op hun beurt verondersteld de gedragsmotieven van mensen te 
beïnvloeden, hun ‘willen’ en ‘kunnen’.  Bij die motieven willen we hier kort 
stilstaan, zij het in het besef dat de sociale wetenschappen al decennia en de 
neurobiologie meer recent met deze vraag worstelen. We maken daarvoor 
gebruik van het begrip ‘mechanisme’. Dat begrip en waar het voor staat, is thans 
‘en vogue’. Mechanismen zorgen ervoor dat de papieren prikkels van de wet 
mensen van vlees en bloed in beweging zetten.37 Veel regels moeten de 
afweging tussen persoonlijke voor- en nadelen beïnvloeden in het licht van het 
algemeen belang (en ook tot bescherming van de mensen; voor ‘hun eigen 
bestwil’ om het paternalistisch te zeggen);38 regels sturen in wat men ‘prisoner’s 
dilemma’s op macroniveau’ kan noemen. Mechanismen zijn sociale en 
daarachter mentale processen die bij mensen spelen,39 het zijn de vaar- en 
voertuigen die interventies en uitkomsten met elkaar verbinden.40 Zij helpen, 
aldus Leeuw (2008), bij het verklaren waarom wetten (maar ook andere 
interventies) soms werken, maar vaak ook niet of een beetje. De mechanismen 

                                                 
 
 
37  We stellen ‘mensen’ hier centraal omdat ook in instituties het mensen zijn die instituties 

laten werken. 
38  ‘Voor hun bestwil’ omdat mensen bijvoorbeeld wel geneigd zijn korte termijn belangen 

te stellen boven lange termijn belangen, of omdat zij hun mogelijkheden overschatten en 
de risico’s onderschatten.  

39  In de Tafel van Elf wordt gesproken van ‘weten, willen en kunnen’. Dat klopt op zich, 
met dien verstande dat er de nodige – onbewuste – processen spelen die drie elementen 
beïnvloeden.   

40  Vrij vertaald een uitspraak van Elster 1989 (‘cogs and wheels’), aangehaald door Leeuw 
2008.  
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kunnen zich op een bewust niveau afspelen, maar evenzeer onbewust (het 
bewuste verzorgt de rationalisatie achteraf, aldus Dijksterhuis). 

Klein Haarhuis & Niemeijer (2009) hebben in navolging van Pawson & 
Tilley daarvoor het C-M-O model geformuleerd. Een in de wet vormgegeven 
interventie activeert mechanismen (M1  M2 als reactie op M1, …) die op hun 
beurt leiden tot de beoogde outcome (O). Het hangt van de context (C) af of die 
mechanismen ook hun werk doen dan wel een niet beoogde outcome geven. Wij 
zouden dat model met een kleine wijziging41 als volgt willen weergeven: 
 
Figuur 2  Het IMCO-model 
  
Interventie       Mechanisme          Mechanisme2           Outcome 
        

        
       Context          Context 

 
Het mechanische in de metafoor van een mechanisme (alsof de wetgever met 
wettelijke regels op een knopje bij mensen en instituties drukt die dan gewenst 
gedrag gaan vertonen) is, gelijk elke metafoor, enigszins bedrieglijk; dat is hier 
het geval omdat a. menselijke gedragingen het resultaat kunnen zijn van 
verschillende beweegredenen, mensen ambigu of zelfs tegenstrijdig gedrag 
kunnen vertonen, en b. het mechanisme empirisch gezien, wordt afgeleid uit het 
gedrag zodat er in zekere zin van een tautologie sprake is. De omschrijving 
‘vaar- en voertuigen’ is in die zin ook beter dat die meer op het procesmatig 
karakter duidt en zowel bewuste als onbewuste mentale processen kan 
omvatten.  
Om aan te sluiten bij de gangbare terminologie gebruiken wij de term 
‘mechanisme’. Als aanduiding dat mensen om bepaalde redenen bepaald 
gedrag vertonen, waar een zekere wetmatigheid in zit en waar ‘incentives’ op 
in kunnen spelen, is het een bruikbare metafoor.     
 

Er zijn in de literatuur de nodige mechanismen genoemd (zie bijvoorbeeld Vonk 
2003; Dijksterhuis 2007; Leeuw 2008; Thaler & Sunstein 2008). Wij noemen er 
enkele die naar onze verwachting voor de werking van wetgeving van belang 
zijn.42 

                                                 
 
 
41  Zij gebruiken het begrip ‘mechanisme’ mede voor handhaving, rechtsbescherming, 

communicatie e.d. Zo vallen er ook regels en interventies onder. Wij gebruiken het 
begrip voor mentale en daaraan gekoppelde sociale processen.   

42  Een voorbeeld van een mechanisme dat wij minder van belang achten in deze – maar 
toch willen noemen –  is dat van de ‘information overload’. Uit experimenteel onderzoek 
blijkt dat een teveel aan alternatieven leidt tot besluiteloosheid; en in dat verband: 
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Een eerste mechanisme is dat van padafhankelijkheid (Pierson 2004). 
Dit houdt in dat keuzes die op elk moment gemaakt kunnen worden, worden 
beperkt door keuzes die in het verleden zijn gemaakt, ook al zijn de 
omstandigheden waaronder deze keuzes zijn gemaakt niet langer van toepassing. 
Het omvat de (institutionele) neiging om gedrag te herhalen en patronen te 
versterken. Mensen komen door keuzes uit het verleden op een bepaald pad. Dit 
biedt mogelijkheden (snelheid, zekerheid), maar ook beperkingen. Padafhanke-
lijkheid geldt ook in het politieke en beleidsmatige domein. Als er keuzes 
worden gemaakt en goederen zijn verdeeld, zijn er maar beperkte mogelijkheden 
om hier nog op terug te komen. Bijvoorbeeld omdat er al personeel is geworven 
en geld is uitgegeven. Boven materiële beperkingen geldt dit mechanisme ook 
op het sociale vlak bij politici. Zij menen het zich electoraal gezien niet te 
kunnen veroorloven terug te komen op eerdere uitspraken of voor een andere 
lijn te kiezen.  

Op het vlak van informatieverwerking (en dat doet zich voor bij 
wetgeving) komen vergelijkbare processen voor, in de vorm van reductie van 
cognitieve dissonantie (Festinger 1957) en selectieve waarneming. Cognitieve 
dissonantie heeft betrekking op een spanning die ontstaat bij de aanwezigheid 
van twee strijdige en onverenigbare cognities. Een cognitie kan elke vorm van 
kennis, houding, emotie, geloof of gedrag zijn. De dissonantie treedt op als 
iemand kennis neemt van feiten of opvattingen die strijdig zijn met eigen 
overtuigingen. Deze spanning wordt niet verdragen en daarom zoekt  die 
persoon naar een reductie ervan, bijvoorbeeld door de ongewenste informatie te 
ecarteren. Selectieve waarneming is het fenomeen dat de waarneming wordt 
gekleurd door reeds bestaande overtuigingen.43 Tot de directe waarneming 
dringen minder prikkels door dan er zouden kunnen doordringen. Er vindt een 
inperking plaats. Evolutionair gezien is dat zinvol, psychologisch is het 
vertekenend. Het gevolg is immers dat een feit, gebeurtenis of mening die 
binnen het geheel van opvattingen van mensen past eerder tot de waarneming 
doordringt, dan zaken die daar strijdig mee zijn. Verder doet zich bij informatie-
verwerking de biologische wet van de minste inspanning zich voor. Mensen 
kiezen de eerste oplossing die hen als redelijk voorkomt.44  

                                                                                                                   
 
 

naarmate mensen meer informatie krijgen, neemt de kwaliteit van het bewuste denken af 
(Dijksterhuis 2007). 

43  Een geestig voorbeeld is te vinden via Wikipedia: aanhangers van Princeton zagen in een 
film van een American football wedstrijd tussen Princeton en Dartmouth, de spelers van 
D. twee maal zoveel overtredingen maken als de aanhangers van D. Een aanhanger van 
D. had zelfs geen enkele overtreding van zijn favorieten kunnen constateren.  

44  Uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat 89% van de 
consumenten bij het doen van boodschappen zich laat leiden door gewoonten; 
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Een mechanisme dat relevant zal zijn voor de werking van wetgeving – 
met name in de interactie tussen uitvoerders en hun cliënten – is dat van de 
‘shadow of the future’. Het houdt in dat mensen bij hun gedrag rekening houden 
met de vraag of zij een langdurige relatie zullen onderhouden of niet. Is dit wel 
het geval, dan stellen zij zich coöperatiever op dan als het contact slechts van 
korte duur is (Dal Bo 2002). 

Een ander sociaal mechanisme is dat mensen de neiging hebben onder-
linge overeenstemming te zoeken, elkaar te imiteren (via spiegelneuronen zelfs 
cerebraal vastgelegd) en zodoende variaties binnen groepen beperkt te houden.45 
De drang naar overeenstemming komt deels voort uit de behoefte aan erkenning 
en respect46 (het vierde niveau in de piramide van Maslow). Erkenning en 
respect houden verband met ‘agency’, de wens gezien te worden en enige greep 
op de directe omgeving te hebben (Tronick 2007). Op het niveau van de 
regelgeving blijkt de bejegening door gezagsdragers van belang voor legitimiteit 
en mogelijk naleving (Tyler 2002). Het is nog erger. Uit divers experimenteel 
onderzoek, zoals de bekende Milgram-experimenten, en uit de praktijk blijkt dat 
opdrachten van leiders onder bepaalde condities blind gevolgd worden.  

Tot slot noemen we  het ‘crowding-out’ mechanisme. Dit mechanisme 
laat zien dat het beïnvloeden van menselijk gedrag door middel van extrinsieke 
motivatie (dat kan een beloning zijn, maar ook het opstellen van regels en het 
controleren van mensen), ten koste gaat van de intrinsieke motivatie. Zo bleek 
dat na de invoering van een boete voor ouders die hun kinderen te laat op het 
kinderdagverblijf afzetten, het aantal kinderen dat te laat werd afgezet toe- in 
plaats van afnam (Gneezy & Rustichini 2000). In het kader van wetgeving 
hebben we hier te maken met een bijzondere paradox. Wat mensen uit zichzelf 
al behoorlijk doen, wordt in een wet gevat om iedereen het behoorlijk te laten 
doen; dit gaat echter direct ten koste van de motivatie van degenen die dat 
gedrag vertoonden, hetgeen uiteindelijk tot een slechter resultaat kan leiden. Of 
tot een nettoresultaat van 0, maar met veel gemaakte kosten.47  
 

                                                                                                                   
 
 

keurmerken die een bewuste keuze proberen te bewerkstelligen, bereiken slechts dat        
– geringe – deel van de mensen dat er toch al interesse in heeft (Bartels et al. 2009). 

45  Denk aan het mechanisme van ‘groupthink’; Roe (2008:24) wijst erop dat managers zich 
spiegelen aan wat andere managers doen, sterk modegevoelig zijn. 

46  G. Brennan & P. Pettit, The Economy of Esteem: An Essay on Civil and Political 
Society, Oxford 2004. 

47  In enige mate gebeurde dat bij de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen. Cliëntenraden die meer bevoegdheden hadden, raakten die bevoegd-
heden kwijt; informele ouderparticipatie verdween (De Savornin Lohman 2000). 
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Men kan het bestaan van de mechanismen zien als deels onbewuste 
heuristische processen, processen die het maken van een keuze in complexe 
omstandigheden vereenvoudigen. In die geest beschrijven Thaler en Sunstein 
(2008) deze en gebruiken zij dergelijke mechanismen voor wat zij beschouwen 
als een gerichter wetgevingsbeleid. 

Men kan voor een goed begrip van mechanismen en hun werking ook 
uitgaan van het met voorgaande niet tegenstrijdige48 biologisch paradigma dat 
mensen gericht zijn op overleven. Sitskoorn (2010) bijvoorbeeld plaatst de 
diverse mechanismen in dat perspectief. Om te overleven  zoeken mensen 
enerzijds veiligheid, bescherming, maar zijn zij anderzijds ook explorerend. De 
gerichtheid op overleven maakt dat zij egoïstisch zijn49 en gericht op korte-
termijnvoordeel, maar noodzakelijkerwijs ook altruïstisch, dat zij op zichzelf 
zijn gericht en daarom ook sociaal zijn (Wilson 1993). Voor wetgeving is die 
invalshoek van belang omdat wetgeving juist richtlijnen geeft voor de omgang 
met de dilemma’s: korte termijn – lange termijn, altruïsme – egoïsme; zij biedt, 
zoals gezegd, een gedragslijn voor ‘prisoner’s dilemma’s’ op macroniveau.  

De behoefte aan veiligheid zien wij in bijvoorbeeld de padafhankelijk-
heid50 en selectieve waarneming, in hoe mensen nieuwe impulsen vooral be-
grijpen in het licht van de al bestaande opvattingen. Ze behouden graag wat ze al 
verworven hebben51 en gaan liever door op ingeslagen paden, dan dat ze 
daarvan afwijken. Dit geldt zowel in materieel als in psychologisch (ideeën, 
beelden en opvattingen) opzicht. Ook sociaal zoekt men veiligheid. Wij wezen 
op de behoefte aan erkenning en respect. Mensen raken vanuit dergelijke 
processen in hun opvoeding ook gewend aan regels. Ouders stellen regels ter 
bescherming van hun kind (als het goed is); het kind staat vanwege de behoefte 
aan veiligheid en de eigen exploratieve impulsen ambivalent tegenover die 
beperkingen. Omwille van het behoud van de liefde van de ouders leert het zich 

                                                 
 
 
48  Al was het maar dat dergelijke heuristische processen – snellere – besluitvorming moge-

lijk maken, hetgeen evolutionair gezien een zeker voordeel biedt. 
49  Ook de behoefte relatief snel te beslissen en de keuze voor instantvoordeel hebben 

waarschijnlijk een oude oorsprong. Zo wordt overgewicht gerelateerd aan de vroegere 
noodzaak direct veel en vet te eten als er voedsel beschikbaar was om daar lang op te 
kunnen teren. Zie de Nota Overgewicht, Kamerstukken II, 2008/09, 31 899, nr. 1. 

50  Al in de 19de eeuw is gewezen op het verwante sociale mechanisme van de imitatie 
(Wendell Holmes, The Path of the Law, 1897: wij doen dingen omdat onze ouders of 
onze omgeving die doen.  

51  De zgn. ‘status quo bias’ (en de spiegelbeeldige ‘verliesaversie’), die inhoudt dat mensen 
goederen in hun bezit hoger waarderen dan goederen die (nog) niet in bezit zijn. 
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aan regels te houden.52 Die gewenning betekent niet dat het zich later als 
volwassene altijd aan regels zal houden. In de eerste plaats zijn er de hierboven 
genoemde mechanismen, die ook kunnen betekenen dat regels worden 
overtreden. In de tweede plaats brengt een goede ontwikkeling van het geweten 
mee dat in de situatie beoordeeld wordt welke gedragslijn verkieslijk is. De 
ambivalentie blijft. In de derde plaats zijn er, zoals gezegd, ook de explorerende 
neigingen, die aansporen om te ondernemen. Met behulp van creativiteit kunnen 
mensen buiten de gebaande paden treden; dit is een motor van verandering.  

De behoefte aan regels (orde en zekerheid) en de gewenning aan regels 
zijn echter sterke drijfveren (Veerman 2009). In dat verband brengen we nog 
eens Tyler ter sprake, die gezagsaanvaarding als een belangrijke factor ziet voor 
normconform gedrag. Daarbij speelt de bejegening van normadressaten door de 
‘legal officials’ een belangrijke rol. In juridische termen gaat het om de 
legitimiteit, het idee dat de gezagsdragers verantwoord bezig zijn. In die zin kan 
een algemeen vertrouwen in instituties en gezagsdragers bijdragen aan de 
naleving.53  

De behoefte aan veiligheid en zekerheid speelt ook door in de verlies-
aversie en ‘status quo bias’ alsmede in de aantrekkingskracht van kortetermijn-
voordeel.  

De noodzaak van regels kan men relateren aan vertrouwen (naarmate er 
minder sociaal vertrouwen bestaat, zijn er meer regels nodig (Fukuyama 
1996)) en aan de menselijke voorkeur voor instantvoordeel (Crombag 1989, 
Sitskoorn 2010) hetgeen verwaarlozing van een algemeen  en langetermijn-
belang kan meebrengen.   
 

De genoemde mechanismen gelden voor mensen, dus niet alleen voor de 
justitiabelen (de adressaten van de wettelijke normen), maar voor alle betrok-
kenen in het wetgevingsproces. Zo is padafhankelijkheid een belangrijk mecha-
nisme bij politici en ambtenaren en daarmee bij de voorbereiding van wetgeving 
(de ijzeren wet van de beleidscumulatie van Van Twist: goed beleid wordt 
geïntensiveerd omdat het goed werkt, slecht beleid wordt geïntensiveerd om het 
kennelijk nog onvoldoende werkt). Ook spelen er bureaucratische mechanismen 
als behoefte aan controle en aan bescherming van de eigen werkomgeving. 
Degenen die bepalen wanneer er een wet moet komen en degenen die de 

                                                 
 
 
52  En via empathie mogelijk al vanaf de geboorte: A. Gropnik, The Philosophical Baby: 

What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love and the Meaning of Life, besproken 
door M. Greenberg in NYReview of Books, March 11, 2010, p. 26-27.  

53  Hoogerwerf (1993) acht legitimiteit een cruciale voorwaarde voor succesvol beleid. 
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wetgeving voorbereiden staan dus evenzeer onder ‘het juk der mechanismen’.54 
Wij komen hierop terug in hoofdstuk 6.  

  
3.3   Mechanismen en context 
Het gebruik van ‘mechanismen’ helpt bij het verklaren van gedrag. Toch zitten 
er diverse problemen vast aan het gebruik van dat begrip. In de eerste plaats 
speelt, zoals gezegd, de vraag of eigenlijk niet sprake is van een tautologisch 
begrip: men probeert het gedrag uit mechanismen te verklaren, maar het 
mechanisme wordt eigenlijk afgeleid uit het gedrag.55 Dat theoretisch probleem 
maakt dat menselijk gedrag overigens niet anders. 

In de tweede plaats zijn de genoemde mechanismen tamelijk op het 
niveau van ‘face-value’ vastgesteld. Men kan een gedraging echter op 
verschillende niveaus begrijpen. Als meneer A meneer B een klap verkoopt, kan 
deze daad van agressie gekoppeld worden bijvoorbeeld aan sociale verschillen 
tussen A en B of aan het temperament van A. Een meerlagige verklaring zou 
kunnen zijn dat A angst of machteloosheid slecht verdraagt, die omzet in woede, 
vervolgens zijn agressie projecteert in B; in de overtuiging dat B agressief zal 
zijn, verkoopt A de klap aan B. Het kan ook zijn dat A basaal boos is vanwege 
zijn geschiedenis of actueel boos vanwege omstandigheden en dat een concrete 
aanleiding de woede richt op B. In beide gevallen kan men de vraag stellen, 
waarin het mechanisme zit.  

In de derde plaats speelt de contextuele factor een belangrijke rol. 
Diverse mechanismen en drijfveren stuwen mensen niet noodzakelijk in 
dezelfde richting. Het zal van de situatie (de context) afhangen welke 
mechanismen invloed uitoefenen en welke drijfveren het krachtigst zijn. Zo kan 
het mechanisme van sociale erkenning botsen met de voorkeur voor 
instantvoordeel, bij individuen of tussen groepen.56 

                                                 
 
 
54  Een krachtig voorbeeld van reductie van cognitieve dissonantie en van padafhankelijk-

heid biedt het dossier Irak, aldus het rapport  Commissie van Onderzoek besluitvorming 
Irak, Den Haag, januari 2010.  

55  Vonk ziet dat als probleem voor de hele cognitieve sociale psychologie. Verwant is het 
probleem in hoeverre een mechanisme een – regelmatig terugkerende – oorzaak is van 
gedrag dan wel een theoretische verklaring achteraf is. Wij houden het er vooralsnog op 
dat er in de hersenen zich processen afspelen (mechanismen) die gedrag veroorzaken (en 
dus achteraf als verklaring zijn te duiden). De contextualiteit en de aanwezigheid van 
meer en mogelijk tegenstrijdige mechanismen maakt dat zij als voorspeller nog niet zo 
geschikt zijn.  

56  Sitskoorn (2010:185) geeft aan dat we (dat is: ons brein) de behoeften bevredigen om te 
overleven. De soms tegenstrijdige strevingen worden ondervangen door ‘wijsheid’, een 
neurobiologisch netwerk dat de gebieden in het brein die deel uitmaken van het pijn- en 
genotssysteem verbindt en doet samenwerken,  
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In landelijke gebieden werden landelijke geuren niet als (milieu)probleem 
ervaren; men was eraan gewend, zij zijn een neveneffect van economische 
bedrijvigheid en werden – daarom – sociaal aanvaard. Stadsmensen die er 
komen wonen, ervaren die landelijke geur wel als probleem. Zij staan niet bloot 
aan de sociale mechanismen die bij de boerenbevolking spelen en zij blijken 
actie te kunnen gaan voeren.    
Een – ander en –  mooi voorbeeld gaf Van Gestel (2008). Het destijds verplicht 
stellen van de brommerhelm ging uit van de verwachting dat het dragen ervan 
tot minder ernstige verwondingen zou leiden. In de praktijk bleek de helm niet 
‘kek’ te worden gevonden, zodat minder jeugdigen op een brommer gingen 
rijden met minder ongelukken tot gevolg. Echter, brommerrijders met helm 
vertoonden riskanter rijgedrag, omdat ze zich veiliger waanden, en evenzeer 
deden automobilisten dat (minder afstand bewaren en roekelozer inhalen bij 
helmdragende verkeersdeelnemers). Hoewel het mechanisme van de sociale 
aanvaarding leidde tot het bereiken van het doel in absolute zin, heeft het 
mechanisme van het instantvoordeel de kans op ongevallen in relatieve zin 
verhoogd.  

 
Omgekeerd kunnen dezelfde krachten in verschillende contexten tot verschil-
lende impulsen leiden. Groepsprocessen kunnen zowel tot regelnaleving als juist 
tot overtreding leiden. Het mechanisme van sociale binding zal bijvoorbeeld 
binnen de maffia tot ander gedrag ten opzichte van de wetgeving57 leiden dan in 
de vereniging van vlinderverzamelaars.  

Tot de context behoren ook de individuele ontwikkelingen van mensen. Hun 
geschiedenis, hun sociale omstandigheden, de interacties tussen ouders en kind, 
zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van mensen. Die interacties 
kunnen de empathie bevorderen of juist tegenwerken. De interacties zijn ook 
van belang met het oog op regels. In de interacties leren kinderen dat grenzen 
gesteld worden en dat regels er voor de veiligheid zijn. De aard van de 
interacties kan de omgang met regels beïnvloeden. Een eenvoudig voorbeeld is 
dat van de verwaarlozende of bedreigende ouder die voor een onveilige 
hechting zorgt. De  kans bestaat dat de grondhouding ten opzichte van regels 
en autoriteiten problematisch wordt in de zin dat zijn kinderen als volwassenen 
op voorhand ‘nee’ zeggen tegen alles wat van autoriteiten afkomstig is, of juist 
‘ja’.  

 
Besluit 
De algemeen menselijke neigingen die we aan de mechanismen hebben ontleend 
(padafhankelijkheid, reductie van cognitieve dissonantie, behoefte aan sociaal 
aanzien en respect, verliesaversie en oog op instantvoordeel), geven weliswaar 
begrip van menselijk gedrag en kunnen verklaren waarom mensen zich vaak aan 
regels houden. Maar ze kunnen ook verklaren waarom mensen zich niet aan 
                                                 
 
 
57  ‘Ten opzichte van de wetgeving’, omdat binnen deze sociale groepen wel dezelfde 

groepsmechanismen kunnen spelen.  
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regels houden (bijvoorbeeld een te groot instantvoordeel, een te grote afstand tot 
het vertrouwde). Een richtinggevende voorspelling voor de invloed op de 
werking van wetgeving leveren ze daarom in globale zin niet op. Daarvoor is 
hun werking te contextafhankelijk (waarbij het probleem van ‘de context’ is 
daarbij dat zij in zekere zin alles kan zijn en daarmee geen betekenis meer 
heeft). Bij de verdere ontwikkeling van een theorie zal wel bezien kunnen 
worden of er mechanismen zijn die in meer contexten in eenzelfde richting 
werkzaam zijn. In een aantal gevallen is het nu al mogelijk vanuit de 
mechanismen tot veronderstellingen over de werking van wetgeving te komen, 
in andere gevallen zullen we ze pas op een later tijdstip gebruiken bij de 
kwalitatieve analyse van het materiaal.  
 
Ten slotte nog dit. Wij zijn als het ware soepel overgegaan van verschijnselen op 
macroniveau (wetten, interventies) naar verschijnselen op microniveau 
(mechanismen) Dat werd duidelijk gedemonstreerd met de eerste zinnen 
waarmee wij dit hoofdstuk openden, dat mensen met regels aan de slag moeten. 
Wij menen derhalve dat het al dan niet werken van wetgeving en de daarin 
vervatte ‘incentives’ – mede – verband houdt met gedragingen op microniveau. 
Met die opvatting sluiten wij aan bij Coleman (1990) dat processen op 
microniveau van invloed zijn op processen op macroniveau; men moet de eerste 
kennen om de tweede te kunnen begrijpen. En vice versa. De macrofactoren zijn 
van invloed op de keuzemogelijkheden van individuen; ze bieden stimulansen 
en beperkingen. Ze bepalen deels de context waarbinnen mensen hun doelen en 
voorkeuren nastreven. Macroverschijnselen komen mede tot stand door het 
gedrag van individuen, die elkaar onderling ook beïnvloeden. Zoals wij zojuist 
al opmerkten, zijn mensen geneigd om hun eigen gedrag in zekere mate af te 
stemmen op het gedrag van de ander. De transformatie is niet een simpele 
optelsom van gedragingen van individuen, maar kent een eigen sociale 
dynamiek. Juist omdat mensen (als burgers, als onderdanen, als uitvoerders, als 
werknemers of ondernemers en zo meer) met wetten aan de slag moeten, is de 
interactie tussen macro- en microniveau ons inziens bij de werking van 
wetgeving van belang. Coleman heeft dit gevisualiseerd in een ‘bootje’.58  
 

                                                 
 
 
58  Het bootje zelf is ook aan transformatie onderhevig, waar het de link tussen 

macrofactoren en -verschijnselen betreft. Coleman had in een eerdere publicatie helemaal 
geen link gelegd (sommigen noemen het daarom ook een badkuip), terwijl daar later een 
vaste lijn verscheen. Andere auteurs maakten er een stippellijn van. Wij sluiten aan bij 
deze laatste weergave, omdat wij verwachten dat de indirecte beïnvloeding van 
macrofactoren op macroverschijnselen sterker is dan de directe. 
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Figuur 3  Het ‘bootje’ van Coleman 
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Hoofdstuk 4   Over de methode 
 
4.1   De meta-evaluatie 
Zoals in de inleiding is gesteld, starten we in dit project met de ontwikkeling van 
een theorie over de werking van wetgeving op basis van de literatuur,59 eigen 
ervaringen en de bevindingen van een panel van 13 betrokkenen (experts) uit de 
wereld van wetgeving, uitvoering en handhaving. Nog sterk explorerend 
derhalve. Zij moet leiden tot een theoretisch raamwerk dat bruikbaar is voor de 
volgende stap, die van de meta-evaluatie. Een meta-evaluatie is een type 
onderzoek waarbij verschillende onderzoeken worden verzameld, beoordeeld en 
vergeleken, in een poging om inzichten te krijgen in een fenomeen, welke 
zonder deze cumulatie niet verkregen zouden zijn. In ons geval willen we 
evaluatieonderzoeken verzamelen waarbij wetgeving betrokken is. De keuzes 
die beleidsmakers en wetgevingsjuristen voorhanden hebben, zijn binnen één 
wet statisch; er is voor één alternatief gekozen, andere zijn niet geformuleerd 
zodat de werking daarvan in de evaluatie ook niet is onderzocht. Binnen één 
evaluatie kan wel aandacht worden besteed aan de verklaring voor het succes of 
falen van de wet en voor welke groepen de wet beter of juist minder goed werkt. 
Echter, als we verschillende evaluatieonderzoeken naast elkaar leggen, kunnen 
we wetten en de daarin opgenomen instrumenten met elkaar vergelijken met het 
oog op hun maatschappelijke werking. Door vergelijking kan worden onder-
zocht hoe eenzelfde instrument in verschillende contexten werkt. En andersom, 
hoe in eenzelfde context verschillende instrumenten werken. Wij hopen dat we 
daarna algemene uitspraken kunnen doen over welke – wettelijke – instrumenten 
in meerdere of mindere mate werken in welke omstandigheden. Zo kunnen te 
maken keuzes door degenen die beleid en wetgeving voorbereiden, meer 
empirisch worden onderbouwd. 

 
Om te kunnen vergelijken is een theoretisch raamwerk nodig. Dat wordt hier 
ontwikkeld. Daarbij worden, in hoofdstuk 7, hypothesen geformuleerd, om later 
te worden getoetst. Echter, deze hypothesen zijn veelal gebaseerd op relatief 
anekdotische kennis. Daarom zal de meta-evaluatie eveneens gericht zijn op 
verdere exploratie van verbanden tussen de diverse elementen van het 
wetgevingsproces, te weten: aanleiding – voorbereiding – wet – werking – 
doelbereiking. Het gaat daarbij om de omstandigheden waaronder wetgeving al 

                                                 
 
 
59  Bij een breed onderwerp als het onderhavige dat vanuit verschillende wetenschappelijke 

disciplines valt te beschouwen, is potentieel een enorme hoeveelheid literatuur te 
bestuderen. De hier gemaakte keuze is eclectisch, deels op toeval gebaseerd en voor 
aanvulling vatbaar.  
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dan niet werkt, welke factoren binnen en tussen de elementen verantwoordelijk 
zijn voor een slechte, neutrale of goede werking.  
 
Voor de meta-evaluatie worden primair de (wets)evaluaties benut die ministeries 
(laten) uitvoeren.60 Verder verzamelen we andere mogelijk relevante evaluaties. 
Al deze evaluaties moeten worden beoordeeld op hun bruikbaarheid en moeten 
voldoen aan de wetenschappelijke criteria van validiteit en betrouwbaarheid. We 
denken aan de volgende gebieden: Descriptieve validiteit (helderheid concepten, 
samenhang doel- en probleemstelling, verslaglegging van belangrijke keuzes in 
het onderzoek), methodologische validiteit (onderzoeksdesign, steekproeftrek-
king, meetinstrumenten, toepassing statistische procedures), interne validiteit en 
betrouwbaarheid (datatriangulatie, steekproefomvang, controleerbaarheid). Als 
een evaluatie relevant en bruikbaar is, zullen we deze meenemen en de op-
brengst afzetten tegen de opbrengsten van andere evaluaties. 

De meta-evaluatie zal niet alleen bestaan uit een kwantitatieve 
bewerking van het verkregen materiaal. Wij zullen tevens meer kwalitatief 
analyseren in de verwachting dat een dergelijke analyse een meer  verklarend 
inzicht geeft in de aard van de diverse processen en mechanismen die een rol 
spelen bij de werking van wetgeving.  

 
4.2   Variatie in de invoer 
De meta-evaluatie bestaat uit een analyse van de uitkomsten van evaluaties op 
een geaggregeerd niveau. Daarbij spelen diverse problemen.  

Een eerste probleem is dat van de verschillende methoden die zijn 
gebruikt bij de verschillende evaluaties. Daardoor zijn de resultaten niet altijd 
goed vergelijkbaar. Een verwant probleem is dat in onderzoeken de diverse 
begrippen mogelijk op steeds eigen wijze zijn geoperationaliseerd en zodoende 
moeilijk vergelijkbaar zijn.  

Een tweede probleem van de meta-evaluatie is dat de objecten van de 
wetsevaluaties verschillend kunnen zijn. Soms kijkt men naar doelbereiking, 
andere keren naar effectiviteit (de doelbereiking als gevolg van de wet), de 
doelmatigheid (de effectiviteit tegen de laagste kosten), de manier waarop 
uitvoerders en handhavers met de wet omgaan (procesevaluatie), de effecten van 
de wet op diverse betrokkenen (burgers, uitvoerders, handhavers; de naleving), 
andere (directe en indirecte) effecten van de wet. Met die verschillen in object 

                                                 
 
 
60  Om enige consistentie te krijgen, bieden we dit model en de bijbehorende onderzoeks-

vragen aan de departementen en de door deze ingeschakelde onderzoekers aan, in de 
hoop dat zij er gebruik van maken. Verplichtend kunnen we niet zijn: de bevoegdheid 
ontbreekt ons, evaluatieonderzoek is te divers.   
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zullen we moeten leven; het zal betekenen dat voor sommige elementen van de 
werking meer materiaal beschikbaar is dan voor andere. Maar deze berusting 
maakt ons niet lijdzaam. Getracht wordt een zekere mate van standaardisering te 
krijgen in de manier waarop onderzoekers omgaan met hun evaluatie. Daartoe 
hebben we in de eerste plaats zeven meer juridische thema’s benoemd (zie 
bijlage 1). In de tweede plaats is een vragenlijst ontwikkeld waarin de factoren 
die ons inziens van belang zijn voor de werking van wetgeving (en bijbehorend 
beleid) op een concreet niveau zijn uitgewerkt, zodat ze zich lenen voor een 
statistische analyse. Die vragenlijst verspreiden wij onder evaluatoren. Het zal 
kunnen bijdragen aan het structureren van hun gegevens. Waar zij geen 
mogelijkheden zien de vragen mee te nemen, vervult de vragenlijst een andere 
nuttige functie. Dan kunnen wij de vragen zelf beantwoorden op basis van het 
empirisch materiaal uit de afzonderlijke evaluaties. De vragenlijst is te vinden in 
bijlage 2.  

Omdat wij zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse zullen 
uitvoeren, hoeven de methoden en onderzochte onderwerpen ook niet precies 
gelijk aan elkaar te zijn om de informatie die de evaluaties opleveren te kunnen 
verrijken. Zo kunnen procesevaluaties en effectiviteitsonderzoeken elkaar goed 
aanvullen, kan een effectiviteitsonderzoek een betere kijk geven op de omstan-
digheden of de groepen bij wie de wet het beste werkt, terwijl de procesevaluatie 
een dieper inzicht kan geven in hoe dat gebeurt. 

 
4.3   Variatie in de afhankelijke variabele ‘doel’ (effecten) 
Een derde probleem is de meerduidigheid van ‘het doel’ als afhankelijke 
variabele. Bij meervoudige of bij abstracte doelstellingen kan het lastig zijn te 
bepalen of deze nu wel of niet zijn bereikt. Daar kan discussie over bestaan. 
Voorts kunnen doelstellingen zodanig zijn geformuleerd dat realisatie alleen 
schattenderwijs kan worden vastgesteld. Dat betekent dat uitspraken over doel-
realisatie veelal slechts in globale zin kunnen worden gedaan, van uiterst nega-
tief, richting neutraal, tot uiterst positief. Daarom zal het voor de statistische 
analyse van belang zijn de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zo hoog mogelijk 
te doen zijn, bijvoorbeeld door verschillende betrokkenen een schatting te laten 
doen. 

Waar mogelijk, willen we een aantal variabelen met betrekking tot de 
doelbereiking in kaart brengen. Te denken valt aan: de uitgangssituatie aan het 
begin van de evaluatieperiode, de beoogde situatie voor het einde van de 
evaluatieperiode, de beoogde situatie voor een later tijdstip, en de ideale, meest 
wenselijke situatie. 
 
Het bereiken van een doel kan een effect van de wet zijn. Het begrip ‘effecten’ 
kan evenwel ruimer worden opgevat, in de zin dat het alles omvat wat door een 
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wet teweeg wordt gebracht. In die zin is het synoniem voor ‘werking’. Methodo-
logisch gesproken, zijn effecten en werking al moeilijk grijpbaar. Dat houdt 
verband met de begrippen zelf, met de waardering van de effecten, maar ook 
met de veronderstelde causaliteit tussen interventie en gevolg.  

Dat laatste, het toeschrijven van de doelbereiking als gevolg van de wet, 
is een fundamenteel probleem. De noodzakelijke voorwaarden voor causaliteit 
worden doorgaans als volgt geformuleerd. Oorzaakvariabele X moet voorafgaan 
aan gevolgvariabele Y, er moet een statistisch verband (correlatie) zijn tussen X 
en Y en het statistische verband tussen X en Y mag niet zijn ontstaan doordat 
een derde variabele die samenhang teweeg brengt. Vanwege de complexiteit van 
de sociale werkelijkheid kan niet worden gegarandeerd dat de vele mogelijke 
invloeden alle gevonden zijn. Aan de laatst genoemde voorwaarde kan ons 
inziens dus moeilijk worden voldaan, in dit onderzoek in ieder geval niet. De 
relaties tussen wet, naleving, doelbereiking en effectiviteit volgen niet een 
rechtstreekse lijn en zijn al helemaal niet eenduidig te interpreteren. Voorts 
maken een nog niet ontdekte derde variabele, het niet volledig analytisch kunnen 
scheiden en categoriseren van factoren, het toeval, maar ook de veranderlijkheid 
van de mens dat de modellen niet 100% sluitend zullen zijn. Effectiviteit is 
hierdoor bijzonder lastig in kaart te brengen.  

In de meta-evaluatie gaan we hier verder op in. Wel merken we alvast 
op dat we voor het kwantitatieve deel ons niet zullen richten op causale 
verbanden. We richten ons op statistische samenhang, op de richting en de 
sterkte van de verbanden.  
 
4.4   Onderzoeksmethoden; kwantitatief en kwalitatief 
Nu de belangrijkste moeilijkheden en voorbehouden zijn aangestipt, gaan we 
nog kort in op de aanpak van de meta-evaluatie. Allereerst is er de vraag naar de 
methoden waar we gebruik van maken. Om in wetenschappelijke zin uitspraken 
over de werkelijkheid te kunnen doen, worden in de sociale wetenschappen 
kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt.  

Kwantitatieve methoden richten zich op het cijfermatig vatten van de 
sociale wereld. Dit heeft als voordeel dat men verschillende variabelen met 
elkaar in verband kan brengen, de samenhang en de sterkte van de verbanden 
kan berekenen. Het nadeel is dat er minder oog is voor de context waarin 
bepaalde verschijnselen, zoals wettelijke interventies, optreden. Kwalitatieve 
methoden zijn meer geënt op het gecontextualiseerd begrijpen van sociale 
fenomenen. Een voordeel hiervan is dat het recht doet aan de vaak complexe 
sociale werkelijkheid. De analoge werkelijkheid wordt niet ‘gedigitaliseerd’. 
Een nadeel is dat er minder aandacht is voor algemene verbanden. Waar met de 
toepassing van kwantitatieve methoden het risico van decontextualisering wordt 
gelopen, geldt voor kwalitatief onderzoek het risico van overcontextualisering.  



OVER DE METHODE                                                                                                   

 37

Sommige sociale fenomenen kunnen beter kwantitatief beschreven 
worden, terwijl andere verschijnselen zich beter lenen voor een kwalitatieve 
benadering. De keuze is niet altijd een a priori uitgemaakte zaak; er zijn 
fenomenen die zich voor beide methoden lenen. Omdat wij niet weten onder 
welke condities wetten werken, of er zichtbare maatschappelijke elementen zijn 
die van invloed zijn op de (niet-) werking van wetgeving of juist onzichtbare 
processen die geduid moeten worden, zullen wij beide methoden toepassen.   
 
Hoewel de term ‘meta-evaluatie’ vaak gebruikt wordt  om kwantitatief 
onderzoek te beschrijven (het verzamelen van gelijksoortige effectonderzoeken 
en het berekenen van een gemiddelde effectmaat), is dat niet ons voornaamste 
streven. Wij willen in de meta-evaluatie aansluiten bij Pawson (2001), die de 
combinatie van methoden vruchtbaarder lijkt dan een geïsoleerde toepassing van 
methoden. De vragenlijst vormt het uitgangspunt voor de kwantitatieve analyse. 
Op basis van empirisch materiaal kunnen evaluatoren en wijzelf een cijfermatige 
schatting maken van de werkelijkheid; hierbij is enige onderlinge samenhang 
tussen de schattingen van belang. De kwalitatieve slag kunnen wij slaan met 
behulp van de evaluaties die wij van de departementen mogen ontvangen. 
Hieraan hopen wij de verklarende processen en inzichtgevende mechanismen te 
ontlenen die helpen bij het begrijpen van de werking van wetgeving. Op deze 
combinatie zullen wij inzetten, zonder dat wij overigens de illusie hebben dat 
hiermee alle methodologische moeilijkheden zijn opgelost. Met een samengaan 
van een kwantitatieve en een kwalitatieve aanpak is immers het probleem van 
onder- en overcontextualisatie niet verdwenen, hooguit geherformuleerd. 
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Hoofdstuk 5   Een wetgevingsframe 
 
Nu een aantal grondproblemen en begrippen zijn behandeld in de vorige 
hoofdstukken, kan thans een model of frame worden opgebouwd, aan de hand 
waarvan we de diverse aspecten van en processen rond wetgeving een overzich-
telijke plaats geven.  
  
Een wet is het resultaat van een voorbereidingsproces waar velen bij betrokken 
zijn, dat soms snel gaat (snel moet gaan), maar waar soms ook tijd voor 
onderzoek en (her)overweging is. Dat proces kan zelfs trekken hebben van een 
rationeel besluitvormingsproces. Er is een probleem, er wordt een aanpak 
bedacht met een (beleids)instrumentarium waarvoor een wet het juridisch 
voertuig is, het komt voor dat die aanpak geëvalueerd wordt, wat vervolgens 
leidt tot bijstelling van de aanpak en de bijbehorende wet. Je kunt niet zeggen: 
‘Ze doen maar wat’. Niettemin zijn er de nodige voorbeelden dat de 
voorbereiding van wetgeving een kwestie is van ‘muddling through’. Dat is niet 
noodzakelijk irrationeel. In een wetgevingsproces spelen verschillende belangen 
en rationaliteiten en van daaruit kunnen zich processen voordoen die eveneens 
als ‘rationeel’ zijn te kenschetsen, al lijken ze dat technisch-wetenschappelijk 
gesproken niet te zijn.  

Wij geven nu een korte beschrijving van de diverse elementen in het 
overkoepelende ‘proces van wetgeving’.  

 
Het startpunt van een wet is een aanleiding, een reden. Vaak is de aanleiding een 
maatschappelijk probleem en de functie de oplossing van zo’n probleem. In de 
politieke arena valt het besluit dat een maatschappelijk probleem wordt 
aangepakt en dat er daartoe een wet komt.61 Vervolgens wordt een wetsvoorstel 
voorbereid in een proces waar beleidsmedewerkers, wetgevingsjuristen, 
belanghebbenden, deskundigen bij zijn betrokken. Dan volgt een parlementaire 
behandeling van het voorstel, waar naast het parlement ook anderen zich kunnen 
roeren. Het resultaat van dit proces is een wet. Die staat vast.  

 
Als de wet tot stand is gekomen, treedt er een vervolgproces op: de wet moet 
haar werk gaan doen in de samenleving, moet het beoogde doel binnen een 
zekere tijdspanne bereiken. In het eerste proces, dat van de wet in wording, is de 
wet de afhankelijke variabele, met dien verstande dat de oplossing van het 
                                                 
 
 
61  De noodzaakvraag (is een wet nodig om het beleidsdoel te bereiken?) is een wezenlijke, 

maar in de meeste gevallen staat het antwoord al vast: ja. Dit vanwege het legaliteits-
beginsel en de politieke wens van een zichtbaar teken van het beleid. 
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maatschappelijk probleem de uiteindelijke afhankelijke variabele is. De wet is 
het zichtbaar resultaat van het voorbereidingsproces. Staat de wet eenmaal vast, 
dan begint als het ware een nieuwe fase, de wet in werking. Immers, er is een 
bindend document waarin regels officieel zijn vastgesteld met het oog op een 
doel. De doelrealisatie is dan de volgende afhankelijke variabele.  

Wij denken op grond van de bestaande wetgeving dat er met de wet als 
startpunt, twee relatief parallelle vervolgprocessen zijn. Het ene proces (a) loopt 
van wet via uitvoeringsorganen naar doelrealisatie, het andere (b) houdt in dat 
de wet direct is gericht op burgers en bedrijven die door hun wetsconform 
handelen bijdragen aan de realisatie van de beoogde doelen.  

Ad a. In veel gevallen, waarschijnlijk meer dan 80% (Klein Haarhuis & 
Niemeijer 2008), bevinden zich tussen wet en doelrealisatie niet alleen het veld 
(de justitiabelen) maar ook en vooral uitvoerende organen. Die slaan de brug 
tussen wet en burgers door de regels uit te voeren en toe te passen. ‘De 
uitvoering’ bestaat uit een groot aantal en zeer verschillende typen organen. Het 
kunnen gemeenten zijn die veel soorten wetgeving uitvoeren, bijzondere 
uitvoeringsorganen met meer beperkte taken zoals het UWV of de Sociale 
Verzekeringsbank, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kan men ertoe 
rekenen;62 het kunnen ook privaatrechtelijk geformeerde instellingen zijn 
(RWT’s, rechtspersonen met een wettelijke taak), zoals veel scholen. Deze 
organisaties zijn in de betreffende wetgeving aangewezen als uitvoerend 
orgaan;63 veelal zijn hun formele mogelijkheden geregeld. In de wet staan dan 
bijvoorbeeld taken, bevoegdheden, financieringsvoorwaarden en rapportage-
verplichtingen.  

De besturende overheid (dat is in dit kader veelal niet de wetgever) kan 
de uitvoering van de wet faciliteren door middelen te verschaffen (bijvoorbeeld 
geld, tijd of expertise) om die taken uit te voeren (het aanvullend beleid, 
waaronder de invoering van de wet). De besturende overheid kan tevens de 
uitvoering aansturen, bijvoorbeeld door prestatie-eisen te stellen of de taakuit-
oefening te controleren via toezicht. Deze taakuitoefening zal in veel gevallen 
burgers betreffen of raken, maar de crux zit in de taakuitvoering. Door de 
opgedragen taken uit te voeren, dienen uitvoeringsorganen zorg te dragen voor 
de realisering van de beoogde doelen. 
                                                 
 
 
62  Er zijn zo’n 430 gemeenten, 630 zelfstandige bestuursorganen, 2.560 rechtspersonen met 

een wettelijke taak, 34 agentschappen en 335 overheidsstichtingen (Leeuw 2008). 
63  Conceptueel speelt het probleem dat private uitvoeringsinstellingen, zoals scholen, ook 

tot ‘het veld’ gerekend kunnen worden. Vooralsnog beschouwen we deze als uitvoerende 
instelling, omdat ze een intermediaire rol hebben tussen overheid en burger. Bij scholen 
speelt nog het probleem dat deze deels privaat zijn georganiseerd en deels door de 
overheid (publiek).  
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Handhaving komt in deze lijn ook voor, bijvoorbeeld repressief als misbruik 
wordt gemaakt van sociale voorzieningen; de handhaving functioneert vooral 
als aanvulling op de uitvoering.   

 
Ad b. In het andere geval richt de wet zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven 
(het geheel daarvan noemen wij ‘het veld’).64 Dat komt in het strafrecht voor,65 
in het civiel recht, maar regelmatig ook in het ordeningsrecht (bijvoorbeeld het 
verkeersrecht). Door hun naleving van de norm moet het beoogde doel worden 
bereikt. Het toezicht op de naleving en de handhaving helpen de naleving een 
handje.   

Dit onderscheid is analytisch. In de praktijk komen mengvormen voor. Zo 
kunnen gemeenten ter uitvoering van een wettelijke taak rechten en plichten 
voor burgers vastleggen in verordeningen; de handhaving van rechtstreeks 
opgelegde plichten vereist een handhavingsorganisatie; voor de naleving van 
rechtstreeks opgelegde plichten of gebruik van rechten, zetten burgers 
intermediaire voorzieningen in  zoals accountants of deurwaarders. Toch zien 
wij een groot verschil tussen een wet die noodzaakt een vergunning aan te 
vragen bij de gemeente en een wet die verplicht tot belasting betalen of verbiedt 
door rood licht te rijden.   

 
Deze elementen in het wetgevingsproces  kunnen we in een frame zichtbaar 
maken. Dat ziet er in rudimentaire vorm66 als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
64  Er zijn wetten die zich alleen tot overheidslichamen richten; soms worden bevoegdheden 

en taken gegeven en dan vallen ze onder de eerstgenoemde stroom, soms worden slechts 
bepalingen voorgeschreven voor de organen zelf (denk aan gemeentelijke 
herindelingsvoorschriften). In dat laatste geval kan men erover twisten of die regels in de 
eerste of in de tweede stroom thuis horen.  

65  Zij het dat Crombag erop wijst dat het Wetboek van Strafrecht, hoewel bestaand uit 
gedragsvoorschriften, primair de bevoegdheid van politie en justitie regelt om 
handhavend op te treden 

66  Ordening, ook deze, betekent altijd reductie. Dat is overigens een bij uitstek 
wetenschappelijke exercitie: door reductie en focus kun je die verwarrende werkelijkheid 
enigszins in de vingers proberen te krijgen.  
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Figuur 4  Frame wetgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen de verschillende elementen staan pijlen om aan te geven dat er 
verbanden bestaan. De aard van die verbanden is nog open. Dat komt omdat 
binnen die elementen verschillende actoren met uiteenlopende belangen actief 
zijn en zich diverse processen afspelen. Wij veronderstellen dat – sommige – 
processen binnen die elementen van invloed zijn op een of meer van de 
volgende elementen en/of op de doelrealisatie. In dit frame staan wet en 
doelrealisatie vet gedrukt omdat zij het resultaat zijn (de afhankelijke variabele) 
van voorgaande elementen. 
  
Aan dit frame kan een naïeve theorie gekoppeld worden, een soort ideaal: 

Een duidelijke aanleiding leidt tot een adequate voorbereiding van een 
beleid en de daarbij behorende wet, tot een aanvullend beleid dat 
voorziet in het verschaffen van voldoende middelen ter uitvoering van 
de wet, die vervolgens door de uitvoerende organen met het oog op het 
te bereiken wettelijk doel wordt uitgevoerd alsmede correct 
gehandhaafd, en zodoende tot de bijpassende naleving leidt. Dat alles 
leidt tot een adequate doelrealisatie.  

 
 

           aanvullend beleid   toezicht    

         ↓          ↕ 

Aanleiding →  voorbereiding → wet    →  uitvoering  → naleving →   doelbereiking 

→  veld           → naleving  →   doelbereiking 

               ↕ 

    → handhaving 
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Hoofdstuk 6   Nadere uitwerking van de elementen van het frame 
 
Sommige wetten werken, andere wetten werken niet. En altijd zijn er wel tegen-
draadse effecten. Dat kan meebrengen dat het nettoresultaat van positieve en 
tegendraadse effecten toch nul of zelfs negatief is. Binnen de elementen van het 
frame doen zich kennelijk processen voor die maken dat het beoogde doel niet 
helemaal of helemaal niet wordt bereikt. In het onderstaande beschrijven we 
diverse processen en factoren binnen die elementen. De bron voor deze 
beschrijving is primair de literatuur die wij onder ogen hebben gekregen, maar 
ook de bevindingen van de experts; eigen ervaringen spelen een – bescheiden – 
rol. Zoals zal opvallen, is er een veelheid van processen, actoren en factoren. 
Voor een analyse en om te komen tot een toetsbare theorie moeten we pogen 
deze diversiteit te reduceren. Daartoe volgt na elke paragraaf een besluit met een 
weergave van de factoren die volgens ons het meest van belang zijn voor de 
werking van wetgeving.  

 
6.1   Aanleiding tot wetgeving 
Voor een wet (en voor beleid, dus) bestaat zoals gezegd, een aanleiding. Een 
gelegenheid doet zich voor waardoor de politiek bewogen wordt over te gaan tot 
het maken van een wet. ‘De politiek’ bestaat primair uit bewindslieden en leden 
van de beide Kamers der Staten-Generaal, alsmede actoren binnen politieke 
partijen. Deze beslissen over de toegang tot de politieke agenda. Daarnaast zijn 
er actoren die daarop invloed hebben, belangenbehartigers zoals de werkgevers- 
en werknemersorganisaties, de media en in dat verband de ‘publieke opinie’.  

Er zijn verschillende aanleidingen aan te wijzen. Zo is er het politieke 
programma zoals verwoord in een regeerakkoord, ontstaat een nieuw maat-
schappelijk probleem, is er maatschappelijke onrust, zijn er ontwikkelingen in 
een lopend dossier, zijn er groepsbelangen die men wil honoreren. Verder 
kunnen uitvoeringsproblemen, bezuinigingen (‘heroverwegingen’), rechterlijke 
uitspraken en wat er ‘in Brussel’67 gebeurt, aanleiding zijn om over te gaan tot 
(nieuwe) wetgevende maatregelen. Sommige aanleidingen zijn op zich van een 

                                                 
 
 
67  ‘Brussel’ staat hier voor de EG/EU, maar ook voor andere internationale gremia zoals het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (te Straatsburg). In principe is het 
wetgevingsframe ook van toepassing op Europese verordeningen en richtlijnen. Het gaat 
ons om de werking van regels in Nederland en Europese regels maken deel uit van de 
Nederlandse rechtsorde, hetzij rechtstreeks (de verordeningen) hetzij indirect (de 
richtlijnen via implementatie; in geval van dynamische verwijzing gelden via een omweg 
weer de regels van de richtlijnen). Bij de voorbereiding van de Europese regels spelen 
mutatis mutandis dezelfde processen als in paragraaf 6.2 worden beschreven. Zij zijn 
mogelijk wel gecompliceerder vanwege de internationale component. 
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meer technisch karakter, zoals  uitvoeringsproblemen, rechterlijke uitspraken of 
soms de implementatie van EU-richtlijnen. De ene aanleiding is in politiek 
opzicht intensiever dan de andere. Ook de politieke ruimte om richting of 
inhoud te bepalen, verschilt; die is bijvoorbeeld relatief klein bij EU-richtlijnen.  

Er zijn grofweg zo’n 1800 wetten, 2500 AMvB’s en 6500 ministeriële 
regelingen. AMvB’s en ministeriële regelingen zijn vrijwel altijd gebaseerd op 
een wet. Jaarlijks worden door de bank genomen 325 wetten gemaakt, 375 
AMvB’s en 750 ministeriële regelingen.68 Zo’n 70% van de jaarlijkse productie 
van nieuwe wetgeving houdt wijziging van bestaande wetgeving in.69 Een deel 
daarvan bestaat uit reparatiewetgeving, bijstelling op grond van rechterlijke 
uitspraken of van ongewenste effecten of uitvoeringsproblemen. Wets- en 
beleidsevaluaties kunnen materiaal aandragen voor aanpassing van beleid en 
wetgeving. ’Kunnen’. Uit onderzoek blijkt dat negeren of negatie van de 
resultaten van evaluatieonderzoek evenzeer voor komt (bijvoorbeeld te 
verklaren uit reductie van cognitieve dissonantie en gewijzigde – politieke – 
belangstelling; Veerman 2009).     
  

Niet bij elke mogelijke (maatschappelijke) aanleiding gaat de politiek over tot 
het maken van een wet.70 Politieke actoren maken keuzes, zij bepalen welke 
problemen zij willen oplossen met behulp van beleid en wetgeving. Deze keuzes 
komen tot stand door een afweging van diverse motieven op drie niveau’s: 
maatschappelijk, (partij)politiek en individueel. Een eerste drijfveer voor politici 
is het dienen van het maatschappelijke belang, de ‘raison d’être’ van het 
politieke bedrijf. Dit houdt in dat de politiek er is om keuzes te maken die voor 
het welzijn van de samenleving in zijn algemeenheid noodzakelijk, nuttig of 
wenselijk zijn. De invulling van wat goed is voor het welzijn van de samen-
leving wordt gekleurd door politieke opvattingen. Daarmee komen we bij het 
tweede niveau. Politieke partijen belichamen deze opvattingen en pogen de 
steun van kiezers daarvoor te krijgen. Politieke actoren zijn in zekere mate 
afhankelijk van de burgers. Er is daarmee ook een (partij)politiek motief. Men 
zal bij de keuzes aan de achterban denken.  

De achterban bestaat uit kiezers, die echter ook onderdanen zijn, consumenten 
van publieke goederen en afnemers van overheidsdiensten; die verschillende 
rollen leiden ertoe dat diverse wensen gepolitiseerd worden. Er bestaat met 
andere woorden, een bijna natuurlijke en niet opdrogende bron voor nieuw 
beleid (vgl. het verschijnsel ‘rent-seeking’ binnen de ‘public choice theory’ van 
Buchanan & Tullock 1962). 

                                                 
 
 
68  De Jong & Herweijer; Veerman 2009-2. 
69  De Jong & Herweijer (2004). 
70  Een wanhopig stemmende beschrijving daarvan geeft L.J.M. d’Anjou, Actoren en 

factoren in het wetgevingsproces, diss. EUR, Deventer 1984. 
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Het belang is gericht op het behouden of versterken van de positie van de partij 
of politieke oriëntatie. Buiten deze motieven worden politici ook gedreven door 
individuele motieven. Het gaat hier enerzijds om de eigen positie binnen het 
politieke domein, die zij willen behouden of versterken. Dit kunnen zij 
bijvoorbeeld doen door zichtbaar en actief te zijn in het politieke leven. 
Anderzijds hebben zij ook particuliere opvattingen – die niet noodzakelijk 
overeenkomen met de politieke opvattingen binnen de partij – en wensen zij die 
te realiseren.71 Bij de vraag of een probleem een wettelijke aanpak vereist, 
spelen voor politici deze drijfveren mee en is het antwoord afhankelijk van de 
rol die zij innemen en bevoegdheden die zij hebben binnen het politieke bestel.72 
Wetten kunnen dus worden gemaakt om een maatschappelijk probleem op te 
lossen, maar kunnen ook dienen ter oplossing van een Haags probleem. In dat 
laatste geval is dan mogelijk minder van belang of en hoe zo’n wet werkt 
(zogenoemde symboolwetgeving).73   
 
De aanleiding kan rechtstreeks gevolgen hebben voor de voorbereiding van de 
wet. Zo kunnen gedane politieke uitspraken of een politieke uitruil74 van invloed 
zijn op de inhoud en kwaliteit van de wet. Ook kan de politieke druk leiden tot 
prioritering in de tijd, tot haastige spoed. Het is nog niet zo gemakkelijk 
indicatoren te noemen die deze politieke druk voorspellen, temeer omdat het 
politieke proces grillig kan zijn. In ieder geval verwachten wij dat naarmate de 

                                                 
 
 
71  Het ontslagrechtdossier zou daarvan een voorbeeld kunnen zijn (limiteren van de hoogte 

van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:685 
BW bij een jaarsalaris van € 75.000 of hoger). (Kamerstukken II, 2008/09, 31 862) 

72  In dit verband de opmerking dat bewindslieden twee rollen vervullen, die van politicus 
en die van bestuurder. Deze rollen kunnen botsen.  

73  Het klassieke voorbeeld is de Noorse Wet op het huishoudelijk personeel, geëvalueerd 
door Aubert. Het symbolische lag hierin dat de regeling tegemoet kwam aan sociaal- 
democratische wensen, maar dat de handhaving ervan zonder betekenis was (waarmee de 
liberalen aan hun trekken kwamen). Toch kan symboolwetgeving van betekenis zijn, 
zoals de strafbaarstelling van het negationisme (ontkenning van volkerenmoord, 
Kamerstukken II, 30 579, nr. 2) of de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier 
(wetsvoorstel Wet dieren, Kamerstukken II, 31 389, nr. 2); de overheid geeft daarmee 
een normatief signaal af. Dat kan mogelijk werken. In dit verband maken we nog de 
opmerking dat sommigen de term ‘symboolwetgeving’ gebruiken voor wetgeving die 
achteraf bezien niet werkte. Het is duidelijk dat wij het begrip beperken tot wetgeving die 
bij de voorbereiding gezien, dus vooraf, wordt beschouwd als signaal of waarbij de maat-
schappelijke werking niet – primair – is beoogd. 

74  In het politieke bedrijf bestaan ruilverhoudingen tussen politieke actoren, zeker in geval 
van coalitiekabinetten. Daarbij kunnen zaken worden uitgeruild die inhoudelijk niets met 
elkaar te maken hebben, zoals steun aan een op zich niet gewenst wetsvoorstel van een 
coalitiegenoot tegen het politieke voortbestaan van een eigen bewindspersoon.   
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totstandkoming van een wet politiek gezien meer prioriteit krijgt, de tijd voor 
ambtelijke voorbereiding beperkter wordt.  

Voor probleemanalyse, instrumentkeuze en wetgeving zijn tijd en intellectuele 
ruimte nodig. Het verband tussen tijd en kwaliteit is overigens niet 
rechtevenredig: men kan niet zeggen dat naarmate er meer tijd is, genoemde 
drie ook kwalitatief beter zullen zijn. Als men alle tijd heeft kan dit afbreuk 
doen aan de kwaliteit, bijvoorbeeld omdat de betrokkenheid afneemt of de 
situatie alweer is veranderd.  

 
Mogelijk zijn er verdere gevolgen. Het kan zijn dat de mate van politieke druk 
invloed heeft op de beschikbaarstelling van middelen voor en de druk op 
uitvoering en handhaving. Het verband is waarschijnlijk positief: naarmate de 
politieke druk groter is, kunnen meer middelen beschikbaar worden gesteld  en 
is de bestuurlijke druk zwaarder. 
 
Besluit 
De aanleiding van wetgeving kan gevolgen hebben voor de voorbereiding en 
daarmee de verdere werking van de wet. Voor de meta-evaluatie is het van 
belang te weten: 

• wat voor type aanleiding er is; 
• hoeveel politieke druk hiermee gepaard gaat. 
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6.2   Voorbereiding van wetgeving 
Onder ‘voorbereiding’ rekenen wij het bestuurlijke en ambtelijke proces van het 
maken van wetten.75 Deze voorbereiding vindt plaats binnen de context van het 
beleid. Het beleid is een stabiel en continu proces dat zich binnen de 
departementen voltrekt, zij het dat in het bijzonder beleidsambtenaren contact 
hebben met hun veld of onderhandelen met betrokkenen.76 Het beleid betreft de 
doelstelling en de middelen waarmee het doel bereikt moet worden. Beleid moet 
daarbij, aldus Hoogerwerf, voldoen aan eisen van doelrationaliteit en legitimi-
teit.77 Voor zover aan beleid invulling wordt gegeven met ook wetgevende 
maatregelen, is dit beleid sterk van invloed op de inhoud van de wet.  

In de voorbereidingsfase vinden diverse processen plaats waarbij 
verschillende factoren een rol spelen, die op hun beurt weer worden beïnvloed 
door de factoren zoals wij deze zojuist bij de aanleiding hebben besproken.  
   
Een eerste proces dat zich wel voordoet is wat we een scoringsproces kunnen 
noemen. De koers zoals in een regeerakkoord is vastgelegd, moet tot zichtbare 
resultaten leiden bij voorkeur voor het einde van de kabinetsperiode. Voor 
politici is het van belang daadkracht te tonen (Trappenburg 2008) en/of voor een 
aanpak te gaan die politiek gezien, breed gedragen wordt. Dit kan meebrengen 
dat die – stevige – aanpak wordt gekozen, die het parlement of het publiek via 
de pers is toegezegd. Het is geen uitzondering dat op basis van weinig 
onderzoek politici al snel voor een bepaalde aanpak kiezen, die vervolgens het 
tableau beheerst. De bewindspersoon wil bijvoorbeeld niet een conflict met het 
parlement of niet een herziening die als gezichtsverlies zou kunnen worden 
gezien.78 Dit houdt in dat er ook wordt vastgehouden aan de gekozen koers. 

                                                 
 
 
75  Nog geen 3% van de wetsvoorstellen is een initiatiefvoorstel van kamerleden. Nadat een 

departementaal voorbereid wetsvoorstel de instemming van de Ministerraad heeft 
gekregen en vervolgens een reactie is gemaakt op het advies van de Raad van State 
daarover, wordt het behandeld in achtereenvolgens Tweede en Eerste Kamer, in de 
politieke fora dus. Daar kan nog het nodige aan een wetsvoorstel gewijzigd worden, 
bijvoorbeeld via amendementen en moties. De – eminente – wetgevingsjurist Van 
Eijkern heeft de ‘wet van de afnemende nauwkeurigheid’ geformuleerd, daarmee 
verwoordend dat een wetsvoorstel er tijdens die behandeling niet mooier op wordt 
(gememoreerd door Oranje 1984). Wij gaan hier niet verder in op het wetgevingsproces 
zoals dat zich voordoet in de parlementaire behandeling.  

76  In toenemende mate hoort daar overleg en onderhandeling in Brussel en andere 
internationale gremia bij. 

77  Hoogerwerf c.s. 1993:70. 
78  Wetgeving is dan meer ‘opinion based’ dan ‘evidence based’ (het onderscheid is van Van 

Gestel 2009). Overigens moet men ‘evidence based’ ook met enige scepsis benaderen: 
veel kennis is contingent (plaats- en tijdgebonden), er is weinig harde kennis. 
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Daar komt nog bij dat de wens de politiek te coifferen vanuit het beleid79 of de 
beleidsinzet doorgang te laten vinden, tot strategisch gedrag aanleiding kunnen 
geven, zoals het opvoeren van  de kosten van de uitvoering als P.M. post  
(‘geen gevolgen voor de rijksbegroting’).80  
De experts denken dat in de voorbereiding de politieke urgentie een grotere rol 
speelt, dan de vraag naar de uitvoerbaarheid van wetgeving.   
 

Het scoringsproces houdt tevens in dat, zoals gezegd, druk staat op de snelheid 
van voorbereiding. Dat kan nadelig zijn voor een meer wetenschappelijk 
gegronde aanpak van het maatschappelijk probleem. Niet noodzakelijk en niet 
altijd. Oud-minister Zalm leert dat ‘in de politieke besluitvorming tal van 
belangen spelen maar dat een goede objectieve analyse toch kans van slagen 
maakt’.81  

Een ander type ‘scoren’ is het tegemoet komen aan de behoefte van 
behoud van invloed en macht. Dat maakt dat het moeilijk is niets te doen, te 
zeggen dat men het niet precies weet of iets nieuws te bedenken (het is 
makkelijker nieuwe benamingen op oud beleid te plakken). Er is ‘…vaak geen 
oog voor de centrale vraag of de[ze] spullenboel aan interventies en regels wel 
gedragswetenschappelijk kan en zal werken’ (Leeuw 2008).  

 
Dat brengt ons bij een tweede proces, het vertalingsproces. Dat proces doet zich 
immer in meerdere of mindere mate voor. De beleidsmatige en wetgevende 
maatregelen die de politiek wil nemen als gevolg van een aanleiding, worden 
bestuurlijk voorbereid. Dit betekent dat de aanleiding van het politieke naar het 
bestuurlijke (en daarmee ook ambtelijke) domein wordt verplaatst. Daar vindt 
een vertaalslag plaats. Immers, de politiek reikt niet altijd kant en klare 
probleemanalyses aan waarin staat aangegeven wat het probleem is, welke 
oplossing daarvoor het meest geschikt is en met welke middelen deze oplossing 
op welke wijze bereikt moet worden. De voorwaarden moeten worden gevonden 
waaronder beleid en wet daadwerkelijk kunnen werken, er moet een ‘beleids-

                                                 
 
 
79  De Vries (2008) meent dat de huidige managementstaat met de inhoudsloze ambtelijke 

topmanager flink bijdraagt aan een ‘scoringsproces’.   
80  Priemus: ‘Ambtenaren en politici vinden het fijn om iets tastbaars te kunnen achterlaten’. 

De Pers, 23/7/2009; B. Flyvbjerg constateerde in een internationaal onderzoek naar 
bouwprojecten dat bij 90% de kosten worden onderschat en de opbrengsten overschat. 
Kosteninschattingen zijn zijns inziens systematisch misleidend. (Cie Duijvestein; De 
Pers, 23/7/2009)  

81  De romantische boekhouder (2009: 85). 
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theorie’ worden geformuleerd.82 De beleidstheorie hoort te omvatten wat het 
doel is van beleid en wetgeving, welke de benodigdheden zijn voor de 
uitvoering en handhaving in termen van geld, menskracht, technische voorzie-
ningen, huisvesting, etc. Ex ante evaluatie kan bijdragen aan dit inzicht.  

De formulering van een beleidstheorie gaat niet zonder beperkingen en 
vertekeningen. De aanleiding wordt vertaald in een probleem waar beleids-
makers een aanpak voor hebben, in een voor overheidsuitvoering bruikbaar 
stramien (Scott 1998). Het bestuur heeft behoefte aan algemene regels en 
geobjectiveerde indicatoren; denk aan het gebruik van teleenheden zoals forfaits 
of maatmannen.83 Wolfson (2003:959) omschrijft dit verschijnsel prachtig met 
‘burgers worden in weerwil van een meer en meer pluriforme maatschappij, op 
een procrustesbed van homogeen veronderstelde doelgroepen gelegd’. 

Overigens is de essentie van wettelijke regels dat zij een zekere algemeenheid 
hebben, abstraheren van vele bijzonderheden. Met regels worden rechtens 
relevante elementen geschapen, steeds andere afhankelijk van de te regelen 
materie. Uit oogpunt van besturing van grotere gemeenschappen is het 
waarschijnlijk niet mogelijk ieder individu afzonderlijk te ‘benaderen’. Daar is 
sprake van een groot en terugkerend dilemma. 
D’Arzo (2008) verwoordt dit dilemma in zijn roman ‘Andermans huis’: ‘“Ja... 
ja”, kwam er een beetje aarzelend uit. “Dit is alles wat ik wilde weten. Of je 
misschien ook bij u [i.e. de dorpspastoor] af en toe de regels niet in acht hoeft 
te nemen, als de regels niet voor iedereen gelden... Dat had ik zelf eigenlijk ook 
al bedacht. Het is niet rechtvaardig, dacht ik, dat de regels voor iedereen 
gelden. Soms moeten ze gewoon niet gelden, waar blijft anders de 
rechtvaardigheid? Maar ik ben blij dat ik het nu van een van jullie heb 
gehoord. Als jullie het zeggen is het toch anders. Het maakt verschil.”’84   
 

Dit bestuurlijk mechanisme kan betekenen dat de probleemformulering in 
zekere mate wordt gewijzigd, dan wel dat een passende wordt gekozen uit 
verschillende probleemformuleringen. Daarin spelen zogenaamde beleids-
gemeenschappen een rol (Bagchus 1996). Tot een beleidsgemeenschap behoren 
actoren die belang hebben bij een bepaald beleidsgebied. Beleidsgemeen-

                                                 
 
 
82  Het geheel aan finale (doel- middel) en causale (oorzaak- gevolg) veronderstellingen, 

alsmede normatieve beginselen dat aan beleid ten grondslag ligt, wordt wel de 
beleidstheorie genoemd. (Hoogerwerf 1984)  

83  Een fraai voorbeeld: het Britse koloniale bestuur dat in de loop van de 19de eeuw over 
India werd gevestigd, had behoefte aan gegevens, ging tellen en meten. Zo werden ook 
volkstellingen uitgevoerd. De bevolking werd daartoe geclassificeerd, in religies en 
kasten, omdat dat makkelijker telt. Kasten werden op grond van oude religieuze teksten 
beschouwd als meetbare eenheden met herkenbare eigenschappen. Dat maakte dat het 
kastenstelsel veel meer rigide werd dan het voordien was. (Kooiman 2009:  118 e.v.)     

84  Dit doet eveneens denken aan Tyler. Al bestaat een zeker gevoel van ruimte in en rond 
regels, mensen zien dit toch graag bevestigd door de voor hen legitieme autoriteiten.  
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schappen voeren discussies over beleid binnen een bepaald discours. Een 
discours of vertoog verwijst naar ‘het geheel van min of meer samenhangende 
ensembles van ideeën, concepten en categoriseringen die we in bepaalde 
discussies kunnen terugvinden’ (Hajer 2000). Het behelst een gedeelde 
betekenisvolle taal, die het voor de beleidsgemeenschap mogelijk maakt te 
praten over beleid en argumenten uit te wisselen. In de beleidsgemeenschappen 
ontstaan relatief stabiele discoursen en beleidstheorieën, er worden vaste 
oplossingen voor problemen gekozen. Van Twist wijst op de dreiging van 
beleidscumulatie: zowel een succesvol als juist een niet succesvol gebleken 
instrumentarium leidt tot intensivering van het beleidsinstrumentarium.85 Dit 
houdt verband met de institutionele stolling van beleid: diverse actoren en 
instellingen hebben zich op een beleid en het instrumentarium ingesteld en hun 
voorzieningen en gedrag er op afgestemd. De formulering van een beleids-
theorie gaat zo gepaard met een flinke ‘bureaucratische bias’. Hoogerwerf 
(1993:78) formuleert het aldus dat beleidsbepalers weinig alternatieven hebben; 
beleidskeuzes worden beperkt door politieke, sociale, economische, juridische 
en andere randvoorwaarden.   

Er is een tendens te komen tot meer inzicht in de uitvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving en tot betere voorspellingen van beleidskeuzes, zoals met behulp van 
ex ante evaluaties, risicoanalyses, regulatory impact assessments, werkbaar-
heidsanalyse en zo meer. Daar is veel voor te zeggen. Niettemin dienen twee 
relativeringen te worden aangebracht: methodologisch bieden de voorspel-
lingen grote problemen en het gebruik van die kennis is vanwege het sterk poli-
tieke karakter van het beleids- en wetgevingsproces, beperkt. De mechanismen 
van padafhankelijkheid en reductie van cognitieve dissonantie doen hun werk. 

 
De vertaling van politiek naar beleid kan eveneens met zich meebrengen dat 
doelen worden toegevoegd, dat politieke of bestuurlijke problemen die als het 
ware lagen te wachten86 of bijvoorbeeld nodig geachte bezuinigingen worden 
aangehaakt.  

Een wettelijke basis verschaffen aan het beleid betekent vervolgens dat 
wederom aan een probleem wordt gesleuteld; er vindt een juridisering plaats. De 
aanpak wordt gevat in termen van ge- en verboden, rechten en plichten of 
bevoegdheden. Een volgende vertaling, kortom, die bovendien een conserverend 
karakter heeft: zoals gezegd, zijn veel nieuwe regelingen (zo’n 70%) wijziging-

                                                 
 
 
85   M.J.W. van Twist, Werken met instrumenten die werken, lezing SZW, 3 juni 2004. Hij 

ziet veel in kruisbestuiving, zoals: dalurenkaarten voor patiënten, verhandelbare plaatsen 
op wachtlijsten. Hij wijst op een ander cumulerend mechanisme: de drang tot – verbale – 
vernieuwing en de papieren pracht van nieuwe modellen.  

86  Vgl. Van den Berg 2008.  



NADERE UITWERKING VAN DE ELEMENTEN VAN HET FRAME                                   

 51

en van bestaande, moet aansluiting worden gevonden bij wat ‘het rechtssysteem’ 
kan worden genoemd.    

 
Deze vertalingen in de beleidsontwikkeling gaan overigens vaak tamelijk 
impliciet. Uit een meta-evaluatie van wetsevaluaties bleek dat in geen van de 
onderzochte wetten sprake was van een gearticuleerde, laat staan robuuste 
‘beleidstheorie’,87 in de zin van expliciete verwachtingen over hoe beleid en 
wetgeving zullen uitwerken, het beoogde doel naderbij brengen.  

Dat wil dus zeggen dat voordat de wet in werking trad, er vaak slechts flauwe, 
althans niet zomaar achterhaalbare, noties bestonden over de doeltreffendheid 
van het ingezette instrumentarium. De formulering van een beleidstheorie 
wordt in die zin bemoeilijkt dat beleid niet, althans niet alleen, een 
wetenschappelijk rationeel proces is, maar ook een politiek rationeel proces 
waarin plaats is voor emotie, bij het gevoel aansluitende ingrepen (zwaarder 
straffen), voor ideologische overwegingen en voor in soundbytes uit te leggen 
instrumenten (dat laatste mede omdat de media een halve minuut geven om een 
opvatting te ventileren, omdat het item anders te lang duurt). 
 

Een derde en onafwendbaar proces is het afstemmingsproces. Allereerst is er het 
afstemmingsproces tussen regering en parlement en direct in verband daarmee, 
tussen politieke partijen. Voor de realisering van beleid en wetgeving is de 
instemming van een meerderheid van het parlement nodig. Tussen politieke 
partijen vindt een uitruil van stemmen plaats. Daarbij gaat het om de oplossing 
van de materie (opvattingen) maar ook heel andere belangen kunnen worden 
uitgeruild. Zo kan een politiek standpunt worden opgegeven in ruil voor het 
verkrijgen van steun in een ander dossier of voor een belang als het in het zadel 
houden van een bewindspersoon. 

Die politieke afstemming speelt door in of er wordt op vooruitgelopen 
bij de voorbereiding van beleid en wetgeving. Afstemming moet daar zeker 
plaatsvinden vanwege de eenheid van het regeringsbeleid (art. 45, derde lid, 
Grondwet). Zij vindt plaats tussen de diverse bewindslieden en hun departe-
menten alsmede binnen de departementen omdat veel beleid raakvlakken heeft 
met ander beleid, er altijd verschillende belangen spelen en omdat problemen 
meer aspecten en invalshoeken88 kennen (belangen en invalshoeken worden 
veelal organisatorisch gerepresenteerd binnen de diverse departementen). De 
diverse belangen, maar ook de verschillende invalshoeken concurreren met 

                                                 
 
 
87  Klein Haarhuis &  Niemeijer 2008.  
88  Bij de voorbereiding van beleid en wet moet een compromis gevonden worden tussen de 

politieke, economische, juridische en technisch-wetenschappelijke rationaliteit (Snellen 
1987). 
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elkaar.89 De technisch beste oplossing kan bijvoorbeeld op onoverkomelijke 
kosten stuiten of maatregelen vergen die juist negatief inwerken op andere 
beleidsdoelen.90 Een beleidsdoel (zoals de snelle aanleg van wegen) kan op 
gespannen voet staan met juridische rechtsbeginselen (zoals de rechtsbescher-
ming en de rechtszekerheid).  

Wetgevingsjuristen verschillen in rolopvatting. Sommigen vinden dat zij 
beleidsvragen van juridische vormgeving moeten scheiden, anderen dat beide 
nauw verweven zijn en dat zij kritisch met ‘het beleid’ moeten meedenken; 
sommigen gaan voor de mooie, juridische formulering, anderen zijn gericht op 
de werking, bouwen geen kathedralen in de woestijn (Veerman 2001). 
 

In de afstemming moet aan de orde komen welke middelen het beste ingezet 
kunnen worden en of daarvoor juridisch en financieel de mogelijkheden bestaan. 
In dat verband is de vraag van belang welk aanvullend beleid gevoerd moet 
worden, welke financiële eisen aan de uitvoering worden gesteld en welke 
prestaties worden verwacht. Voor de latere werking van de wet kan dat cruciaal 
zijn. Voor de werking van de wet zijn de woorden van de wet alleen immers 
onvoldoende. Andere condities (middelen, controle) voor de uitvoering, hand-
having, naleving moeten worden vervuld.  

In zekere zin gaat het om – vermoede – tegenstrijdige wensen van de burgers: 
enerzijds kwalitatief goede normen met een goede uitvoering en anderzijds zo 
min mogelijk belasting betalen (hetgeen juist leidt tot het krap houden van het 
budget voor de uitvoering).91  

 
Hier kan het nodige misgaan. De afstemming tussen de departementsonderdelen 
en tussen departementen is niet immer volmaakt. Voor een deel is sprake van 
bureaucratisme, de gerichtheid op eigen positie binnen een departement.92 Dat is 
niet het enige. Departementen en departementsonderdelen zijn ingesteld om 
bepaalde – maatschappelijke – belangen te behartigen en zij doen dat met verve; 
daarmee is er een gerichtheid op de eigen taak (van wetgevingsjuristen is wel 

                                                 
 
 
89  Hoogerwerf (1993:71) schrijft dat de doelrationaliteit en legitimiteit tot tegenstrijdige 

handelingsperspectieven aanleiding kunnen geven. Zouridis (2009) verwijst naar de drie 
rivaliserende benaderingen die Rosenbloom (2005) in het openbaar bestuur onderkende: 
management, politiek en recht. Daarnaast valt te wijzen op bureaupolitieke processen die 
in en tussen (overheids-)organisaties kunnen spelen.  

90  Zo is vanuit financieel beleid en eenvoud van belastingen de voorgenomen afschaffing 
van de fiscale fietsvrijstelling mogelijk nuttig, vanuit het obesitasbeleid gezien (zie nota 
Overgewicht (Kamerstukken II, 2008/09, 31 899, nr. 1)) is dat echter een minder geluk-
kige maatregel. 

91  Downs (Why the Government Budget is too Small in Democracies, World Politics, juli 
1960), aangehaald door Herweijer 2008. 

92  Rosenthal 1988.  
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gezegd dat hun belangstelling voor een wetsvoorstel ophoudt zodra het als wet 
het Staatsblad heeft bereikt). De werkdruk versterkt die gerichtheid.  

Men kan ook hier de werking van in hoofdstuk 3 genoemde mechanismen in 
herkennen. 

   
Dat kan ertoe leiden dat vanuit de beleidsdirectie of de directie financieel-econo-
mische zaken (FEZ) eisen aan de uitvoering van beleid en regelgeving worden 
gesteld, die haaks staan op de uit te voeren normen van de wet.  

 
Een vierde proces is een consultatieproces. Het is gebruikelijk en soms wettelijk 
verplicht adviesorganen en vaste partners in het veld te raadplegen. Ook vindt 
actieve informatievergaring door ambtenaren plaats bij belanghebbenden en 
betrokkenen (processen in eerder genoemde beleidsgemeenschappen). Daarbij 
bestaat zeker de laatste jaren de nodige aandacht voor consultatie van 
uitvoerende organisaties. Consultatie kan plaats vinden om meer kennis van de 
context te krijgen en zo tot beter beleid en betere wetgeving te komen. Het kan 
dienen als – principiële – aanvulling op het formele democratisch proces en zo 
de transparantie bevorderen. Beide zouden moeten leiden tot meer draagvlak 
(legitimiteit). 

Omgekeerd behartigen diverse actoren hun belangen bij de voorberei-
ding van wetgeving (via lobby bij Kamerleden, bewindslieden en ook ambte-
naren).  

Gewezen is overigens op perverse effecten die dergelijke bestendige relaties 
meebrengen. De beleidsmatige afhankelijkheid van de informatie uit het veld 
wordt geruild tegen bescherming van de posities van degenen die de informatie 
leveren.93 De experts menen dat doelgroepen [daarbij] te weinig oog hebben 
voor het algemeen belang en teveel voor hun eigen belang. Het kan betekenen 
dat bij de regulering de situatie van de insprekers leidend is (bijvoorbeeld: 
grote gemeenten of grote bedrijven). Consultatie van de uitvoering (hetgeen 
overigens meestal de bestuurders zijn die ook niet altijd precies weten wat de 
organisatie aankan en wat zich op de werkvloer af speelt) leidt waarschijnlijk 
tot aanpassing van de normstelling,94 tot concretisering en specificering (en 
daarmee tot beperking) hetgeen een bijstelling kan meebrengen die minder 
bijdraagt aan het oorspronkelijke doel van het beleid. 

 
De vier processen kunnen met elkaar concurreren. In het scoringsproces is 
snelheid van groot belang, terwijl de vertaling van een probleem in een reële 

                                                 
 
 
93  Stoter & Huls 2006. Geelhoed (1984:294): ‘Het is moeilijk [i.e. voor de presterende 

overheid] zich te onttrekken aan de veelal symbiotische relaties met maatschappelijke 
belangenorganisaties.’   

94  Stoter & Huls 2006. 
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beleidstheorie of het proces van consultatie tijd kosten. Overleg en onderhande-
ling met ‘het veld’ (achterbannen) kunnen de afstemmingsruimte met de wet-
gevingsjuristen of met andere departementen verkleinen. Er kan ook samenloop 
optreden. Het consultatieproces kan bijvoorbeeld als een ‘check’ op andere 
processen werken; raadpleging van uitvoerders kan een indruk geven van de 
uitvoerbaarheid van de voorgenomen wetgeving. Er zijn overigens meer 
kwaliteitscontroles ingebouwd in het voorbereidingsproces: de diverse toetsen, 
checklists, ex ante evaluaties, en de finale toetsing door het Ministerie van 
Justitie op de kwaliteitseisen zijn pogingen tot een zeker tegenwicht tegen de 
politieke druk.   
 
Enkele factoren die in het bovenstaande zijn genoemd, lichten we er uit 
vanwege hun belang voor de werking van wetgeving. 
  

• Allereerst is er de beschikbare tijd voor de voorbereiding. Als de voor-
bereiding erg snel moet, is er weinig tijd voor analyse van probleem en aanpak. 
In de expertsessies is veel gewicht gegeven aan de politieke druk en de spanning 
met de technisch-wetenschappelijke rationaliteit. De verwachting van de experts 
is dat factoren als meer tijd, betere analyse, meer ex ante evaluatie tot betere 
wetgeving leiden en vervolgens dat betere wetgeving tot betere doelrealisatie 
leidt. Anders gezegd, in geval van haast is de kans groot dat sprake zal zijn van 
een inadequate beleidstheorie en dat uiteindelijk een wet tot stand komt met 
onduidelijke of vage bepalingen dan wel een wet waarbij via delegatie tijd wordt 
gekocht voor nadere specificatie van normen.95 De experts verwachten dat een 
slechte beleidstheorie en een tekort aan ex ante analyse ook risico’s kent voor 
het zicht op de beschikbaarheid van voorzieningen, voor aandacht voor de 
invoering, de middelen voor de uitvoering en zo voor de doelrealisatie.  

Wij leggen deze relatie omdat wij (zie de volgende elementen) vermoeden dat 
vage bepalingen en open normen gevolgen hebben voor uitvoering, naleving en 
handhaving. Bij uitvoeringsorganen zullen dergelijke bepalingen leiden tot 
nadere invulling en specificatie door betrokkenen.96  

 
• Dan het aantal betrokken departementen. De experts signaleren dat een 

teveel aan betrokken departementen een risico vormt voor de coördinatie. 
Voorts geldt dat hoe meer departementen, hoe meer (deel)belangen en doelen er 

                                                 
 
 
95  Zoals gezegd, geldt niet dat naarmate er meer tijd is er ook een betere theorie en betere 

wetgeving komt; de relatie tijd-kwaliteit is waarschijnlijk hyperbolisch. 
96  Zo Lipsky 1980; Knegt (1986) en Minderhoud (1993) zien categoriseringen volgens 

morele opvattingen. De achterliggende reden van categorisering is de werkdruk werkbaar 
te houden, gepaard aan reductie van onzekerheid. 
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vertegenwoordigd worden, terwijl de verschillende rationaliteiten bij alle een rol 
spelen. Dan moet des te meer gekozen worden. Als keuzes moeilijk worden, 
vindt stapeling plaats of worden waterige compromissen geformuleerd. Hoe 
meer departementen betrokken zijn, des te groter is de kans dat beleid en wet 
meer doelstellingen kennen en vage bepalingen bevatten.   

 
• Consultatie. Thans is er de nodige aandacht voor verruiming van 

consultatie van de samenleving in het wetgevingsproces via panels, inspraak-
procedures en internetconsultatie. Verwacht wordt dat meer consultatie leidt tot 
meer informatie bij de voorbereiding van een wet en zo invloed heeft op de tekst 
van een wet. Een wet zou dan inhoudelijk beter zijn afgestemd op de praktijk, en 
vanwege bekendheid ermee zou er meer draagvlak voor zijn (met een positieve 
invloed op de naleving).97 De experts van het panel zijn dezelfde gedachte 
toegedaan. Wij verwachten daarentegen dat consultatie van ‘betrokkenen’ of ‘de 
samenleving’ vanwege de verschillende opvattingen en belangen98 a. vooral tot 
grotere vaagheid leidt, en b. niet tot vergroting van de naleving. Consultatie 
heeft naar onze voorspelling dus wel gevolgen voor de inhoud van de wet (en 
niet zomaar gunstige), maar minder voor de naleving van de wet. Wij hebben 
drie overwegingen voor onze verwachtingen: 

  
De eerste is dat bij ruime consultatie sprake zal zijn van veel variatie in belangen 
en opvattingen zodat ofwel een compromis wordt geformuleerd waarin niemand 
zich meer herkent (verwachting a) ofwel een keuze wordt gemaakt waardoor een 
substantiële ontevreden minderheid ontstaat. Beide zijn dodelijk voor de 
naleving (verwachting b).99 Daarbij speelt mee dat het beleids- en wetgevings-
proces niet alleen een kennisdimensie heeft maar ook een machtsdimensie. De 

                                                 
 
 
97  Zie bijvoorbeeld Hoogerwerf c.s. die veronderstellen (1993: 47/48) dat naarmate het 

beleid meer overeenstemt met de waarden, normen en doeleinden van de burgers, des te 
groter de kans op maatschappelijke acceptatie is. Dat lijkt ons ook wel. 

98  Zo leidt bij tegengestelde belangen, en zeker geïnstitutionaliseerde, onderhandelend 
bestuur niet tot een oplossing. (Hoekema c.s. 1998:237) In deze studie over onderhande-
lend bestuur worden belangenoriëntatie en probleemoriëntatie onderscheiden, met als 
tussenstappen: probleemverbreding en probleemherziening. Bij de verschillende vormen 
horen verschillende participanten, bestaan er verschillende kennis- en vooral achterban-
problemen. Draagvlak komt er niet zomaar van.   

99  Boedeltje & de Graaf (2004) geven aan dat bij instrumentalistisch gemotiveerde 
consultatie de mate waarin men inhoudelijk zijn zin heeft gekregen, het draagvlak 
bepaalt. Potman (1989) zocht (en vond ten dele) de verklaring van de mate van acceptatie 
in de perceptie van actoren over de betekenis van het beleid voor de eigen situaties. De  
perceptie werd op haar beurt bepaald door de zelf ondervonden druk, de deskundigheid 
van betrokkenen en de waarneming van conflicten met ander beleid.    
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overheid moet knopen doorhakken, goederen herverdelen, van haar macht 
gebruik maken.  

De tweede overweging betreft de werking van het ‘crowding-out’- 
mechanisme: eenmaal als wet geformuleerd, wordt de normstelling als van 
buiten gepercipieerd, als niet-eigen. De draagvlakhypothese loopt daarop stuk. 
Daarbij komt dat zelfs zichzelf opgelegde normen de weg van alle normen gaan: 
zij worden nageleefd zolang het schikt. De verdrietige afloop van veel van de 
jaarlijkse goede voornemens van 1 januari vormt daarvoor het beste bewijs. 

De derde overweging betreft de verhouding tussen de verschillende 
dimensies van ‘draagvlak’ . Dit begrip kan slaan op een opvatting, een attitude 
of een gedrag. Bij de voorbereiding van wetgeving kunnen alleen opinie en 
attitude worden beïnvloed. Consultatie kan dan leiden tot draagvlak op het 
niveau van opvattingen en attitude. In het proces van de wet in werking biedt de 
naleving vervolgens ‘the proof of the pudding’; de naleving geeft het draagvlak 
op gedragsniveau weer. Draagvlak op gedragsniveau kan echter worden 
beïnvloed niet alleen door inhoud of voorbereidingsproces, maar ook door 
geheel andere factoren zoals het vertrouwen in gezagsdragers.100 Vanuit de 
sociale wetenschappen is bovendien bekend dat ’s mensen opinie en attitude niet 
noodzakelijk tot een daarmee corresponderend gedrag leiden. 

Niet noodzakelijk, maar vaak ook wel. Uit een meta-evaluatie blijkt dat attitude 
in tweederde van de gevallen een goede voorspeller is voor gedrag (Kraus 
1995). Echter, de voorspellende kracht neemt af naarmate de correspondentie 
tussen attitudemaat en gedragsmaat dat ook doet (Ajzen & Fishbein 1977). Dat 
wil zeggen, algemene attitudes zijn slechte voorspellers voor concreet gedrag. 
Het draagvlak op het niveau van een – algemene – wet hoeft dus weinig te 
zeggen over de naleving op het niveau van het individu in concrete 
omstandigheden. Dat is des te meer het geval als de wet nog in voorbereiding 
is, omdat de opinie en attitude zich dan op een nog abstracter niveau bevinden. 

 
Overigens bestaat de nogal reële mogelijkheid dat wel meer consultatie 
plaatsvindt maar dat mensen hun oordeel eenvoudigweg niet geven. Daarmee 
vervalt de draagvlakhypothese sowieso. Als uit de meta-evaluatie zou blijken 
dat consultatie niet leidt tot meer draagvlak, wil dat niet zeggen dat draagvlak 
geen andere functies kan vervullen. Wij noemden het vergroten van de kennis 
van de wetgever en het bijdragen aan transparantie. 

Voor de helderheid; wij wijzen de draagvlakhypothese niet categorisch af. Wij 
verwachten dat de draagvlakhypothese waarschijnlijk wel opgaat voor overleg 
met direct betrokkenen als het gaat om specifieke wetgeving voor bijvoorbeeld 
een beperkte groep professionals, zoals procesrechtelijke voorzieningen.  
 

                                                 
 
 
100   Zie Hoogerwerf 1993. 
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Besluit 
De voorbereiding heeft in het proces van de wet in wording invloed op hoe de 
wettelijke maatregel eruit komt te zien. Verschillende factoren beïnvloeden de 
inhoud van de wet en daarmee de verdere werking. Het gaat ons inziens om:  

• de tijd die beschikbaar is voor de voorbereiding; 
• het aantal betrokken departementen; 
• de mate waarin betrokkenen – vooraf – door middel van consultatie zijn 

geraadpleegd over de wet; 
• de explicitering en robuustheid van de beleidstheorie; 
• of een ex ante evaluatie is uitgevoerd. 
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6.3   De wet zelf  
De wet is het resultaat van een proces waarin verschillende belangen en 
invalshoeken spelen en zij kent derhalve een sterk compromiskarakter.  

De wet bevat een of meer normen, in het bijzonder rechten (aanspraken) 
of plichten, ge- of verboden, ontheffing van een verbod (vergunning, concessie), 
bevoegdheden (competenties), procedures, sancties. In bestuurskundige termen 
zijn die verschillende rechtsfiguren bedoeld als stimulansen of juist remmen; de 
bestuurskundige instrumenten worden, anders gezegd, vertaald in die juridische 
normen. Inhoudelijk gaat het over verdeling en ordening, controle en toezicht, 
rechtsbescherming. Van der Heijden gebruikt het beeld van een paneel met 
regelknoppen waarmee geschoven kan worden, zó dat een optimale mix ontstaat 
met het oog op het gewenste resultaat. Die knoppen zijn: materiële normstelling, 
procesmatige voorschriften, procedurele waarborgen en sancties.101 

 
a. Typologieën 
Er zijn diverse karakteriseringen van wetgeving mogelijk. Het gaat ons 
vanzelfsprekend om categoriseringen die betekenisvol kunnen zijn met het oog 
op de werking van wetgeving. Wat betreft de globale kenschets van wetgeving, 
zij kan gericht zijn op het scheppen van een infrastructuur of meer direct tot 
gedragsbeïnvloeding, een onderscheid dat geïnspireerd is door Hart’s onder-
scheid in primaire en secundaire regels (Hart 1972). Bij een infrastructuur kan 
men denken aan rechterlijke colleges, aan overheidsinstellingen met bevoegd-
heden en taken of aan de basisregels van het contractenrecht. Dan is het de 
bedoeling dat orde wordt geschapen en dat maatschappelijke processen worden 
gereguleerd door middel van het functioneren van deze instellingen en 
instituties, dat conflicten worden voorkomen door inhoudelijke normen of 
gekanaliseerd door institutionele en procedurele voorzieningen. Als de normen 
in een wet zich meer direct op gedragsbeïnvloeding van normadressaten richten, 
wordt de wet onderdeel van een sociaal (krachten)veld en kan de overheid 
naleving wettelijk stimuleren via sanctiebedreiging en bijbehorende hand-
havingsmechanismen.  

Het doel van infrastructurele wetgeving kan men formuleren als het 
daadwerkelijk instellen van een orgaan met wat daar allemaal bij hoort. Dan 
zal veel infrastructurele wetgeving die op instellingen is gericht, haar doel wel 
bereiken. Bepaling van de doelbereiking is lastiger als het doel van 
infrastructurele wetgeving het scheppen van bijvoorbeeld orde en rust is. 
Anders gezegd: het ‘hoe’ is makkelijker vast te stellen en wordt eerder bereikt 
dan het inhoudelijke ‘wat’.  

                                                 
 
 
101  J. van der Heijden & G.J. Veerman, Een instrument voor zelfregulering, www.kc-

wetgeving.nl. 
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Deze beschrijving kan als volgt worden weergegeven: 
 
Figuur 5  Een typologie van wetgeving 
 

                    Inzet              
Adressaat        

Infrastructureel Gedragsbeïnvloedend 

Instituties Bijvoorbeeld: organieke 
wetgeving, procesregels 

Bijvoorbeeld: 
kinderbeschermingsregels 

Burgers Bijvoorbeeld: 
contractenrecht 

Bijvoorbeeld: strafrecht 

 
Er zijn andere onderscheidingen gemaakt en te maken. Beroemd is het 
onderscheid naar codificerende en modificerende wetgeving (Koopmans 1970). 
Bij codificerende wetgeving zou worden vastgelegd wat al bestaat in de 
(rechts)gemeenschap, modificerende wetgeving is gericht op wijziging van de 
bestaande orde. Het onderscheid zou ook een historische dimensie hebben, in de 
zin dat de modificerende wetgeving meer van deze tijd is. De zin en juistheid 
van dit onderscheid is bestreden (Veerman 1991, 2009) onder het motto dat 
codificaties steeds – ook – modificaties zijn geweest. Het onderscheid geeft wel 
aanleiding om in het kader van de werking van wetgeving te veronderstellen dat 
naarmate de afstand van de doelstelling van een wet tot de bestaande situatie 
groter is, de naleving en doelbereiking moeilijker zullen zijn. Immers, zoals in 
hoofdstuk 3 is vermeld, zijn mensen geneigd het bestaande hoger te waarderen 
dan nieuwe situaties en zijn ingesleten gedragingen moeilijk te veranderen. Toch 
zal ook dat niet altijd het geval zijn. Zo zullen wijzigingen in het vennoot-
schapsrecht snel geadopteerd worden; het infrastructurele karakter leidt daartoe. 

Als de veronderstelling echter globaal juist is, kan de volgende stelling 
worden betrokken, namelijk dat wijzigingswetten eerder tot doelbereiking leiden 
dan geheel nieuwe wetgeving. Dat zou mede in de hand gewerkt kunnen worden 
doordat wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden van de bestaande praktijk, 
dat lering getrokken is uit de opgedane ervaringen.102 Dat moet men toch niet 
uitsluiten. 

                                                 
 
 
102  Ook kennen sommige wetten een bepaling die experimenten mogelijk maakt waarmee    

– tijdelijk en begeleid door onderzoek – zo nodig van de wettelijke voorzieningen kan 
worden afgeweken, en is er een enkele experimentenwet. Verder komen regelmatig 
evaluatiebepalingen voor. Deze onderzoeken kunnen leiden tot bijstelling of intrekking 
van weten of wettelijke bepalingen. Een ander verschijnsel is dat van de tijdelijke wet  
(een met een vervalbepaling) of van de horizonbepaling (een wet vervalt, tenzij naar 
aanleiding van een afgesproken moment van heroverweging tot voortzetting wordt 
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Beide bovenstaande typologieën hielden een globale tweedeling in. Er 

zijn specifiekere indelingen mogelijk. Een voor de hand liggende en mogelijk 
betekenisvolle met het oog op de werking is het onderscheid naar het 
rechtsterrein: materieel privaatrecht, materieel strafrecht, materieel bestuursrecht 
of specifiek ordeningsrecht, en de formele (procesrechtelijke) varianten. 
Immers, op die terreinen gaat het om steeds andere verhoudingen tussen 
verschillende spelers.  

Nog specifieker is de indeling van wetgeving naar de wetgevende bron: 
de departementen (of in geval van initiatiefvoorstellen de Kamerleden die dat 
terrein ‘onder hun hoede’ hebben). Ook deze indeling is waarschijnlijk 
betekenisvol omdat de departementen specifieke maatschappelijke velden 
bedienen, met eigen verhoudingen, gewoonten, normen. Weer een stap verder is 
het om alle velden die departementen bedienen (sommige immers, bijvoorbeeld 
Justitie, VROM en VWS, omvatten diverse beleidsterreinen) als indelings-
criterium te nemen (waarmee we de veertien wetsfamilies van Van Poelje 
(1977) voorbijstreven). 
    
Wat betreft de aard van de bepalingen zal het interessant zijn te zien of rechten 
tot meer doelbereiking zullen leiden dan plichten, subsidies meer dan heffingen, 
verboden meer dan geboden. Kortom, of stimulerende voorzieningen tot een 
betere werking en doelbereiking leiden dan remmende voorzieningen.  

Dat kan met de incentive zelf te maken hebben, maar ook met de juridische 
vormgeving. Een gebod is veelal minder eenduidig dan een verbod, een plicht 
strakker dan een recht. Westerman (2006) geeft aan dat het veel uitmaakt of 
men een norm negatief of positief formuleert. Een algemene positieve norm 
wordt onherroepelijk vaag, in tegenstelling tot een algemene negatieve norm; 
zij geeft het voorbeeld: ‘schrijf brieven’ in vergelijking met ‘verboden brieven 
te schrijven’.  

 
b. Vormgeving van regels en opbouw van wetten 
Wat betreft de vorm en opbouw van een wet bestaan er diverse keuzemogelijk-
heden. Wij noemen de belangrijkste.  

Allereerst is de formulering waarschijnlijk betekenisvol. Zo zijn bepa-
lingen gesloten of juist open geformuleerd, met weinig of juist veel ruimte voor 
toepassing in concrete gevallen, of zij geven een van meer of minder voorwaar-

                                                                                                                   
 
 

besloten). Zie S. Bulut & G.J. Veerman, Over experimenteer- en horizonbepalingen, Den 
Haag (MvJ) 2010.    
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den voorziene opdracht aan justitiabelen (doelbepalingen,103 zorgplichtbepa-
lingen,104 geconditioneerde zelfregulering). Er kunnen diverse redenen zijn te 
kiezen voor open normen: 

- om tegemoet te komen aan zeer uiteenlopende situaties waarin de wet 
zal gelden; 

- om tegemoet te komen aan te verwachte veranderingen in de tijd zodat 
aanpassing mogelijk is; 

- uit ideologische overwegingen om tegemoet te komen aan de eigen 
verantwoordelijkheid of ruimte van burgers en bedrijven; open normen 
(en doelbepalingen) kunnen zo bijdragen aan marktwerking;105 

- om een compromis te bereiken vanwege verschillende opvattingen. 
Bij de beoordeling van de werking en doelbereiking van open normen zal het 
motief een rol kunnen spelen. Indien bijvoorbeeld voor open normen is gekozen 
vanwege een ideologisch motief, ligt een scherpe doelverwachting niet in de 
rede en zijn verschillende wijzen van omgaan met de wet het gevolg. Dat moet 
niet noodzakelijk negatief gewaardeerd worden (anders had de wetgever 
specifieker moeten zijn). 

 
Het huidige kabinet heeft vanuit ideologische overwegingen een voorkeur voor 
open normen en doelbepalingen (geboden) om ruimte aan maatschappelijke 
sectoren te geven. De keuze voor een of ander heeft gevolgen. Met ruime 
bepalingen krijgen toezichthouders, uitvoerders en handhavers meer discretio-
naire bevoegdheid; de uitoefening daarvan kan de rechter vervolgens slechts 
marginaal toetsen. Rechters hebben wel de mogelijkheid om via hun uitspraken 
nadere betekenis te geven aan de open normen en zodoende de ruimte in te 
perken. 

Er worden voor- en nadelen van open normen vermoed. Voordelen zouden zijn 
dat deskundigen de normen als algemene leidraad kunnen hanteren, dat de 
normen op specifieke situaties soepel toepasbaar zijn en dat ze tot minder 
conflicten aanleiding geven. Nadelen zouden zijn dat ze onvoldoende houvast 

                                                 
 
 
103  In Ter Borg c.s. (‘Doelgericht wetgeven’ 2009) worden doelvoorschriften onderscheiden 

in resultaatsverplichtingen en inspanningsverplichtingen, worden de resultaatsverplich-
tingen onderverdeeld in kwantitatieve en kwalitatieve doelvoorschriften, terwijl de 
kwantitatieve doelvoorschriften statisch kunnen zijn (te behalen resultaat per periode 
gelijk) of dynamisch. In het rapport komt naar voren dat doelbepalingen geconcretiseerd 
(kunnen) worden door middelenbepalingen in regelingen van gelijke of lagere ‘rang’, in 
het toezicht of in de uitvoering (p. 36-39). 

104  Ons inziens is een zorgplichtbepaling een type doelbepaling, zij het dat in sommige 
wetten de zorgplichtbepaling als vangnetbepaling fungeert. Dan is het niet een 
doelbepaling.   

105  De werking van marktwerking kunnen wij via deze instrumenten mogelijk in beeld 
krijgen.  
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bieden, zo hetzij tot vertwijfeling leiden106 hetzij tot nadere invulling (met meer, 
maar minder kenbare regels als gevolg) en dat zij meer aangrijpingspunten 
voor beroep op de rechter bieden.107 Open normen kunnen dus zowel tot minder 
als tot meer last van regels leiden.108  
Op grond van het onderzoek van Dorbeck-Jung kan men verwachten dat 
interne regels minder last veroorzaken dan externe, en dat hoog opgeleiden 
meer last van externe regels hebben dan laag opgeleiden. Ook zouden 
hoogopgeleiden makkelijker met open normen uit de voeten kunnen komen dan 
laagopgeleiden.109  
Wij verwachten verder dat binnen organisaties die betrokken zijn bij uitvoering, 
toezicht en handhaving de normen veelal nader ingevuld zullen worden zodat 
de onzekerheid wordt verkleind en er een verhaal is voor bij de rechter, en dat 
werkprocessen worden gestandaardiseerd zodat het werk wordt vereenvoudigd 
en de productiviteit wordt verhoogd. In onderzoek is aangetoond dat 
gedetailleerde informatie beter wordt begrepen en eerder leidt tot beoogd 
gedrag (Pape 2008). Hoogerwerf c.s. (1993:64) wijzen erop dat specifieke 
beleidsinstrumenten (dat wil zeggen dat met een hoge mate van 
gedetailleerdheid in het gedrag wordt ingegrepen) beter zijn afgestemd op de 
diverse specifieke situaties, hetgeen de effectiviteit positief zal beïnvloeden.   

  
In de tweede plaats kan de constructie tot verschillen in werking leiden. Er is 
meestal een zekere ruimte in de keuze iets geheel bij wet te regelen of juist 
tegemoet te komen aan het subsidiariteitsbeginsel en bij de regeling zo dicht 
mogelijk op de werkelijkheid te zitten.  

Het legaliteitsbeginsel brengt weliswaar mee dat de belangrijkste zaken 
in de wet zelf worden geregeld, maar ruime delegatie vindt veelvuldig plaats. Er 
bestaan diverse redenen voor delegatie. Naast de hiervoor genoemde haast en de 
tijdwinst alsmede een verhoogde compromiskans (men verplaatst als het ware 
het probleem), zijn er ook de dichtere aansluiting op de praktijk en op snelle 
ontwikkelingen dan wel de wens van bewindslieden de materie in eigen hand te 
houden.  

In het kabinetsbeleid bestaat op het deelterrein van de vergunning een 
voorkeur voor algemene wettelijke regelingen (in plaats van verboden waaraan 
een vergunningstelsel is gekoppeld;het verschil is of de voorwaarden waaronder 
mensen iets mogen in de wet staan dan wel via een vergunning worden 
opgelegd). Beide constructies hebben, zo kan men verwachten, hun voor- en 

                                                 
 
 
106  Zo de uitvoerders van de Flora- en faunawet (Pro Facto 2007). 
107  Schimmel & Veerman 1990, die ook aangeven dat ruime normen de uitvoering de kans 

bieden klantvriendelijk te werken en zo minder conflicten genereren.  
108  Zo Dorbeck-Jung c.s. 2005. Zie ook Westerman 2006 en Veerman 2009. 
109   Echter, onderzoek naar dwangbehandeling leerde dat de open normen in de Wet BOPZ 

nader gespecificeerd zouden moeten worden, opdat de – hoog opgeleide – uitvoerders 
van deze wet er beter mee uit de voeten kunnen. 
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nadelen in termen van rechtsgelijkheid en maatwerk, naleving en handhaving, 
ruimte en duidelijkheid.110 Vanwege het maatwerk van de vergunning en de 
controle door de vergunningverlener verwachten we wel dat een vergunning-
stelsel tot meer naleving leidt dan een algemene regeling. Overigens bestaat 
eenzelfde soort keuze bij een begunstigende voorziening: deze kan de wetgever 
als subjectief recht construeren (‘Iedere ingezetene in Nederland heeft recht op 
een minimum besteedbaar bedrag’), maar ook als bevoegdheid of plicht van een 
uitvoeringsorgaan ten aanzien van een doelgroep (‘De gemeente draagt er zorg 
voor dat haar ingezetenen een minimum besteedbaar bedrag hebben’).   

Een complicerende factor bij deze indelingen en inhouden is dat wetten 
veelvuldig combinaties van normen bevatten (bijvoorbeeld rechten toedelen 
aan burgers maar de toedeling ervan opdragen aan uitvoeringsorganen die 
opgetuigd worden met bevoegdheden en waar voor de toedeling procedures in 
het leven worden geroepen), of combinaties van velden of belangen betreffen 
(de meeste wetten kennen meer dan een ondertekenaar). Geen typologie zal 
daarom sluitend zijn.  
 

Er zijn diverse mogelijkheden van rechtsbescherming, door aan te sluiten bij de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) dan wel door specifieke voorzieningen te 
treffen. De Awb kent een uitgewerkt beschermingsregime en een ruim ‘belang-
hebbende’ begrip. Specifieke rechtsbeschermingbepalingen kunnen opgesteld 
worden om bijvoorbeeld meer of juist minder mogelijkheden van beroep en 
bezwaar te bieden, snelle besluitvorming te bevorderen en aan te sluiten bij 
specifieke omstandigheden. Men kan verwachten dat specifieke rechtsbescher-
mingsbepalingen daarom beter op de doelbereiking aansluiten. 

Ingewikkeld is het overgangsrecht. Overgangsrecht is vaak nodig omdat 
een nieuwe regeling of wijziging van een regeling een verandering in bestaande 
verhoudingen betekent. In beginsel gaan wetten gelden vanaf het moment dat zij 
in werking treden. De vraag is dan wat te doen met de rechtstoestanden die 
daarvoor bestonden. Indien de wetgever bijvoorbeeld nieuwe eisen stelt aan een 
huwelijk, wat betekent dat voor alle reeds gesloten huwelijken? Blijven die 
bestaan of zijn het geen huwelijken meer omdat ze niet meer voldoen aan de 
eisen van een huwelijk? Dat moet duidelijk zijn. Indien er geen overgangsrecht 
is geregeld, is het de vraag of er problemen ontstaan en hoe die worden opgelost. 
 
In de derde plaats kan de regeling van de handhaving gevolgen hebben voor de 
naleving. Controle en toezicht op de uitvoering kan worden overgelaten aan 
departementale ‘planning en control’-cycli (dat hoeft wettelijk niet te worden 
                                                 
 
 
110  Houweling 2006. Er zijn ook andere gevolgen denkbaar, zoals: een vergunningstelsel 

maakt toepassing van de Wet Bibob mogelijk, een algemene regeling niet. 
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geregeld) dan wel worden opgedragen aan rijksinspecties of aan andere organen 
waarbij dan inrichting, taken en bevoegdheden worden geregeld. 

Er zijn verschillende middelen om de naleving van regels door burgers 
en bedrijven te bevorderen. Deze handhavingsinstrumenten zijn strafrechtelijk 
of bestuursrechtelijk van aard (met mengvormen), dan wel privaatrechtelijk. 
Tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving bestaan overeen-
komsten en verschillen.111 Diverse sancties komen bij beide voor,112 het 
bestuursrecht kent daarbij de mogelijkheid van herstel in de oude toestand. De 
organen die voor de handhaving verantwoordelijk zijn, verschillen; bij privaat-
rechtelijke handhaving wordt het initiatief aan de betrokkenen gelaten.  
 
De diverse keuzes die in een wet moeten worden gemaakt, zijn, los van 
beleidsmatige en financiёle grenzen, lang niet altijd vrij. Een wet staat niet op 
zichzelf. In de eerste plaats leggen de Grondwet en vooral internationale en 
Europese regelgeving beperkingen op. In de tweede plaats moet ervoor worden 
gezorgd dat een nieuwe regeling niet interfereert met bestaande regels. 

Vanuit het perspectief van de normadressaten kan men een stap verder gaan en 
cumulatie van regels willen vermijden. Het Ministerie van LNV heeft wel eens 
een lijst opgesteld van regels die op boerenbedrijven van toepassing waren; het 
werd een kloek boekwerk. Scholen worden niet alleen geconfronteerd met 
regels van OCW, maar ook van bijvoorbeeld SZW, VROM, VWS en van 
gemeentelijke overheden.  

  
Al werken wetten niet zomaar – de werking hangt onder meer af van de 
middelen die voor de uitvoering beschikbaar worden gesteld (het aanvullend 
beleid) en van de context, met wat mensen willen en kunnen met regels (zie 
hierna) –, wij denken dat niettemin inhoud en vormgeving van wetgeving wel 
enige invloed hebben op individuen en maatschappelijke configuraties.  
 
Besluit 
Met de inwerkingtreding van de wet gaat het proces van wetgeving een 
volgende fase in; van de wet in wording naar de wet in werking. Verschillende 
factoren binnen de wet beïnvloeden, zo vermoeden wij, de werking van de wet. 
Wij zullen in het onderzoek de diverse karakteristieken meenemen. In het 
bijzonder gaat het ons erom: 

                                                 
 
 
111  Overigens is het de vraag of die verschillen voor de burger een rol spelen. ‘Een boete is 

een boete’, aldus de Nijmeegse hoogleraar Sackers in Mr. 2009/11, p. 58. 
112  Binnen het strafrecht bestaat een grote variëteit aan sancties binnen de hoofdgroepen 

vrijheidsbenemend, vrijheidsbeperkend en financieel, alsmede aan maatregelen zoals       
– verplichte – trainingen en programma’s.   
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• of de wettelijke interventie remmend of stimulerend is; 
• of sprake is van een open norm of van een gesloten norm; 
• of sprake is van een doelbepaling of van middelbepalingen; 
• of de wet infrastructureel of gedragsbeïnvloedend is;  
• of het een wijziging van wetgeving betreft, of dat een nieuwe wet in het 

leven is geroepen; 
• of er sprake is van delegatie; 
• of gebruik wordt gemaakt van algemene regels, of van vergunningen 

dan wel ontheffingen; 
• of specifieke rechtsbeschermingsbepalingen in de wet zijn opgenomen; 
• of de handhaving strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk 

is ingericht; 
• of overgangsrecht aan- of afwezig is en wat de gevolgen hiervan zijn. 
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6.4   Aanvullend beleid 
Voor de werking van wetgeving is veelal aanvullend beleid nodig, beleid voor 
de invoering of implementatie van de wet alsmede beleid voor de controle op de 
uitvoering en handhaving van de wet. Dat aanvullend beleid is niet in handen 
van wetgevingsjuristen, maar, onder verantwoordelijkheid van de bewinds-
persoon, van de beleidsafdelingen en/of de FEZ-afdeling. In aansluiting op wat 
onder 2.3 is gezegd, is voor een eenduidige boodschap van de rijksoverheid 
samenhang tussen norm en aanvullend beleid nodig. Die samenhang wordt 
verkregen door afstemming tussen de betrokken departementale eenheden. De 
departementale praktijk leert dat het niet vanzelf spreekt dat wetgevingsjuristen, 
beleidsmedewerkers en FEZ-medewerkers met elkaar overleggen over de 
(materiële) condities waaronder de wet zal werken en over de prestaties die van 
uitvoerings- en handhavingsorganen worden verwacht.  
 
6.4.1   Middelen voor invoering en uitvoering 
Naast de formele bekendmaking via www.wetten.nl, het Staatsblad en de 
Staatscourant, zijn er diverse middelen om de wetgeving bekend te maken 
(voorlichting in allerlei vorm). Dat vergt een beleid. Uit onderzoek blijkt 
regelmatig dat het met de bekendheid van de regels veelal erg matig gesteld is, 
zelfs bij uitvoerende diensten. Er bestaan wel verschillen. Bekend is bijvoor-
beeld dat instellingen, grote bedrijven en hoog opgeleiden veelal beter op de 
hoogte zijn van normen dan kleine bedrijven en laag opgeleiden.113 Buiten het 
met cognitieve middelen bekend maken van regels bij de normadressaten, zijn er 
andere middelen. Zo kunnen belangrijke actoren ingezet worden bij de uitvoe-
ring van of naleving van regels om zo een grotere bekendheid aan de 
regelgeving te geven. De sociale leertheorie laat zien dat waar sleutelfiguren 
bepaald gedrag vertonen waardoor zij een voordeel verkrijgen, dit gedrag wordt 
overgenomen door anderen (Bandura 1986). 

 
Aanvullend beleid betreft voorts de verschaffing van middelen voor invoering 
(zoals geld voor opleiding en deskundigheden, voor het plaatsen van 
verkeersborden) en voor uitvoering (zoals geld voor de uitoefening van gedele-
                                                 
 
 
113  Zo was nog niet de helft van de eigenaren/beheerders van scholen, hotels, zorgin-

stellingen etc. op de hoogte van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater 
(hoewel de regeling opgesteld was naar aanleiding van een uitbraak van de bacterie in 
1999, met 32 doden als gevolg die veel publiciteit kreeg). Grote ‘spelers’ bleken beter op 
de hoogte dan kleine. R&M, Evaluatie Regeling legionellapreventie en Waterleiding-
besluit, Maastricht 2002. Een – wel erg kleine – steekproef van 60 personen door het AD 
had als uitkomst dat 95% voor het verkeersexamen zou zakken; met name de voorrangs-
regels werden slecht gekend. AD, 4/8/2001. 
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geerde bevoegdheden, geld voor het benodigde personeel). Zoals gezegd, 
moeten soms de voor de uitvoering noodzakelijke middelen worden ontwikkeld 
(polis, inburgeringscursus) of zijn er onvoldoende van (professionals, lokali-
teiten). Zonder middelen worden de kosten van het voldoen aan de normen 
afgewenteld op de normadressaten. Waarschijnlijk is het verschaffen van 
middelen van belang voor de acceptatie en de feitelijke uitvoering van de wet. In 
elk geval vond Potman in zijn empirisch onderzoek naar de uitvoering van de 
Wet geluidhinder een dergelijk verband (1989:190).  

Het beleid bevindt zich op dit punt in een dilemma. Een voordeel van 
het verstrekken van middelen is dat kosten-batenoverwegingen van de norm-
adressaten eerder ten gunste van naleving zullen uitvallen. Een inherent nadeel 
is dat degenen die toch al zouden naleven, nu daarvoor middelen krijgen; een 
ander nadeel is dat er controle op de besteding plaats zal gaan vinden, hetgeen 
extra kosten meebrengt. Een risico is dat financiёle voorwaarden en prikkels 
‘een ander signaal overbrengen dan respect voor de wettelijke norm.’114  

De invloed van financiële prikkels blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkelingen in 
de zorg (de Lau 2009). Vrijgevestigde medisch specialisten werden in het 
verleden per verrichting betaald; dit dreef hen tot het draaien van zoveel 
mogelijk productie. Met de introductie van de budgettaire lumpsumregeling, 
waar het merendeel van de specialisten zich bij aansloot, kregen zij een vast 
bedrag per jaar. Hiermee verdween de inkomensprikkel; tezamen met de 
budgetbeperkingen van de ziekenhuizen is deze wijze van financiering 
aangewezen als invloedrijke factor voor de sterke toename van de lengte van de 
wachtlijsten.115  

 
Een belangrijk aspect, ten slotte, is de tijd. Nieuwe regels moeten landen en het 
kost de ontvangers van die regels tijd hun gedrag (maar soms ook de nood-
zakelijke voorzieningen zoals een informatiesysteem) daarnaar te richten.  

 
6.4.2   Controle op de uitvoering en handhaving 
Een eveneens van de voorbereiding van wetgeving relatief geïsoleerd proces is 
dat van de controle op de uitvoering en handhaving. Dat betreft de wijze waarop 
uitvoerings- en handhavingsorganen aangestuurd worden vanuit of vanwege de 
departementen. Er zijn diverse redenen voor controle. Er is een politieke voor-
keur voor zelfregulering, globale doelen en open normen; dat betekent dat taken 
in vertrouwen overgedragen worden. Dat levert echter de nodige onzekerheid op 

                                                 
 
 
114  Herweijer 2008:1. Zijn stelling heeft hij onderbouwd met enkele voorbeelden. Zie ook de 

eerdere opmerkingen met betrekking tot het ‘crowding-out’ mechanisme. 
115  Een vrije vertaling hiervan is dat als de financiële prikkel te sterk is, er een eenzijdige 

gerichtheid op de geldstromen ontstaat en dat bij de afwezigheid van financiële prikkels 
het gevoel van urgentie uitdooft. 
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die niet immer verdragen wordt en daarom tot controle leidt. Daarbij speelt op 
de achtergrond waarschijnlijk de ministeriёle verantwoordelijkheid. De minister 
is verantwoording verschuldigd aan het parlement omdat het gaat om de 
besteding van publieke middelen en de uitvoering van publieke taken 
(systeemverantwoordelijkheid). Controle kan verder nodig worden gevonden 
vanwege het mechanisme van het moreel risico (‘moral hazard’): als de 
principaal (opdrachtgever) de risico’s van budgetoverschrijding draagt, leidt dat 
tot risicovoller gedrag van de uitvoerder dan wanneer de uitvoerder zelf de 
risico’s draagt. Bij verschaffen van middelen door de principaal ligt daarom een 
zekere controle voor de hand.116 De experts in het panel menen dat een gering 
financieel belang bij de uitvoering van een taak tot suboptimale uitvoering ervan 
leidt en dat toezicht bijdraagt aan een goede uitvoering van de wet. 

De controle kan zowel inhoudelijk als financieel zijn. Dat gebeurt op 
uiteenlopende manieren. Zo kunnen departementen prestatiecontracten afsluiten 
met organen die geroepen zijn de wettelijke taak uit te voeren. Het kan zijn dat 
een al dan niet geoormerkt budget ter beschikking wordt gesteld aan uitvoering 
en/of handhaving met departementale controle op de wijze en mate van 
besteding. Mol (1997) maakt bij de budgettering onderscheid tussen toekenning 
van een budget op basis van input, proces, taak, of output (wij rekenen de lump 
sum tot de input en de financiering naar prijs tot output).117 Aan zijn onderscheid 
kan de specifieke en algemene uitkering worden toegevoegd als het gaat om 
financiële verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeente. Mol merkt op dat 
het outputbudget bedrijfsmatig gezien het ideaal is en ook het meest geliefd. De 
taken van de overheid lenen zich hier echter niet altijd voor. Als deze 
financieringsvormen met bijgaande prestatie-eisen toch geforceerd worden en 
onbetrouwbare indicatoren tot gevolg hebben, werkt dit contraproductief.  

De Algemene Rekenkamer constateerde overigens met enige zorg dat het 
klassieke onderscheid tussen specifieke uitkeringen en algemene doeluit-
keringen aan het afnemen is, beide vormen groeien naar elkaar toe.118 

 
In het ideale geval weerspiegelt dit controlebeleid de aard van de normstelling 
en uiteindelijk de beoogde doelstelling. Dat is, zoals gezegd, niet noodzakelijk 
de praktijk vanwege de op de departementen bestaande relatieve scheiding 
tussen beleid, wetgeving en financiën.  

 
                                                 
 
 
116  Over ‘moral hazard’ zie o.a. Van den Bergh 1999 en Van Boom c.s. 2008. 
117  Volgens de directie FEZ van Justitie is de financiering binnen het departement op basis 

van output gemeengoed (volgens de methode P (prijs) x Q (hoeveelheid)). Een 
inputbekostiging of lumpsumregeling komt nog sporadisch voor.  

118  Kamerstukken II, 2005/06, 30 498, nrs. 1-2. 
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Besluit 
Het aanvullend beleid is naast de wet een belangrijk middel waarmee gepoogd 
wordt om de werking van de wet en de doelbereiking te beïnvloeden. De 
volgende factoren zijn vanuit het aanvullend beleid relevant in het licht van de 
werking en doelbereiking:  

• de mate waarin kennis en informatie over de wet wordt verschaft; 
• de materiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor de in- en 

uitvoering van de wet; 
• De wijze waarop de betreffende taak wordt gefinancierd (specifieke of 

algemene uitkering; input- proces-, taak- of outputprestaties). 
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6.5   Toezicht op de uitvoering 
Een specifieke vorm van controle is het toezicht op de uitvoering (te 
onderscheiden van het toezicht op de naleving, dat gelijk staat aan 
‘handhaving’). Voor de inzet van toezicht gelden de onder 6.4 genoemde 
redenen voor controle. Daar komt bij dat met de scheiding tussen beleid en 
uitvoering en de verzelfstandiging van allerlei publieke organisatieonderdelen, 
de behoefte groeide aan controle op de uitvoering (doelmatige en rechtmatige 
besteding van publieke middelen) via toezichtarrangementen.119 Zo bijvoorbeeld 
het toezicht van de VROM-inspectie op de handhaving van bouw- en 
milieuregels door gemeenten. Dit toezicht komt in plaats van of bovenop de 
hiervoor genoemde hiërarchische controle.120 Beoordeeld worden prestaties 
en/of processen van uitvoerende instellingen aan de hand van wel tot niet 
geprogrammeerde maatstaven. Naarmate de maatstaven preciezer zijn, is het 
oordeel van de toezichthouder meer gebonden (is er minder kans op willekeur, 
maar ook minder kans op maatwerk).121  

De toezichthouder ziet zich in zijn werk geconfronteerd met enkele dilemma’s. 
Hij moet voor de effectiviteit een zekere onvoorspelbaarheid in zijn gedrag 
leggen, maar voor het lerend vermogen en voor een fair optreden is een zekere 
voorspelbaarheid wenselijk. Hij moet oog hebben voor de letter van de wet en 
voor het doel van de wet. De bijzonderheden van de ondertoezichtgestelde doen 
er niets toe (formeel gelijke toepassing van de normen) en de bijzonderheden 
van de ondertoezichtgestelde doen er alles toe (materieel gelijke toepassing van 
normen). Daarnaast speelt dat bij een beperkte capaciteit keuzes moeten 
worden gemaakt ten aanzien van wie worden gecontroleerd.  
Wij vermoeden dat deze dilemma’s zich voordoen bij zowel gesloten en 
gedetailleerde normen en bij open normen of doelbepalingen, zij het dat de 
beginsituatie voor de toezichthouder verschilt. 

 
Er bestaat een sterke neiging tot het meetbaar maken van de prestaties, tot 
sturing op output (een dergelijke transparantie is zowel praktisch voor de 
toezichthouders als voor de ondertoezichtgestelden). Outputindicatoren geven 
                                                 
 
 
119  Hoogendoorn 2002. Dit toezicht (informatie, beoordeling, beïnvloeding) is op zich te 

onderscheiden van het repressieve toezicht (de bestuurlijke pendant van de 
strafrechtelijke handhaving); een scherp onderscheid is helaas niet mogelijk.  

120  Ook het onderscheid tussen controle en toezicht is niet scherp, daargelaten dat controle 
veelal vanuit een departement wordt uitgevoerd en toezicht van buiten. ‘Toezicht op de 
uitvoering’ zal niet primair op de financiële verantwoording gericht zijn, controle kan 
zowel de financiën als de beleidsmatige uitvoering betreffen. Hoogendoorn nam waar dat 
intern toezicht meer als adviseur van de leiding van een organisatie functioneert, dan als 
toezichthouder. Dat is niet altijd zo. Winter c.s. (2008) constateerden dat Functionarissen 
Gegevensbescherming wel hun toezichtfunctie uitoefenden, dat – slechts – 20% van hen 
aanwijzingen kreeg van de leiding. 

121  Intern toezicht valt hier dus buiten.  
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echter soms juist minder inzicht in prestaties en leiden soms tot verslechtering 
van deze prestaties, aldus de prestatieparadox (Leeuw & van Thiel 2003).122 De 
prestaties veranderen namelijk, maar de indicatoren niet. De ondertoezicht-
gestelden kunnen door het meten van de prestaties leren hoe ze deze kunnen 
verbeteren (positief leren). Naarmate een organisatie maximaal presteert op een 
bepaalde indicator, verliest deze het onderscheidend vermogen om het verschil 
tussen goede en slechte prestaties inzichtelijk te maken. Naast positief leren 
bestaat er ook pervers leren. Dit betreft het manipulatieve gedrag van onder-
toezichtgestelden om een prestatie kunstmatig hoog te laten lijken, zonder dat 
daar een feitelijke verbetering aan ten grondslag ligt. Verder kan er sprake zijn 
van selecteren en onderdrukken. Ondertoezichtgestelden zullen juist die activi-
teiten ondernemen die tot goede scores leiden en zullen mogelijk proberen 
tegenvallende prestaties te onderdrukken.  

Ook in de informatierelatie kan men variaties onderscheiden. Aan de 
kant van de toezichthouder spelen de mate van detaillering, van volledigheid, 
van aanvaarding van foutenmarges in relatie tot de toezichttaak en de 
informatiebron. Toezichthouders hebben de sterke neiging de informatiever-
zameling te structureren (Hoogendoorn 2002: 299). Omgekeerd kunnen onder-
toezichtgestelden inspelen op de informatiewens en hun activiteiten daarop 
richten; gegeven dat die informatiewens gericht is op bureaucratische doelen van 
de toezichthouder, is de kans groot dat die wens een reductie van de te bereiken 
doelstelling betekent, en zal structurering van de informatie niet bijdragen aan 
maximalisering van de bereiking van met de wet beoogde doelen.  

In de zorg bijvoorbeeld kan de informatie over de zorgverlening gaan over de 
aanwezigheid van protocollen, de verslaglegging van behandelingen en de 
berichtgeving aan patiënten. In hoeverre dergelijke informatie iets nuttigs zegt 
over de kwaliteit van de verleende zorg, is niet op voorhand helder. Dergelijke 
indicatoren houden nauw verband met de in 6.2 gesignaleerde bureaucratische 
behoefte aan uitwendige, voor beleid hanteerbare categorieën.  

 
De wijze van toezicht valt te onderscheiden in bijvoorbeeld formeel en 
informeel toezicht, preventief en repressief, outputgericht en outcomegericht, 
straffend en overredend (ofwel: afschrikkingsgericht en nalevingsgericht 
(‘compliance’)).  

De aard van het toezicht maakt waarschijnlijk wel verschil. Zo bleek uit 
de derde evaluatie van de Wet BOPZ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
haar toezichtbeleid veranderde van patiëntgericht naar gefaseerd toezicht; dat 
had tot gevolg, aldus de evaluatiecommissie, dat een der doelen van de Wet 
                                                 
 
 
122  In haar onderzoek vond Hoogendoorn geen bevestiging van het bestaan een dergelijke 

relatie (p. 215-216). 
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BOPZ, de bescherming van de individuele patiënt, gevaar liep. Janssens vond 
dat toezicht (in casu: op scholen) op zich werkt, dat een integrale aanpak beter 
werkt dan een regelgerichte aanpak maar dat onduidelijk is welke elementen van 
een integrale aanpak het meest werkzaam zijn. Winter constateerde hetzelfde op 
basis van vier empirische onderzoeken, waaronder twee quasi-experimentele.123 
De effectiviteit van het toezicht hangt daarbij samen met de aard van de 
normstelling. Zo kan men veronderstellen dat doelbepalingen een outcome-
gericht toezicht vereisen, dat nadere eisen om de voorspelbaarheid en uitvoer-
baarheid van het toezicht te vergemakkelijken haaks kunnen staan op de vrijheid 
in de middelenkeuze die doelbepalingen geven.  

De gesignaleerde trend van transparantie, voorspelbaarheid en specificatie 
levert derhalve een voorspelbare spanning op met de trend zoveel mogelijk 
doelbepalingen en open normen te stellen teneinde het vertrouwen in, de 
verantwoordelijkheid en creativiteit van de normadressaten te bevorderen. Die 
spanning wordt voelbaar op het niveau van de normadressaat; zij is 
bijvoorbeeld gesignaleerd in de evaluatie van de Zeevaartbemanningswet.124  

 
Met betrekking tot de organisatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
bureaucratisch gestructureerd toezicht (hiërarchisch met diverse lagen, veel en 
gedetailleerde interne regels, weinig vrijheid voor toezichthouders) en 
discretionair gestructureerd toezicht (weinig lagen, weinig nadere regelgeving, 
autonomie voor de toezichthouder).125 Een bureaucratische structuur sluit, zou 
men denken, beter aan bij outputgericht toezicht, waar bij outcomegericht 
toezicht eerder een discretionaire organisatie te vinden zal zijn.126 De toezicht-
houdend medewerkers spelen hierin ook een rol van belang. Wij vermoeden dat 
het opleidingsniveau een factor van invloed is. Naarmate zij hoger opgeleid zijn, 
zullen zij meer overzicht hebben en meer in staat zijn outcomegericht te werken.  
 

                                                 
 
 
123  F. Janssens ‘Er gaat niets boven een goede theorie! Over onderzoek naar effecten van 

toezicht, Symposium ‘Handhaving en toezicht’, 5/11/2009 te Utrecht. H.B. Winter, 
‘Toezicht en effect: waarom en hoe’, op hetzelfde symposium. Het probleem van een 
mix kan overigens zijn dat onderdelen elkaar tegenwerken. Zo waarschuwt Van Erp 
(2007) voor het risico dat communicatie die een dreiging bevat (op zich nuttig voor de 
pakkans) ertoe kan leiden dat over de naleving nagedacht gaat worden (de pakkans wordt 
afgewogen) in plaats van dat spontaan wordt nageleefd.   

124  Ter Borg c.s., Doelgericht wetgeven, Den Haag 2009, p. 20: de normadressaten ervoeren 
geen keuzevrijheid omdat de de Inspectie VW specifieke eigen opvattingen had. 

125  Deze tweedeling strookt met de tweedeling die in de organisatiewetenschap wordt 
gehanteerd: de interne structuurbenadering en de ‘human relationsbenadering’. 
(Hoogerwerf c.s. 1993: 94 e.v.)  

126  Zie echter het in 6.6.2 genoemde onderzoek waaruit blijkt dat door de specificatie die aan 
een bureaucratische aanpak inherent is, toch tegemoet wordt gekomen aan de diversiteit.  
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Uit onderzoek komt naar voren dat toezichthouders niet makkelijk 
zware machtsmiddelen inzetten (sprake is van een machtsparadox); invloed 
wordt vooral via advies en overleg uitgeoefend (wel speelt op de achtergrond de 
formele basis en de kans op sanctie). Naarmate er intensiever contact is tussen 
de toezichthouder en ondertoezichtgestelde zal er vermoedelijk anders worden 
omgesprongen met de bevoegdheden. De instandhouding van de relatie speelt 
een belangrijke rol, zoals het mechanisme van ‘shadow of the future’  leert. 
Indien toezichthouders professionals zijn met gezag, zal dat aan hun invloed 
bijdragen. Afdwingen met sanctionering heeft alleen zin als de ondertoezicht-
gestelde niet wil naleven en de kosten van niet-naleving te hoog worden geacht. 

Meervoudig toezicht (een aantal toezichthoudende dienstentoezicht-
houders voor eenzelfde ondertoezichtgestelde) leidt tot verschillende interacties 
tussen toezichthoudende diensten onderling (samenwerken, concurreren, ont-
wijken) afhankelijk van het object van het toezicht en van de kosten en baten 
van de interacties. Wanneer wat gebeurt, is echter niet duidelijk gelet op de 
kleine steekproef in Hoogendoorns studie. Ook tussen ondertoezichtgestelde en 
toezichthouders bestaan verschillende interacties in het geval van meervoudig 
toezicht. Zo is de informatiebelasting voor ondertoezichtgestelden groter indien 
een stimulans tot afstemming tussen toezichthouders ontbreekt. Ook kan deze 
gebrekkige afstemming leiden tot calculerend gedrag aan de kant van de 
ondertoezichtgestelden.127 
 
Besluit 
Het toezicht op de uitvoering beïnvloedt de manier waarop de wet wordt 
uitgevoerd. Wij vermoeden dat de belangrijkste factoren hierbij zijn: 

• het aantal toezichthoudende diensten; 
• de mate waarin de dienst afschrikkingsgericht of nalevingsgericht te 

werk gaat; 
• de mate waarin de toezichthoudende dienst een bureaucratische of juist 

discretionaire structuur kent; 
• het opleidingsniveau van de medewerkers; 
• de intensiteit waarmee de bevoegdheden door de toezichthouders 

worden aangewend; 
• de intensiteit waarmee de toezichthouders contact onderhouden met de 

ondertoezichtgestelden. 

                                                 
 
 
127  Ontleend aan Hoogendoorn (2002). 
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6.6   Uitvoering  
 
6.6.1   Algemeen 
Tussen wet en doelrealisatie van de wet staat in veel gevallen ‘de uitvoering’. 
Deze bestaat uit een veelheid van organen, instellingen, organisaties. Men denke 
aan bijvoorbeeld de ruim 400 gemeenten, de ruim 600 zelfstandige bestuurs-
organen, de ongeveer 2.600 RWT’s (rechtspersonen met een wettelijke taak)128 
en mogelijke andere diensten en instellingen. Soms staan ze op zichzelf, soms 
zijn ze geschakeld in een keten (de strafrechtsketen, bijvoorbeeld),129 soms 
werken ze al dan niet vanuit een verschillende invalshoek aan een zelfde taak. 
Onderzoeksmatig spelen op het punt van organisaties enkele afbakenings-
kwesties. Zo kunnen organisaties uit één vestiging bestaan of een zekere 
decentrale opbouw hebben. Die vallen in dit onderzoek beide onder ‘één 
organisatie’.  

  
Het werkterrein en de werkwijze van een uitvoeringsorgaan worden allereerst 
beïnvloed door de wet zelf. In 5.3 spraken wij de verwachting uit dat de wijze 
waarop de normen zijn geformuleerd, betekenis heeft voor de werkwijze van 
(onder meer) uitvoeringsorganen: een ruime formulering geeft meer vrijheids-
graden dan een strakke.130  De wet beïnvloedt. De theorie van het semi- 
autonome veld leert dat een nieuwe wet niet zomaar de gedragingen van actoren 
op een maatschappelijk veld bepaalt. Binnen organisaties (of ruimer: conglome-
raties van organisaties en individuen) spelen immers autonome processen. 
Niettemin zal er op zijn minst enige invloed van de wet zijn omdat die doel en 
taak aangeeft (een organisatie die de wettelijke taak heeft uitkeringen te 
verstrekken gaat niet vanzelf over op het organiseren van wielerkoersen; de Wet 
dwangsom bij niet tijdig beslissen (Stb. 2009, 383) leidt tot aanpassing van de 
procedures binnen bestuursorganen om tijdig te beslissen, bijvoorbeeld vanwege 
de kosten van niet tijdig beslissen). In dat verband maakt het waarschijnlijk 

                                                 
 
 
128  Leeuw 2008; de ARK vond er 1900. Alleen al de RWT’s ontvangen voor hun 

uitvoerende taak 46,6 miljard euro aan rijksbijdragen (ARK, Kamerstukken II, 2009/10, 
30 850, nr. 32). 

129  De ketenmetafoor is zinvol, maar men bedenke dat er meer ketens zijn (die dan met 
elkaar in de knoop kunnen raken) en/of dat organisaties in meer ketens opereren (en met 
zichzelf in de knoop kunnen raken). 

130  Minderhoud (1993: 180) nam waar dat de aard van de regels de aard van de 
uitvoeringsorganisatie beïnvloedt: eenduidige regels leidden tot een hiërarchische en 
bureaucratische structuur, vage regels met de nodige beleidsruimte tot decentrale 
organisatie van professionals. 
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verschil of voor de uitvoering van een nieuwe taak een bestaand orgaan wordt 
uitgekozen dan wel een nieuw orgaan daarvoor wordt ingesteld.  

Daarnaast wordt het optreden van uitvoeringsorganen mogelijk 
beïnvloed door een aantal andere elementen: het aanvullend beleid in de vorm 
van de eerder genoemde invoering (tijd, initiële middelen, IT/informatie-
infrastructuur, kennis en andere competenties), de standaardrelatie met de 
principaal131 (financiering door het departement, prestatie-eisen; planning en 
control) en het toezicht op de uitvoering. Eveneens een rol spelen de rechterlijke 
oordelen (immer op de achtergrond, actueel naar aanleiding van conflicten met 
een burger)132 en het veld waarin uitvoeringsorganisaties opereren (klanten, 
aanpalende organisaties, eventuele andere geldschieters, de pers).  

De diverse actoren kunnen verschillende wensen hebben en impulsen 
geven.133 Dat betekent dat verbanden al snel diffuus zullen zijn en dat we op 
zoek moeten naar de meest invloedrijke factoren. 
 
Voor de doelbereiking is het cruciaal dat de uitvoering het oog gericht heeft op 
het bereiken van de wettelijke doelstelling. Hiervoor is het van belang dat de 
uitvoering de wet naleeft ofwel normconform uitvoert. Binnen de uitvoering 
vinden echter processen plaats die niet noodzakelijk daartoe leiden. We noemen 
er enkele en onderscheiden binnen de uitvoering de organisatie en de uitvoerend 
medewerkers. Immers, een organisatie is weliswaar ‘een naar plaats en tijd 
geordend geheel van mensen en middelen, dat gericht is op de realisatie van een 
bepaald doel’, maar deze formele aanduiding miskent het belang van de 
menselijke factor, het gedrag van die  mensen. ‘De mensen zitten niet in de 

                                                 
 
 
131  Het ‘principaal- agent- dilemma’ houdt in dat de ‘agent’ (het uitvoeringsorgaan) ener-

zijds van de principaal afhankelijk is, anderzijds op eigen positie (voortbestaan, verbe-
tering) is gericht en graag zijn eigen gang gaat. De ‘agent’ heeft ten minste het voordeel 
van een informatiemonopolie. De principaal heeft verschillende mogelijkheden ervoor te 
zorgen dat de ‘agent’ zoveel mogelijk doet waarvoor deze is ingezet, zoals informatie-
verschaffing, prestatienormen, doelmatigheidsbeloning.  

132  Conflicten tussen bestuursorganen zijn er in overvloed, maar worden vaak via andere 
mechanismen behandeld. 

133  Zie bijvoorbeeld Kastelein (1990), die wijst op de spanningsvelden met de omgeving en 
de spanningsvelden binnen de organisatie. ‘Te zeer wordt in organisaties een 
gemeenschappelijk doel verondersteld’. (p. 53) Maarse ontwierp op basis van studies 
naar de uitvoering van beleid een bestuurlijke checklist voor de uitvoering van beleid 
rond vier gezichtspunten: uitvoeringscapaciteit (middelen, tijd, technologie e.d.), 
informatie-voorziening, doeleinden (verhouding doeleinden van principaal en van agent), 
macht (machtsverdeling (bevoegdheden), kans op conflicten) (aangegeven in: Potman 
198/199). Deze gezichtspunten zijn in de hier genoemde processen terug te vinden. Voor 
Potman zijn de doeleinden de primaire factor. 
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organisatie, maar de organisatie zit in de mensen’.134 Uit onderzoek is bekend 
dat vaak medewerkers de organisatie anders zien dan de leiding, sceptisch of 
cynisch zijn, de regels aan hun laars lappen (Roe: 26).135   
 
6.6.2   De uitvoerende organisatie 
De leiding van een organisatie staat voor de keuze hoe te opereren in de 
genoemde spanning die een rijk geschakeerde omgeving met uiteenlopende druk 
oplevert, gegeven bovendien een schaarste aan middelen. Wij vermoeden dat de 
leiding van een organisatie primair is gericht op het voortbestaan van de 
organisatie en haar eigen leiderschap daarin.136 Het overlevingsmechanisme 
speelt ook op organisatieniveau, kan men zeggen.  

Dat zou betekenen dat de relatie met de principaal (de geldschieter) 
doorslaggevend is: verzekeren van voldoende geld, van ‘credits’ (de invloed van 
het element ‘aanvullend beleid’).137 Omdat binnen de rijksoverheid de 
regelgever veelal niet dezelfde is als de geldgever, omdat wettelijke eisen niet 
noodzakelijk samenvallen met prestatie-eisen (zie ook hierboven), is er een 
flinke kans op betekenisverlies voor de doelrealisatie; het doel van de wet moet 
concurreren met andere oogmerken. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een wet 
inhoudelijke normen bevat die een afweging in de praktijk van de uitvoering 
meebrengen maar de principaal kwantitatieve prestatie-eisen stelt, de leiding van 
de organisatie aan die kwantitatieve eisen zal voldoen.  

Zo is bij de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (2006) gebleken 
dat rechters niet aan actieve – in verreweg de meeste zaken cruciale – 
feitenvaststelling doen (een mogelijkheid die de Awb biedt om de gelijkheid 

                                                 
 
 
134  Roe 2009:6,8. J.Q. Wilson (2000) maakte onderscheid tussen bestuurders, managers en 

uitvoerders – die rollen en de erbij horende belangen en gedragingen verschillen. 
135  Medewerkers zien veel in verbetering van de dienstverlening, managers in het voldoen 

aan verplichtingen, bestuurders letten op de legitimiteit (zie Lauwerier 2008:73). 
136  J. Q. Wilson (2000). Kastelein (1990:48): ‘Managers vertegenwoordigen doorgaans in de 

eerste plaats de ‘vested interests’’; zij zijn gericht op continuїteit. Zie ook Hoogerwerf 
c.s. 1993 die de baten-kostenverhouding voor uitvoerende organen als een element ziet 
die de acceptatie van overheidsdoelen beïnvloedt (1993: 51-53) en Snellen (1989) die 
gewezen heeft op de zelfreferentialiteit (Lauwerier 2008). 

137  In ’t Veld heeft vanuit een speltheoretische redenering aangegeven dat een organisatie 
plannen zal indienen volgens de voorkeur van de geldgever (1979). De ARK constateert 
dat zorginstellingen zich laten certificeren omdat zij anders worden gekort; zij hebben 
zelf de nodige scepsis over de relatie tussen certificatie en kwaliteit van de zorg en de 
kwaliteitssystemen functioneren niet erg goed (Kamerstukken 2008/09, 31 961, nrs. 1-2). 
Dat wil niet zeggen dat er noodzakelijk en altijd slaafs nagevolgd wordt: de leiding van 
de uitvoerende organisatie kan het beleid proberen te beïnvloeden (hetgeen sommige 
critici de kop kan kosten, zoals bijvoorbeeld een aantal gevangenisdirecteuren 
overkwam; zie Trouw 12/3/2004). Soms worden via een uitvoeringstoets de voorwaarden 
en kosten van uitvoering vooraf onderzocht (de IND doet dat bijvoorbeeld wel).  
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tussen procespartijen te borgen). Dat kost teveel tijd en dan worden de 
prestatie-eisen die met de Raad voor de rechtspraak zijn afgesproken, niet 
gehaald. Het doel van de wet wordt dus in de wielen gereden door de prestatie- 
afspraken. Dat gebeurt in een organisatie die een hoge mate van onafhanke-
lijkheid heeft en bestaat uit hoog opgeleide en zeer zelfstandig opererende 
professionals. 
Het is tevens een illustratie van de waarneming van Mackor (2008) dat er niet 
altijd een causale relatie is tussen prestatie en dienst, en dat het pervers is de 
prestatie-eisen direct door te vertalen naar het werk van de medewerkers. 

 
In dit verband spelen de aard van de organisatie en de wijze van financiering een 
rol. Een uitvoeringsorganisatie met één taak is voor de uitvoering van een taak 
afhankelijker van de principaal dan een organisatie met meer taken. De laatste 
heeft meer massa en kan meer variëren, meer ‘spelen’ met geldstromen en 
prioriteiten. Ook organisaties met meer financiers hebben meer mogelijkheden, 
zijn minder afhankelijk van een principaal.   

Verhoging van een algemene uitkering met het oog op de uitvoering van 
een nieuwe specifieke taak brengt waarschijnlijk wat ander gedrag mee dan een 
specifieke uitkering voor de uitvoering van een nieuwe specifieke taak.138 De 
gevolgen van niet-uitvoering zullen in het eerste geval minder groot zijn; de aard 
van de financiering heeft invloed op de kosten-batenafweging van de 
uitvoerende instantie. 

Wij denken dat het onderstaande een voorbeeld daarvan is. Uit de evaluatie 
van de Gerechtsdeurwaarderswet 2001 kwam naar voren dat de wettelijke 
opdracht aan het openbaar lichaam Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) tot het vaststellen van beroeps- en gedrags-
regels in de vorm van verordeningen beperkt werd uitgevoerd en dat een 
voorkeur bestond voor richtlijnen en memo’s, die niet de goedkeuring van de 
minister van Justitie behoeven en door hun beperkte status de tuchtrechter 
minder houvast bieden. De KBvG wordt gefinancierd door de leden, die de 
organisatie bij voorkeur als een belangenvereniging beschouwen.  

 
De Algemene Rekenkamer concludeerde dat decentrale overheden ‘weliswaar 
een redelijke slagvaardigheid tonen bij het aanwenden van specifieke 
uitkeringen, maar het blijkt lastig om ook integraal beleid te realiseren…  
Verder wordt, waar maatwerk de bedoeling was, vooral ‘confectiebeleid’ 
                                                 
 
 
138  Klein Haarhuis c.s. vonden – bovendien – dat ‘bestaande organisaties vaak terughoudend 

zijn met het oppakken van activiteiten die met nieuwe projecten zijn gemoeid’ (2005: 
55). In een meta-evaluatie van de uitvoering van een nieuwe taak voor gemeenten (de 
indicatiestelling voor huishoudelijke hulp krachtens de nieuwe Wmo (2007)) bleek dat 
gemeenten bij de uitvoering daarvan sterk leunden op landelijke protocollen en nog 
nauwelijks een eigen beleid hadden ontwikkeld (Van der Meij 2010). Dat kan overigens 
een kwestie van tijd zijn. 
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ontwikkeld.’ Als verklaringen geeft de ARK enerzijds dat de rijksoverheid de 
decentrale overheden overvraagt, de neiging heeft zich met de inhoud van het 
beleid te bemoeien en onvoldoende voor beleidsrust zorgt, en anderzijds dat 
decentrale overheden te weinig zelf prioriteiten durven te stellen en hun beleid 
af te stemmen op de lokale situatie.139 In geval van brede doeluitkeringen 
houden decentrale overheden vaak vast aan gebruikelijke geldstromen. 
 
Dit mechanisme van gerichtheid op de financiёle eisen van de principaal maakt 
begrijpelijk dat als er meer organen bij de uitvoering van de wet zijn betrokken, 
de samenwerking tussen de organisaties (bijvoorbeeld in een ‘keten’) niet 
vanzelf gaat (wat nogal eens de uitkomst van onderzoek is).140 Alle betrokken 
organisaties zijn gericht op de relatie met de eigen principaal, de financiering 
door deze en de verantwoording aan deze. De samenwerking met andere 
organisaties neemt een lagere plaats in. Dat beïnvloedt de doelrealisatie 
nadelig,141 zo oordelen ook de experts in het panel.  

De Algemene Rekenkamer vond een aantal factoren die samenwerking 
beïnvloeden zoals: de tijd, de urgentie (ernstig en zichtbaar probleem/ 
resultaat), de hoeveelheid andere taken, de financiering, het inzicht in 
prestaties en kwaliteit.142 
 

Een ander proces is dat organisaties ertoe neigen nadere regels te stellen bij de 
uitvoering van wettelijke regels. De experts signaleren dit (eveneens). Soms 
gebeurt dat vanwege een wettelijke opdracht (zo gemeenten in medebewind), 
maar het gebeurt ook om sneller te kunnen werken, productie te maken, 
beschermd te zijn tegen klachten van klanten en een verhaal te hebben bij de 
rechter. Zelfs in geval van relatief scherp omschreven normen, zoals in de 
                                                 
 
 
139  Kamerstukken II, 2005/06, 30 498, nrs. 1-2, p. 6. 
140  Zie bijvoorbeeld Klein Haarhuis c.s.2005 en het Rekenkamerrapport ‘Beleidsvrijheid en 

specifieke uitkeringen’, Kamerstukken II, 2005/06, 30 498, nr. 2. In dit ARK-rapport 
worden diverse factoren genoemd die van invloed zijn op het al dan niet tot stand komen 
van integraal beleid: ontbreken van een visie van het Rijk op de samenhang, historisch 
gegroeide verdeling van middelen, ‘schurende stelsels’, beperkte mogelijkheden van 
regie wegens uiteenlopende belangen en doelen van de diverse actoren. (p. 49-52) 

141  Er zijn daarbij andere factoren die de samenwerking positief of negatief beïnvloeden, 
zoals kosten, culturen, niet aansluitende bevoegdheden en verantwoordelijkheden (door 
Lauwerier empirisch gevonden bij de Wet Suwi), individuele factoren of gepercipieerde 
verschillen in belangen. Soms worden coördinerende eenheden in het leven geroepen (die 
enerzijds afgerekend worden op de afstemming, maar anderzijds een concurrent worden 
van uitvoerende eenheden en als extra afstemmingslaag een hinderpaal voor de bereiking 
van doelen). Er zijn verschillende tradities: Justitie is als traditioneel beheers- en 
wetgevingsdepartement gezagsgericht (top-down), BZK is daarentegen meer  bestuurlijk 
gericht (netwerk, horizontaal).  

142  Ketenbesef op de werkvloer, Kamerstukken 2007/08, 31 394, nr. 2. 
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sociale verzekeringswetgeving, vindt die detaillering van regels plaats.143 Deze 
vertaling leidt tot specificatie van wettelijke normen en versterkt, zo kan men 
veronderstellen, daarmee de gerichtheid op output en minder op ‘outcome’ 
(doelrealisatie). Toch kan die conclusie niet zomaar getrokken worden. Uit 
onderzoek naar uitvoering van de Algemene bijstandswet door een aantal 
gemeenten bleek dat gemeenten met een bureaucratische organisatie de wet 
meer consistent uitvoerden en minder ten onrechte wel of ten onrechte niet 
bijstand verleenden (meer maatwerk leverden) dan gemeenten met een 
discretionaire organisatie. De redenen daarvoor waren dat binnen de regels 
rekening was gehouden met de diverse bijzondere omstandigheden, terwijl 
degenen die een discretionaire bevoegdheid hadden snel terugvielen op eigen, 
gesimplificeerde vuistregels en makkelijk een negatieve beslissing namen (een 
negatieve beslissing wordt niet gecontroleerd door superieuren en levert minder 
werk op, terwijl de cliënten veelal weinig weerwerk geven).144 We komen 
hierop terug in de volgende subparagraaf. 

  
De controle door de principaal versterkt die neiging tot specificatie en 
productie.145 Gewezen is op perverse effecten van controle op de uitvoering, met 
name als die controle gericht is op de prestaties: de organisatie richt zich louter 
op de prestatie-eisen, prestatie-eisen worden één op één doorvertaald naar 
werkprocessen en leiden tot regelgeleid optreden, de prestaties worden 
boekhoudkundig zo weergegeven dat de principaal tevreden is; de tijd besteed 
aan verantwoording en invulling gaat ten koste van de doelrealisatie.146 

Op zijn beurt moet de principaal voorzieningen voor controle treffen en bestaat 
het gevaar van een teveel aan informatie. Als daar niet goed mee wordt 
omgegaan, kan dat perverse processen versterken. 

        
6.6.3   De uitvoerend medewerkers 
Voor uitvoerend medewerkers is een eerste aspect dat zij de wet moeten kennen. 
Dat is vaak maar mondjesmaat het geval. Zij kennen de wet zoals die vanwege 
de organisatie hen is overgebracht, bijvoorbeeld in termen van opgelegde taken, 
modelbeschikkingen, werkinstructies, beleidsregels, de opvatting van de chef. 
                                                 
 
 
143  Zie Veerman 2007. 
144  Fleurke & de Vries 1998 
145  Tollenaar (2008) vond een positief verband voor de rijkscontrole op de uitvoering door 

gemeenten. Leeuw (2005) gaf aan dat in algemene zin nog weinig bekend is over de 
effecten van toezicht en controle. 

146  Veerman (2007) en de daar vermelde literatuur. Zie ook Mackor 2008. In een interview 
in SC (2009-5) meent een klokkenluider dat gemeenten steevast een verkeerd beeld 
geven van hun financiële positie, en veelal doen zij die slechter voorkomen dan de 
werkelijkheid is. Hoogendoorn zag dergelijke processen echter niet in haar gevalstudie. 
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Werkzaam binnen een uitvoeringsorganisatie worden zij vervolgens bij de 
uitvoering eveneens van diverse kanten bestookt. Hun baas en hun organisatie 
stellen eisen aan hun werk, hun collegae hebben verwachtingen, hun klanten 
evenzeer, zij moeten soms verschillende rollen vervullen (bijvoorbeeld de 
officier van Justitie als werker, magistraat, ambtenaar)147 en zij hebben hun 
eigen mogelijkheden en professionele opvattingen.148 Bij dat laatste valt nog te 
wijzen op de keuze A-fouten te vermijden (ten onrechte niet) of juist B-fouten 
(ten onrechte wel). Strafrechters zullen bij voorkeur een verdachte niet ten 
onrechte willen veroordelen en dus liever een B-fout vermijden; toekenners van 
bodem- of vangnetvoorzieningen zullen een A-fout willen vermijden.149 

Uit uitvoeringsonderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat de portier van het 
woonruimteverdelingskantoor jongeren terug naar hun ouderlijk huis stuurt 
(‘die horen daar’), dat parkeerwachters een zodanig aantal bonnen uitschrijven 
dat de baas net tevreden is en zij voldoende ruimte hebben, dat vleeskeurders 
onder grote druk staan van slachthuizen en de wet als houvast hard nodig 
hebben, dat de binnendienst van een organisatie andere gesprekspartners en 
belangen heeft en dus anders werkt dan de buitendienst, dat een dienst een 
kwalitatief mooie vergunning wil afleveren en dus de figuur van de concept- 
aanvrage introduceert om zich voldoende tijd te scheppen. 
 

In de spanning van druk uit verschillende hoeken moeten zij de wet uitvoeren; 
zij moeten daarin zien te overleven. De mate van beleidsruimte speelt daarbij 
een rol in de zin dat strakke, eenduidige regels in beginsel minder beleidsruimte 
en dus minder spanningen bieden dan regels die een grote mate van beoordeling 
meebrengen, zij het dat de omstandigheden van de doelgroep daarop tevens 
inspelen (bijvoorbeeld de discrepantie tussen regel en wenselijke toepassing kan 
vergroten) (Minderhoud 1993).  

In dit verband zijn diverse uitvoeringsstijlen geformuleerd,150 die zich 
bevinden op een as van ‘strak naar de letter van de wet’ tot ‘gericht op het 
maatschappelijk doel van de wet’, en op een as van ‘organisatiegericht’ naar 

                                                 
 
 
147  H.G. van de Bunt, Officieren van Justitie, diss. Utrecht, Zwolle 1985. Officieren van 

Justitie  werken bij voorkeur vanuit hun magistratelijke rol. 
148  Naar een onderscheid van Downs (ontleend aan Schilder 2003): er zijn staatslieden, 

carrièremakers, gemakzuchtigen, zeloten, spreekbuizen (van specifieke belangen-
groepen). Er zijn wel voorbeelden dat uitvoerders hun professionele opvattingen ten 
gunste van de ‘klant’ laten prevaleren; zo destijds uitvoerders van de WWV (scholings-
mogelijkheid; Marseille) en medewerkers van de sociale diensten destijds (Van Duyne 
1986). 

149  Schimmel & Veerman 1990. Zie echter Fleurke & De Vries 1998. 
150  Zie de diverse bijdragen in Bakker & Van Waarden 1999. 
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‘klantgericht’.151 Van de diverse stijlen zijn voorbeelden beschikbaar. Welke 
stijl vervolgens het best tot doelbereiking leidt, is op voorhand niet te zeggen. 
Dat hangt op zijn minst af van de aard van het wettelijke doel. Hiervoor gaven 
wij Fleurke & de Vries weer die, anders dan men zou verwachten,152 vonden dat 
een discretionaire bevoegdheid niet noodzakelijk op ‘outcome’ is gericht (op 
beslissingen naar het doel van de wet) en dat een regelgeleide uitvoering meer 
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en een betere doelbereiking tot gevolg heeft. 
Ook Moulijn (2003) komt tot die conclusie.  

Onze indruk is dat het overlevingsmechanisme veelal mee zal brengen dat de 
eisen van de organisatie het belangrijkst zijn voor de werkwijze van de 
medewerkers: de organisatie betaalt hen, en van de leiding zijn ze primair 
afhankelijk.153 Voorts is sprake van een beleidsruimteparadox (Minderhoud 
1993), in de zin dat de beleidsruimte door uitvoerenden zelf beperkt wordt door 
routines in te bouwen en (Fleurke & de Vries) de beslissing zo eenvoudig 
mogelijk te houden. Verder is het voor wat betreft de complexiteit van hun 
werkzaamheden waarschijnlijk dat een 80-20-regel geldt: veel gevallen zijn 
relatief standaard af te handelen, slechts een klein aantal vergt een bijzondere 
behandeling. Dat betekent dat de hiërarchische uitvoeringsstijl de gebruikelijke 
uitvoeringsstijl zal zijn.154 Daarbij is er de genoemde neiging tot nadere 
specificatie van wettelijke regels: om het werk te vergemakkelijken, sneller te 
werken, gedekt te zijn tegenover de rechter en zich te beschermen tegenover 
klanten. Voor de uitvoerend medewerkers bieden die specificaties veiligheid 

                                                 
 
 
151  Men kan de volgende typering geven: letter io. organisatie = bureaucratisch; letter io. 

klant = traditioneel; geest io. organisatie = bedrijfsmatig; geest io. klant = professioneel. 
Maar er zijn allerlei variaties. 

152  Zie bijvoorbeeld Hoogerwerf c.s. 1993: 77. Fleurke & de Vries zagen dat discretionaire 
uitvoerders makkelijke negatieve beslissingen namen omdat die niet gemotiveerd 
worden, de chef die niet controleert, en klanten veelal niet in beroep gaan.  

153  Tollenaar (2008) vond dat voor gemeentelijke diensten de raadsregels het belangrijkst 
zijn (zelfs als zij onbevoegd gegeven zijn) omdat aan de Raad verantwoording moet 
worden afgelegd. Uit onderzoek van Dorbeck-Jung valt af te leiden dat hoog opgeleide 
professionals meer hun eigen gang gaan. Maar de bevinding dat hoog opgeleide en zelfs 
onafhankelijke rechters zich als professionals toch laten leiden door prestatie-eisen geeft 
aan dat het  gedrag erg van organisatie en financiering afhangt. 

154  Moulijn (2003) vond in haar onderzoek dat de kenmerken van de organisatie 
invloedrijker zijn voor de uitvoeringsstijl dan de houding van de ambtenaren. Zij stelde 
in navolging van anderen vast dat een bureaucratische stijl in de gemeentelijke uitvoering 
zowel tegemoet kwam aan de formele gelijkheid van klanten (de regel) als aan de 
materiële gelijkheid (het maatwerk). Van Waarden (1999) meent dat in Nederland, in 
vergelijking tot de VS en de BRD (en Frankrijk) de uitvoeringsstijl pragmatisch zou zijn, 
zij het gekenmerkt door formalisme en corporatisme. 
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(met de kanttekening dat ook die nadere regels niet altijd bekend blijken te 
zijn).155 Door de sociaal conformerende mechanismen zullen individuele varia-
ties binnen uitvoeringsorganisaties beperkt zijn. 

Kroeze (2008) wijst erop dat dergelijke groepsprocessen binnen het bestuur 
van een onderneming meebrengen dat de aansprakelijkstelling van 
bestuursleden en commissarissen door het bestuur ex art. 2:9 BW, nauwelijks of 
niet voorkomt. Een ander voorbeeld biedt het groepsproces binnen 
parkeerwachteenheden (groepsdruk), dat leidt tot uniformiteit in de productie 
van parkeerbonnen: niet te weinig en zeker niet teveel. Nieuwkomers wordt dat 
heel duidelijk gemaakt. (‘Een goede diender wordt niet nat’, Gunther Moor 
1986).    

 
Wij zien nog wel een belangrijk alternatief. Het mechanisme van ‘the shadow of 
the future’ kan een rol spelen: moet men met bepaalde klanten een vaste en 
intensieve relatie onderhouden, dan zal dat tot een klantgerichte, 
accommoderende uitvoeringsstijl leiden. In dat verband speelt een rol of sprake 
is van een ‘beschikkingenfabriek’ of van een ‘beschikkingenatelier’ (Zouridis 
2009). Verschillen tussen de buitendienst en de binnendienst zijn eveneens 
hieruit te verklaren. Ook, zo vermoeden wij, zal het opleidingsniveau van de 
uitvoerend medewerkers een rol spelen. Naarmate zij hoger opgeleid zijn, zullen 
zij meer overzicht hebben en meer in staat zijn outcomegericht te werken. Ten 
slotte kunnen consoliderende mechanismen – de vertrouwde aanpak die aansluit 
bij professionele opvattingen – meebrengen dat door de wet gevraagde veran-
deringen niet worden overgenomen. Zo verhaalde Van Duyne (1986) van de 
weerstand destijds tegen wijziging in aanpak van de sociale diensten. De sociaal 
werkers wilden en konden niet zomaar als controleurs te werk gaan.  

In deze beschrijving is het element van ICT niet expliciet vermeld. Wij 
beschikken niet over empirisch materiaal terzake. Wij vermoeden overigens dat 
in het gebruik van ICT-voorzieningen genoemde processen evenzeer een rol 
spelen. Zo hebben veel organisaties hun eigen ICT-voorzieningen en vormt 
afstemming en aansluiting daartussen een probleem, dat verband houdt met 
identiteit, macht, vertrouwdheid, deskundigheid. Men kan voorts verwachten 
dat ICT-voorzieningen bijdragen aan de routinematige afhandeling van zaken, 
maar het hangt, zoals hierboven aangegeven, van de context af of dat positief of 
negatief bijdraagt aan de doelbereiking. Verder leiden ICT-voorzieningen 
mogelijk tot een eigen werkelijkheid die op gespannen voet kan staan met de 
niet-ICT-werkelijkheid, met alle machteloosheid (en waanzin) van dien. Wij 
beseffen dat er meer over te zeggen valt. 

 
 
 

                                                 
 
 
155  Bakker & Van Waarden 1999. 
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Besluit 
Onder de uitvoering gaat een pluriforme wereld schuil van organisatievormen, 
processen en actoren, die alle hun rol spelen en een bijdrage leveren aan de 
werking van wetgeving. Hierbij zijn we op het spoor gekomen van de volgende 
factoren die ons inziens van het meeste belang zijn voor de werking: 

• het aantal organisaties dat betrokken is bij de uitvoering van de wet; 
• de mate waarin de uitvoeringsorganisatie een bureaucratische of juist 

discretionaire structuur kent; 
• of een nieuw uitvoeringsorgaan in het leven is geroepen, of dat de 

uitvoering bij een bestaande organisatie is ondergebracht; 
• het aantal taken dat de uitvoeringsorganisatie moet uitvoeren; 
• hoe de uitvoering wordt gefinancierd; 
• het opleidingsniveau van de uitvoerend medewerkers; 
• de intensiteit waarmee de uitvoerders contact onderhouden met hun 

klanten; 
• de mate waarin het orgaan de wet normconform uitvoert (naleeft); 
• of de wet problemen oplevert voor de uitvoeringsorganen of -mede-

werkers. 
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6.7   Veld en naleving 
Een deel van de wettelijke regels richt zich rechtstreeks tot individuele burgers 
of bedrijven. Zij krijgen bijvoorbeeld rechten toebedeeld of plichten opgelegd. 
Voor de werking van wetgeving is cruciaal of zij wat doen met die rechten en 
plichten, of zij zich gedragen naar de wet of niet. ‘Naleven’ definiëren wij dus 
als zich  gedragen conform het door de wet gewenst gedrag. Het ‘rechtstreeks tot 
individuele burgers of bedrijven’ geldt voor de formulering van de wet. In de 
werkelijkheid wordt de betekenis van de wet mede bepaald door de handel-
wijzen van de vele intermediairs die aanwezig kunnen zijn (zoals notarissen, 
adviseurs, vakbonden, brancheverenigingen).156  

Op de naleving is onder meer van invloed de sociale omgeving waarin 
de normadressaten zich bevinden. De justitiabelen en hun sociale omgeving 
duiden wij aan als ‘veld’.  
 
Zoals wij eerder opmerkten, is het voor de doelrealisatie van wetgeving nood-
zakelijk dat justitiabelen voldoen aan drie voorwaarden voor naleving: weten, 
willen en kunnen. Zij moeten er allereerst weet van hebben dat er een wettelijke 
regeling is, wat geen vanzelfsprekendheid is.157 Daarnaast is voor het weten de 
duidelijkheid van een wet van belang.  

In de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt een 
bijzonder verband tussen de twee naar voren (Winter c.s. 2008). In de Wbp zijn 
open normen neergelegd. Voor zover organisaties en functionarissen onbekend 
zijn met de wet vinden zij deze duidelijk. Indien zij veel en intensief met de wet 
omgaan, vinden zij de wet juist onduidelijk. De evaluatie draagt dan ook de 
treffende titel: ‘Wat niet weet, wat niet deert’. 

 
Als justitiabelen al ‘weten’, dan is een wet een incident in hun leven. 
Normadressaten zijn geen ‘tabulae rasae’ die de wet ontvangen, opslaan en 
vervolgens blindelings naleven. Zij maken deel uit van diverse sociale groepen, 
waar zij van doen hebben met de nodige formele en informele regels (de bron 
zal hen zelf vaak niet bekend zijn), waar zij diverse loyaliteiten en belangen 
hebben en waarbinnen zij, aangespoord door de in hoofdstuk 3 genoemde 
mechanismen, hun afwegingen maken. De verwerkelijking van wat de wetgever 
voor ogen staat is niet noodzakelijk het uitgangspunt van hun handelen.  
                                                 
 
 
156  Een voorbeeld. In de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 

wordt aangegeven dat een van de redenen waarom conversie (afwijking van de wettelijke 
standaardregeling) erg weinig voorkomt, is dat notarissen en advocaten dat te ingewik-
keld vinden, de berekeningen niet kunnen volgen (Kok c.s. 2007). 

157  Zo blijkt uit een internetenquête gehouden door de KVK onder 700 ondernemers dat 
85% van hen te laat op de hoogte is van relevante wijzigingen in wetgeving (dagblad 
Spits 17-11-2009). 
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Wetten beïnvloeden wel hun leven, soms voluit en rechtstreeks (het contracten-
recht; regels over bedrijfsuitoefening), maar vaak beperkt en indirect (de nodige 
wetten zijn bovendien voor specifieke groepen of situaties geschreven). Of en 
hoe zij omgaan met regels wordt in de diverse contexten van hun leven 
bepaald,158 door henzelf of op instigatie van hun omgeving. Of er sprake is van 
‘willen’ hangt dus deels af van hun context en de afwegingen die zij daarbinnen 
maken.  

Hoevenagel (2009) relateert het gedrag aan een – bewuste en/of intuïtieve – 
afweging van kosten en baten in de ruimste zin van het woord, waarbij hij vijf 
soorten gedragskosten onderscheidt: geld, tijd, comfort, moeite en status. Dat 
ziet er helder uit, zij het dat de onderlinge verhouding (geld: moeite: tijd), de 
intuïtiviteit, de context en de sommering deze afweging toch minder bruikbaar 
maakt als voorspeller van gedrag.  
 

Bij het ‘weten’ en ‘willen’ verdisconteren we dat normadressaten gebruik 
kunnen maken van intermediairs of bemiddelaars. Zo maken veel kleine bedrij-
ven voor de naleving van diverse wetten gebruik van accountants of belasting-
adviseurs. Deze representeren de justitiabele, belichamen diens weten en willen. 

En voor de niet-naleving: ‘Ik mag u niet adviseren als volgt te handelen, want 
dat zou in strijd met de wet zijn’. 

 
Als de condities van het ‘weten’ en ‘willen’ zijn vervuld, is er nog het ‘kunnen’. 
Dat ‘kunnen’ kan samenhangen met de wet. Als diverse wetten verschillende 
eisen stellen, kan naleving tot problemen leiden, zeker als het tegenstrijdige 
eisen zijn. Bij de naleving van milieunormen ervoeren diverse justitiabelen een 
botsing met vervoers- en veiligheidsvoorschriften; daarnaast was er een botsing 
met economische belangen: naleving kost soms geld (Haskoning 2007).  

Daarmee komen we op een tweede element van het ‘kunnen’. 
Justitiabelen moeten de mogelijkheden en capaciteiten hebben de wet na te 
leven. Als er – verregaande – financiële consequenties aan naleving verbonden 
zijn, die de zekerheid van het bestaan aantasten, dan zal niet iedereen de 
afweging maken ten gunste van de wet.159 Het ‘kunnen’ hangt daarnaast samen 
met competenties; grote bedrijven hebben bijvoorbeeld andere mogelijkheden 

                                                 
 
 
158  In een ‘realistic evaluation’ in de geest van Pawson en Tilley wordt het niet behalen van 

de beoogde outcome aan (ruim gedefinieerde) contextfactoren toegeschreven (Klein 
Haarhuis & Niemeijer 2009). 

159  Volgens genoemde Evaluatie legionellapreventie (noot 113) wordt in restaurants de 
plicht tot een risicoanalyse slecht nageleefd omdat men die te overtrokken vindt in 
vergelijking tot het doel van de regeling en in kleine bedrijven omdat men het 
groepsrisico te gering acht. De risicoanalyse kost geld en zo wordt een financieel 
argument vermengd met of in de vorm gezet van een normatieve afweging. 
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dan eenmanszaken. Het ‘kunnen’ is dus afhankelijk van de kenmerken van 
diverse normadressaten.  

 
De contextafhankelijkheid leidt op zich niet tot louter onvoorspelbaarheid. In 
hoofdstuk 3 gingen wij daarop al in. Hier kort het volgende. In de wet staan 
allerlei interventies geformuleerd, instrumenten die adressaten (burgers en 
bedrijven, toezichthouders) in beweging moeten zetten. Deze zijn terug te 
voeren op een aantal ‘incentives’ of stuurinstrumenten, in het bijzonder de 
eerdergenoemde stok (sanctie, heffing) en wortel (subsidie, beloning, subjectief 
recht). Deze ‘incentives’ zouden de voor- en nadelen van de diverse gedrags-
alternatieven moeten beïnvloeden (Bressers & Klok 1995).  

De sanctie appelleert bijvoorbeeld aan de angst. Dat mensen zich 
conformeren aan regels uit angst voor straffen kent een instrumentele en een 
normatieve dimensie (Komter e.a. 2000). De instrumentele oorzaak is gelegen in 
de ‘materiële schade’ die iemand oploopt indien de regels worden overtreden, 
zoals een boete of een vrijheidsstraf. De normatieve oorzaak komt naar voren in 
de gevoelens van ongemak, schuld of schaamte die gepaard gaan met het 
overtreden van de regels. Dit is het gevolg van een discrepantie tussen gedrag en 
geïnternaliseerde opvattingen. De angst voor de sanctie is te zien als een 
kostenpost die in een meer of minder rationele kosten-batenafweging wordt 
afgezet tegen de opbrengsten van overtreding. Het zijn overigens vooral de 
gepercipieerde pakkans en strafkans die die afweging beïnvloeden, aldus de T11 
en ook de experts in het panel. De wortel appelleert aan de begeerte en 
vervolgens eveneens aan een kosten-batenafweging, maar dan is de afweging er 
een van inspanning versus opbrengst. 160  

De context van de overtreder heeft invloed op de kosten-batenafweging met het 
oog op de naleving. Voor bedrijven en hun CEO’s zijn vrijheidsstraffen 
waarschijnlijk afschrikwekkender dan geldstraffen. Voor grootwinkelbedrijven 
is de straf van ‘naming en shaming’ bedreigender dan voor lokale 
middenstanders.161    

 
Direct eigenbelang, kosten en baten van overtreding maar ook collectieve 
belangen en waarden worden in ‘beslissingen’ meegewogen. Daarin wordt even-
eens een schatting gemaakt van bestaande machtsverhoudingen en gekeken of er 

                                                 
 
 
160  Van den Bergh (1999) stelt dat juristen geen theorie hebben om menselijk gedrag te 

verklaren. De economen wel, nl. de rationele keuzetheorie. O.i. sluit de impliciete 
verwachting van de wetgever daarop het meeste aan. Voor een deel ten onrechte zoals 
hier blijkt. 

161  Zie bijvoorbeeld Van Erp 2007 en Meijer 2008. 
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mogelijkheden tot ruil beschikbaar zijn.162 Naarmate de baten van een 
overheidsbeleid de kosten overstijgen, zal de acceptatie van dat beleid groter 
zijn163; dat kan weer een positieve invloed hebben op de naleving.164 Zoals 
gezegd, is een deel van het gedrag te zien als het resultaat van een bewuste 
belangenafweging, maar onbewuste emotionele en heuristische processen blazen 
een flinke partij mee.  

Een gemengd resultaat zien we bij de naleving van de Wet foetaal weefsel. In 
de praktijk functioneert de wet voldoende in de zin dat aan de beperkingen in 
het gebruik van dergelijk weefsel wordt voldaan; naleving van administratieve 
verplichtingen zoals een reglementsplicht en openbare verslaglegging schiet 
echter tekort (Olsthoorn-Heim c.s. 2008).  

 
Indien een wet algemene regels bevat en via die regels maatschappelijke goede-
ren herverdeelt, zullen voor verschillende groepen de kosten-batenverhouding 
niet gelijk zijn. Herverdeling impliceert immers dat er winnaars en verliezers 
zijn. Dat betekent dat men per wet rekening moet houden met onderscheiden 
groepen die verschillend gedrag ten opzichte van de wet vertonen. De 
tabakswetgeving biedt daarvan een voorbeeld. 
  
Spontane naleving kan gebaseerd zijn op een bewuste afweging, maar ook het 
gevolg zijn van onbewuste drijfveren. Vanwege imitatie, gewenning aan regels 
via de opvoeding, behoud van sociale betrekkingen met familie of geestver-
wanten, behoefte aan veiligheid zijn burgers en bedrijven in veel gevallen bereid 
globaal de hen bekende regels na te leven.165 Globaal. Indien nieuwe regels ver 

                                                 
 
 
162  De T11 kent als dimensies voor spontane naleving: bekendheid met en duidelijkheid van 

regels (T1), (im)materiёle voor- en nadelen van naleven/overtreden (T2), de mate van 
acceptatie van de normen door de doelgroep (T3), de normgetrouwheid van de doelgroep 
(T4), de mate van sociale controle (T5). 

163  Zo bijvoorbeeld Hoogerwerf c.s. 1993. 
164  We zien dit waarschijnlijk terug in de bevinding dat beter opgeleide en beter gesitueerde 

personen meer profijt van veel regels hebben en meer mogelijkheden er gebruik van te 
maken dan in deze minder bedeelden. De nalevingsbereidheid is onder de eerste groep 
ook hoger dan onder de tweede.  

165  TNS NIPO maakte een onderscheid naar acht groepen mensen vanuit hun waarden; uit 
een zelfrapportage bleek dat ‘zorgzamen’, ‘behoudenden’ en voor een deel ook 
‘evenwichtigen’ en ‘geëngageerden’ geneigd waren de wet na te leven (met omgeving en 
geloof als motieven), en dat ‘luxezoekers’, ‘zakelijken’ en ‘genieters’ de meeste 
overtredingen rapporteerden (hun naleving werd gemotiveerd door de strafbedreiging). 
De omvang van de verschillende groepen is niet aangegeven. Motivaction heeft in het 
kader van het Mentality-onderzoeksprogramma een indeling gemaakt naar waarden en 
oriëntaties waarvan wel de omvang bekend is: 16% van de bevolking hoort tot de 
traditionele burgerij, gericht op behoud; de moderne burgerij (statusgericht, op bezit, 
‘law and order’, cultureel conservatief) vormt 22% van de bevolking, terwijl de nieuwe 
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af staan van wat gebruikelijk is, van waar mensen aan gewend zijn, als naleving 
veel inspanning vereist, als zij de bestaanszekerheid in gevaar brengt (visquota), 
zal de spontane naleving moeilijker zijn. Dat sluit aan op de behoefte aan 
veiligheid en zekerheid, op de conserverende mechanismen die bij mensen 
spelen. Ook de experts in het panel formuleren de gedachte dat draagvlak en 
naleving bevorderd worden als de afstand tussen de eisen van de wet en wat 
redelijk wordt gevonden, niet te groot is.166 De conserverende mechanismen 
leiden eveneens tot de veronderstelling dat indien de wetgever zelfregulering 
bevordert, dit tot bestendiging van bestaande verhoudingen binnen een veld of 
sector zal leiden. Op de (spontane) nalevingsbereidheid is waarschijnlijk indirect 
het gedrag (de bejegening) van uitvoerende en handhavende organisaties.167   

 
Naast niet-naleving komen ontwijkingsmanoeuvres voor. Een paar voorbeelden. 
Indien de wetgever regels stelt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, 
kunnen middelgrote bedrijven ertoe overgaan het bedrijf te splitsen in twee of 
drie kleine bedrijven met minder dan 100 werknemers. De wettelijke introductie 
van de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, bedoeld als tussenstap tot 
het gerechtsdeurwaarderschap, werd benut als zelfstandige vorm en leidde tot de 
nimmer bedoelde ‘freelance toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder’ die 
voor meer gerechtsdeurwaarders werkt.168 Het in de Crisis- en herstelwet (Stb. 
2010, 135) opgenomen verbod voor decentrale bestuursorganen om in beroep te 
gaan tegen bepaalde besluiten (art. 1.4) zouden deze organen kunnen willen ont-
wijken door bijvoorbeeld stichtingen in het leven te roepen die wel in beroep 
kunnen gaan.    

In geval van financiële incentives, in het bijzonder kosten, kunnen zich 
afwentelingsmechanismen voordoen. Dat kan problematisch voor de naleving 
zijn indien een dergelijke incentive er op is gericht het gedrag van juist die 
groep te beïnvloeden. Dit is verwant aan de mogelijkheid dat incentives worden 
gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bedoeld (uitruilmogelijk-
heden). In het Verenigd Koninkrijk werden gratis ter beschikking gestelde 

                                                                                                                   
 
 

conservatieven (8%) dezelfde waarden omarmen; de postmaterialisten (10%), de 
postmoderne hedonisten (11%) zijn gericht op ontplooiing en ‘beleving’. De 
gemaksgeoriënteerden (10%) en de opwaartse mobielen (13%) bevinden zich tussen 
beide groepen. (Lampert 2008).   

166  Griffiths merkt enigszins cynisch op dat steeds is gebleken dat de effectiviteit van wetten 
omgekeerd evenredig is aan de mate van verandering die vereist is ten opzichte van 
ervoor bestaande gedragspatronen. ‘Law is thus most effective if it changes nothing’. 
(1978: 9, noot 23).  

167  Tyler 1990. 
168  Dit houdt waarschijnlijk verband met de hoge drempel in de vorm van ‘goodwill’ om 

gerechtsdeurwaarder te worden. Dat heeft eveneens geleid tot de komst van de evenmin 
beoogde gerechtsdeurwaarder in loondienst (rapport ‘Noblesse oblige’ 2009). 
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brandmelders niet gebruikt omdat de batterijen eruit gehaald werden en voor 
andere apparaten benut (Pawson 2004). Overigens vormden ook de onder-
houdskosten en installatiekosten een reden ze niet te gebruiken. 
        

Er spelen naast dergelijke individuele motieven ook meer sociale of structurele 
factoren een rol. De normadressaten bevinden zich in verschillende ‘velden’, 
Deze velden waarin de wet haar werk moet doen, kunnen op diverse manieren 
gekarakteriseerd worden. Zo zal het voor de naleving van een wet uitmaken of 
een veld uit natuurlijke personen bestaat of uit bedrijven. Bij bedrijven maakt 
het verschil of het grote of juist kleine bedrijven zijn. Eveneens van belang is de 
vraag hoe groot het veld is, of het  alle burgers of bedrijven omvat dan wel een 
klein deel daarvan. Een veld kan homogeen zijn (bijvoorbeeld: landbouwbe-
drijven) of heterogeen (bejaarden, al blijft er een gemeenschappelijke factor), 
georganiseerd of ongeorganiseerd. De mate van homogeniteit is van invloed op 
de sociale controle en op de machtspositie die de normadressaten innemen (van 
belang bij de consultatie of de onderhandelingen met uitvoeringsinstantie of 
toezichthouder) en op de sociale controle binnen een veld.  

Op zich zou nog interessant zijn te zien of het aantal wetten of regels dat voor 
een doelgroep geldt, gevolgen heeft voor de naleving. Op theoretische gronden 
kan men veronderstellen dat naarmate de regeldichtheid groter is, de kans op 
conflicten tussen de regels en op hogere kosten van naleving toenemen. Het is 
praktisch echter een onmogelijke taak het aantal regels voor al die objecten of 
velden vast te stellen.  

 
Besluit 
In het veld vinden processen plaats die in interactie met de elementen ‘uitvoe-
ring’ en ‘handhaving’ kunnen leiden tot naleving. De volgende factoren zijn 
daarbij naar ons idee van belang: 

• of de wet zich richt op burgers, instellingen, bedrijven, of combinaties 
hiervan; 

• de omvang van het veld; 
• de homogeniteit van het veld; 
• de organisatiegraad van het veld; 
• de mate waarin de wet bekend is; 
• de mate waarin de wet duidelijk is; 
• de kosten van naleving; 
• de mate waarin normadressaten de wet naleven. 
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6.8   Handhaving  
Handhaving van regels sluit aan zowel op de bewuste keuze regels na te leven 
als op de meer spontane naleving. Handhaving bestaat uit strafrechtelijke 
handhaving en bestuursrechtelijke handhaving (toezicht op de naleving). De 
onderlinge verhouding van handhaving en toezicht op de naleving is niet scherp 
meer; de twee rechtsfiguren met bijbehorende organen, praktijken en 
jurisprudentie zijn in de loop der tijd als het ware met elkaar vergroeid. De in 
beginsel verschillende invalshoeken zijn de volgende.  

Bij de strafrechtelijke handhaving zijn politie, bijzondere opsporings-
diensten, bijzondere opsporingsambtenaren betrokken die opereren onder 
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. De sanctiebepalingen komen 
veelal voor in het Wetboek van Strafrecht en in de Wet economische delicten. 
Strafrechtelijke handhaving start en vindt plaats als er een aanwijzing is dat een 
strafbaar feit is gepleegd.  

Bestuurlijke handhavers zijn toezichthouders van allerlei aard die 
werkzaam zijn binnen allerhande organisaties (gemeenten, zelfstandige be-
stuursorganen, inspectiediensten). De sanctiebepalingen komen voor in bijzon-
dere ordeningswetgeving. Toezicht op de naleving kan plaatsvinden zonder dat 
er een vermoeden van overtreding is, kan gewone controle inhouden.  

Beide vormen kennen interventies als overtreding is vastgesteld (direct 
door de rechter of door het bestuur met een beroep op de rechter), zij het dat de 
bestuurlijke reactie ook reparatoir kan zijn, leidend tot herstel van de oude 
toestand.  
 
Er bestaat wel een zekere discussie over de vraag wanneer welk stelsel de 
voorkeur heeft. Die discussie kent een ideologische component: het strafrecht is 
er voor de grotere delicten, de rechtsdelicten, waar vaak van zwaardere 
opsporingsbevoegdheden gebruik moet worden gemaakt; bestuurlijke handha-
ving is er voor de lichtere wetsdelicten. Maar er spelen ook praktische en 
bureaucratische overwegingen: de deskundigheid, de tijd en aandacht die 
beschikbaar is, de macht of invloed op de handhaving (Justitie gaat over het 
OM; de andere departementen hebben invloed op hun eigen handhavings-
organen).   

Er is daarnaast sprake van civielrechtelijke handhaving via de burgerlijke 
rechter (een procedure starten om de wederpartij tot naleving te dwingen) of 
via voorzieningen als arbitrage. Het is duidelijk dat machtige partijen meer 
mogelijkheden hebben van deze vorm van handhaving gebruik te maken dan 
minder machtige. Uit ouder onderzoek is bekend dat de naleving van de 
civielrechterlijke uitspraak matig is. Recent onderzoek (Eshuis 2009) indiceert 
dat 68% van uitspraken van rechters van de civiele sectoren van de 
rechtbanken en schikkingsafspraken wordt nageleefd. 
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Straf- en bestuursrechtelijke handhaving is allereerst nodig om het gewenste 
gedrag, de spontane naleving, als het ware te belonen. Handhaving steekt de 
gehoorzame burger een hart onder de riem, bevestigt de juistheid van het 
normconforme gedrag.169 Daarnaast is de handhaving er om mensen te 
weerhouden van overtreding doordat overtreding kans op straf, ‘gedoe’ en 
sociale afkeuring geeft, hetgeen velen willen vermijden. Er zijn immers naast de 
grote groep van nalevers, mensen die de normconformiteit van hun gedrag laten 
afhangen van mogelijkheden, pakkans en strafkans.170 En er zijn groepen die 
altijd uit zijn op normovertreding (vanwege de kick of vanwege de winst die dat 
geeft).  

TNS NIPO onderscheidde ook bedrijven op grond van een aantal waarden. Op 
zekerheid en klanten gerichte bedrijven zijn meer nalevingsbereid dan 
ambitieuze ondernemers die op innovatie en winst zijn gericht. 

 
Handhaving heeft daarmee een direct verband met de nalevingsbereidheid: zij 
bevestigt het gelijk van de nalever en voorkomt in een aantal gevallen niet-
naleving. De intensiteit van de handhaving zal gelieerd zijn aan de organisatie 
van de handhaving (de middelen die beschikbaar zijn gesteld, het 
opleidingsniveau van de handhavers), de regels (de helderheid, de ernst van de 
overtreding), en kenmerken van het veld (de mate waarin het gewenste gedrag 
afwijkt van het tevoren gebruikelijke gedrag (een grotere afwijking zal meer 
handhaving vergen, aldus de T11), of de kosten van naleving hoog zijn. De 
intensiteit is van belang omdat de effectiviteit van het handhavend optreden 
gelieerd is aan de (gepercipieerde) pakkans en strafkans. De experts benadruk-
ken dat de gepercipieerde pakkans en strafkans de afweging van justitiabelen het 
sterkst beïnvloeden.  

Dergelijke verbanden kunnen overigens in de wielen worden gereden door de 
eerder al genoemde prestatie-afspraken. Zo bleek uit een evaluatie van de 
natuurwetgeving dat toen de ’targets’ voor jaar X halverwege dat jaar waren 
bereikt, de betreffende handhavingseenheid een andere taak kreeg om de daar 
gestelde targets te behalen. Ook de omstreden ‘verplichte’ bonnenschrijverij 

                                                 
 
 
169  We kunnen dit eveneens relateren aan de mechanismen. Sitskoorn (2010:47) wijst erop 

dat we eerlijk behandeld willen worden (dat prikkelt het beloningssysteem in onze 
hersenen) en dat oneerlijke behandeling ons pijnnetwerk activeert. De veroorzaakte pijn 
wordt verzacht doordat degene die ons oneerlijk behandelt, gestraft wordt; dat stimuleert 
weer het beloningssysteem. 

170 De T11 onderscheidt de volgende dimensies: de gepercipieerde meldingskans, geperci-
pieerde controlekans (en selectiekans), gepercipieerde detectiekans, gepercipieerde 
strafkans en de ernst van de sanctie (inclusief reputatieschade). In het ISMA-model 
wordt naleving gezien als de resultante van I(nterne normen), S(ociale normen), M(oge-
lijkheden tot overtreding) en A(fschrikking vanwege de handhaving) (Maas, De Kogel 
n.g.).   
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door de politie is gericht op het behalen van de prestatie-afspraken; de minister 
van Binnenlandse Zaken stemt overigens in met deze praktijk, zo bleek tijdens 
een debat in de Tweede Kamer op 16 november 2009 (NRC 17-11-2009).  

 
Zoals gezegd, zal de bejegening van uitvoerende en handhavende organen 
jegens normadressaten waarschijnlijk positief van invloed zijn op de nalevings-
bereidheid: respectvolle bejegening leidt tot meer nalevingsbereidheid.171 Die 
bejegening is slechts beperkt en indirect door de rijksoverheid te bewerkstel-
ligen, omdat het personeelsbeleid een korps-/organisatieaangelegenheid is.  

Bij handhavende organisaties als organisaties zullen zich overigens 
overeenkomstige processen voordoen als bij uitvoerende organisaties (zelfbe-
houd, gerichtheid op de principaal bij prioriteitsstelling). 
 
Ook bij handhavers doen zich stijlen van handhaving voor. Strafrechtelijk 
georiënteerde handhavers hebben waarschijnlijk een traditionele of bureau-
cratische stijl; zij zijn regelgericht, meer op afschrikking of repressie (‘deter-
rence’) dan op overreding of preventie (‘compliance’) om een bekende twee-
deling te hanteren. Open of vage normen vormen voor regelgerichte handhaving 
een probleem. De experts zien dat als een oorzaak van onvoldoende handhaving. 
Complexe en slecht afgestemde regels vormen eveneens een probleem voor hun 
handhaving.  

Bij bestuursrechtelijk georiёnteerde toezichthouders zijn andere stijlen 
denkbaar. Van belang is daarbij dat ‘handhaving’ zich op verschillende doelstel-
lingen kan richten (vermindering van overtredingen, bereiken van een specifiek 
maatschappelijk doel, verzekeren van orde en rust, verkrijgen van steun van de 
bevolking) die tot verschillende gedragswijzen leiden en de blik op de 
doelbereiking van de wet beïnvloeden. 

Toezichthouders staan onder deels dezelfde spanningen als uitvoerders 
en andere handhavers: de eisen van de organisatie, de collegae, de klanten en 
hun eigen professionele opvattingen komen op hen af. Zij kunnen in enige mate 
kiezen uit een  preventief op ‘compliance’ gericht en een  repressief op ‘control’ 
gericht toezicht. Dat loopt min of meer parallel met handhaving gericht op het 
doel van de wet (de ‘outcome’) en handhaving gericht op de letter van de wet. 
De keuze hangt waarschijnlijk samen met de aard van de wet, het niveau van de 
inspecteurs, de aard van de onder toezicht gestelden en de aard van de 

                                                 
 
 
171  Tyler 2000. Uit experimenteel onderzoek bleek dat het opleggen van een boete niet werkt 

in de zin dat de nalevingsbereidheid toeneemt en dat bij incorrect en respectloos optreden 
door de handhaver de nalevingsbereidheid zelfs afneemt. Correct en respectvol optreden 
heeft wel positief effect (Ouwerkerk c.s. 2009).  
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contacten.172 Bestuurlijke handhavers maken sporadisch gebruik van hun 
formele sanctiebevoegdheden, vooral van de zware, maar hebben voldoende aan 
de realistische dreiging (gepercipieerde kans op gebruik).173  

Thans is het systeemtoezicht in opmars met het oog op de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het toezicht. Het houdt in dat de nadruk ligt op 
kwaliteitssystemen binnen organisaties of branches. Het externe 
nalevingstoezicht kan dan beperkt blijven tot ‘audits’ en beoordeling van het 
kwaliteitssysteem. De winst ervan zijn de leereffecten en de internalisering van 
regels. Een nadeel is dat systeemtoezicht arbeidsintensief is, zowel voor de 
organisatie als voor de toezichthouder. De mogelijkheden van systeemtoezicht 
zijn afhankelijk van diverse condities (Helderman en Honingh 2009).   
 

Ook binnen dit element van de handhaving bestaat een flinke kans dat 
toezichthouders de te controleren regels nader specificeren. Sommige wettelijke 
normen zijn zodanig ruim dat toezichthouders zonder specificatie in moeilijk-
heden komen, of het is nodig om de gewenste productie te halen. Omgekeerd 
wordt de voorspelbaarheid van het toezichthoudend gedrag voor de klant 
vergroot als duidelijk is waarop toezicht wordt gehouden, als niet de persoon-
lijke opvattingen van de toevallige inspecteur maatgevend zijn.  

In zijn onderzoek naar toezicht kwam Mulder (2008) tegen dat toezichthouders 
vooral het voldoen aan administratieve verplichtingen controleerden. Op het 
achterliggende doel, in casu hygiënische voedselbereiding, werd minder gelet; 
respondenten gaven aan dat voldoen aan administratieve verplichtingen ten 
koste ging van de tijd die zij nodig hadden voor hygiënische maatregelen.   

 

                                                 
 
 
172  Dat werd bevestigd in een vergelijking tussen de de Nederlandse handhaving van de 

mestwetgeving en de Vlaamse, waarbij de aard van de regelgeving, de politieke prioriteit 
en de protesten overeen kwamen. De Nederlandse is op sanctionering gericht waarbij ter 
plekke gecontroleerd wordt, de Vlaamse op voorlichting en controle van achter het 
bureau. De achtergrond is dat in Nederland wordt uitgevoerd door de strafrechtelijk 
georiënteerde Algemene Inspectiedienst van LNV (andere functies zoals voorlichting 
worden door andere instanties uitgevoerd), met medewerkers die uit de agrarische wereld 
komen en (als bescherming?) wijzen op de letter van de wet; er ontstaat een spiraal van 
toenemend wantrouwen en toenemende repressie. In Vlaanderen is de handhaving meer 
outcomegericht, geschiedt zij door de Mestbank, onderdeel van de op de ontwikkeling 
van de sector gerichte Vlaamse Landmaatschappij, door medewerkers die niet uit de 
sector komen en geen opsporingsbevoegdheid hebben; er is, door de diverse functies van 
de VLM, sprake van onderlinge afhankelijkheid en uitruil (Wiering 1999). De 
effectiviteit van de verschillende stijlen is niet onderzocht.  
Coolsma c.s. zien in onderzoek de veronderstelling van de relationele afstand bevestigd: 
minder afstand (en minder objecten van handhaving) leidt tot minder afschrikking.    

173  Zie Hoogendoorn, p. 302. Uit een recent WODC- onderzoek bleek dat dat ook voor het 
gebruik van extra anti- terreurbevoegdheden het geval was (Kamerstukken II, 2008/09, 
29 754, nr. 160/bijlage); idem Klein Haarhuis c.s. : Het daadwerkelijk gebruik van een 
aantal verruimde handhavingsmogelijkheden is gering en vertoont knelpunten (2005:2) 
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Besluit 
De handhaving ziet toe op de naleving van normadressaten. De volgende 
factoren zijn daarbij naar ons idee van belang: 

• of er wordt gehandhaafd door een bestuursorgaan, door de politie, of 
door een bijzondere opsporingsdienst / toezichthouder; 

• de intensiteit waarmee de bevoegdheden worden gebruikt; 
• het opleidingsniveau van de handhavend medewerkers; 
• de intensiteit van het contact met de normadressaten; 
• de mate waarin nalevingsgericht of juist afschrikkingsgericht wordt 

gehandhaafd. 
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6.9   Rechtsbescherming 
In ons rechtssysteem ligt besloten dat burgers en andere belanghebbenden in 
beroep kunnen gaan bij de rechter (veelal de bestuursrechter maar ook de 
burgerlijke rechter) tegen besluiten van overheidsorganen. Dat betekent een 
externe controle op organen die de wet uitvoeren. De controle is wel afhankelijk 
van het initiatief van partijen die zich tekort gedaan menen. Of en onder welke 
omstandigheden geprocedeerd wordt, staat dus niet vooraf vast. Bovendien kan 
niet ieder de weg naar de rechter vinden.174  

Zoals aangegeven, heeft de aard van de bepaling vervolgens invloed op 
de mogelijkheid van de rechter te toetsen. Het klinkt wat paradoxaal, maar hoe 
discretionairder de bevoegdheid, des te marginaler de toets; tegelijkertijd geeft 
de open norm meer ruimte voor de rechter om deze in te vullen. 

De invloed van de rechterlijke controle op de uitvoerings- en 
handhavingspraktijk kan men onderscheiden in de doorwerking in een 
individuele zaak en de doorwerking op organisatieniveau. In het eerste geval 
gaat het primair om de individuele rechtsbescherming. De doorwerking op 
organisatieniveau is voor de werking van wetgeving zoals hier aan de orde, het 
meest interessant. Uitvoerings- en handhavingsorganen houden waarschijnlijk 
rekening met uitspraken van de rechter. Een voorbeeld. Krachtens de Algemene 
wet bestuursrecht dienen besluiten gemotiveerd te worden; de rechter zal zeker 
naar de motivering kijken en beoordelen of die voldoende is om het besluit te 
dragen. Dat zal uitvoeringsorganen kunnen prikkelen tot motivering van de 
besluitvorming als vast onderdeel ervan; anders moeten ze besluiten steeds 
opnieuw nemen, hetgeen tijd kost en menskracht. De mogelijkheid de 
motivering tijdens de procedure aan te vullen, zal de prikkel weer wat wegne-
men. Uitvoeringsorganen die regelmatig geconfronteerd worden met gerechte-
lijke procedures verwerken de uitspraken van rechters in hun eigen nadere regels 
ten behoeve van het besluitvormingsproces. Zo deed bijvoorbeeld de Sociale 
Verzekeringsbank. Ook zullen handhavingsorganen voorzichtig zijn met het 
gebruik van bijvoorbeeld opsporingsmethoden, als de rechter daar kritisch op 
heeft gereageerd met ontslag van rechtsvervolging. Zij zien hun inspanningen 
niet graag op niets uitlopen. Er is enige empirische evidentie voor deze 
veronderstelling. Wijkhuis (2007) nam waar dat de IND naar wegen zoekt om 
de door de rechter geconstateerde fout te herstellen en maatregelen te nemen om 
de uitvoeringspraktijk in overeenstemming met de uitspraak te brengen.  

Problematisch is overigens wat de uitspraak van de rechter betekent in termen 
van de uitleg van de regels. Er is op gewezen dat de inhoud van de rechtsregel 
slechts een van de factoren is die de uitspraak bepaalt; zijn politieke voorkeur, 

                                                 
 
 
174  Van Velthoven & Ter Voert 2004.  
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de verwachting hoe zijn collegae zullen oordelen, de verwachting voor zijn 
loopbaan, de eisen die zijn president stelt,175 kunnen de beslissing beïnvloe-
den.176 ‘Justice is what the judge had for breakfast’, is wel wat cynisch opge-
merkt.  

 
Besluit  
Vanuit de rechtsbescherming zijn voor wat betreft de werking naar ons idee 
twee factoren van belang: 

• of en in welke mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die 
rechtsbescherming biedt; 

• of rechterlijke uitspraken hebben geleid tot een wijziging in de uitvoe-
ring, bijvoorbeeld op de interne regelgeving. 

 
 

                                                 
 
 
175  Zoals hiervoor gememoreerd: uit de derde evaluatie van de Awb bleken de productie-

eisen bepalend voor de rechterlijke omgang met de regels omtrent de feitenvaststelling in 
zaken. 

176  Zouridis (2009), die verwijst naar, onder anderen, Posners ‘How Judges Think’ (2008); 
overigens was Justice Wendell Holmes (1897) al tamelijk sceptisch daarover. 
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6.10   Doelrealisatie 
 
6.10.1   Doelen 
Zoals gezegd, wordt in veel (niet alle) gevallen met wetgeving beoogd een 
maatschappelijk doel te bereiken, een gewenste toestand, ontwikkeling of een 
gewenst gedrag te realiseren dan wel een ongewenste toestand of ongewenst 
gedrag te vermijden. Het doel hangt af van de wet en het ermee samenhangende 
beleid. Doelen zijn op vele wijzen te typeren: specifieke en globale (of vage) 
doelen, tussendoelen en einddoelen, of combinaties daartussen. Soms is sprake 
van een keuze. Zo kan men de doelbereiking van de verkeersregelgeving 
formuleren in termen van algemene veiligheid, van aantal verkeersslachtoffers 
of aantal verkeersovertredingen.  

Een wet (of het achterliggende beleid) bevat lang niet altijd één 
doelstelling. Het komt voor dat een wet überhaupt geen uitgesproken – officiële 
– doelstelling kent. Zo vragen Boissevain en Freriks (2009) zich af wat de 
doelstelling van de beoogde Wet dieren is: verbetering van dierenwelzijn, 
stimulering van de Nederlandse economie, of technische integratie van verschil-
lende wetten in één wet. Ook komt het voor dat een wet meer doelstellingen 
heeft,  in elkaars verlengde liggend, maar  ook in de verhouding van twee of 
meer doelen van gelijk gewicht die niet zomaar met elkaar sporen. Dat laatste 
geldt voor de beide doelen van de Gerechtsdeurwaarderswet 2001 (Stb.70): 
bevordering integriteit en verbetering onderlinge concurrentie/marktwerking). 
Doelen kunnen zelfs de facto tegenstrijdig zijn (het beruchte democratisch en 
doelmatig functioneren in de Wet universitaire bestuurshervorming),  in de tijd 
van elkaar verschillen of in de algemeenheid ervan. Waar meer doelen naast 
elkaar bestaan die niet in elkaars verlengde liggen, zijn ze ten minste elkaars 
concurrent bij schaarse middelen.  

In dit verband maken wij de opmerking dat in een wet een specifiek doel wordt 
geformuleerd, maar dat vanwege andere, algemene doelen, de eindtermen 
bescheiden zijn. Zo kan men het doel van milieunormen afzwakken vanwege het 
globale doel van economische groei. Een ander voorbeeld biedt de handhaving 
van regels: een zodanig opgezette handhavingsregeling met bijbehorend beleid 
dat 100% naleving wordt bereikt, zal een inspanning en organisatie vergen die 
uit andere oogpunten onwenselijk is. 
 

Het kan voorkomen dat specifieke doelen tussendoelen zijn voor een vager 
geformuleerd algemeen doel. In geval van globale doelen vindt soms operatio-
nalisering van de doelen plaats (de operatie VBTB moet daartoe leiden; de 



WETGEVING MET BELEID                                                                                           

 98

Algemene Rekenkamer onderzoekt regelmatig de ‘value for money’)177 of als 
tussendoel voor een globaler doel op langere termijn. Een probleem daarbij kan 
zijn dat het verwerkelijken van specifieke indicatoren niet noodzakelijk leidt tot 
de verwerkelijking van (de) globalere doelstelling(en). En het komt voor dat 
doelstellingen wijzigen in de tijd.178  
 
6.10.2   Realisatie van doelen 
Methodologische opmerkingen 
Het vaststellen van de realisatie van gestelde doelen is een lastige zaak. In de 
eerste plaats komt dat vanwege de verhouding tussen doelen en effecten. Men 
kan de doelbereiking op zich nemen, strikt dus, en alle andere effecten voor lief 
nemen. Men kan daarnaast de doelbereiking opvatten als de som van met de 
doelbereiking verband houdende effecten of zelfs van alle effecten (bedoelde en 
onbedoelde, gewenste en ongewenste) van een wet. De som kan negatief zijn, 
zelfs als het beoogde doel bereikt is. Een voorbeeld van zo’n sommering van 
doel en neveneffecten is het behalen van het doel van verkorting van 
wachtlijsten, hetgeen echter leidt tot een verlenging van de behandeltijd. Een 
ander dat om te voldoen aan de wettelijke termijn voor vergunningverlening de 
– niet wettelijke – figuur van een conceptaanvrage wordt geconstrueerd en de 
formele aanvrage ingaat op het moment dat het benodigde onderzoek is 
uitgevoerd.179 

Een mooi voorbeeld van het dooreen lopen van doelen en effecten biedt de Wet 
DNA-onderzoek in strafzaken. De wet had veel effecten in de zin dat het gebruik 
van DNA-materiaal enorm toenam; of de doelstelling werd gehaald, durfden de 
evaluatoren slechts met voorzichtigheid te zeggen: er bleken grote verschillen 
tussen politiekorpsen, de deskundigheid van de uitvoerders van de wet was nog 
onvoldoende, de wet leidde tot flinke administratieve lasten voor politie en 
justitie, tot wachtlijsten, maar ook tot een positief gewaardeerde discussie over 
de waarde en betekenis van DNA-data.180 

 

                                                 
 
 
177  Volgens een onderzoek van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer is 65% van de 

doelstellingen niet meetbaar. (2008) 
178  Volgens P. de Schipper (De slag om de Oosterschelde, Amsterdam/Antwerpen 2008) 

was de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen (Deltawet 1958) ter bescherming tegen de 
zee; vooroorlogse plannen voor afsluiting hadden tot doel landaanwinning. Na de 
overstroming van 1953 bleef het instrumentarium hetzelfde, de doelstelling veranderde. 
Een recenter voorbeeld biedt de Reconstructiewet, bedoeld als reactie op de varkenspest-
crisis, maar waar geleidelijk milieu, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en 
dergelijke elementen een rol in gingen spelen. (zie Kamerstukken II, 2006/07, 30 800 
XIV, nr. 112) 

179  Bakker & Van Waarden 1999. 
180  Jacobs & Bruinsma 2008. 
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Een bijzonder aspect van de sommering van effecten is dat wetten die zich 
rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten, zijn gedacht vanuit een micro-
perspectief; zij kunnen echter – ongewenste – effecten hebben op macroniveau 
(denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsplicht).181 
 
In de tweede plaats is voor doelrealisatie het tijdsperspectief van belang. Wetten 
moeten zich inv(l)echten in de samenleving; diverse organen, instanties, be-
drijven en burgers moeten zich aanpassen aan de norm, hetgeen even kan duren. 
Klein Haarhuis & Niemeijer (2008) constateerden dat uit veel wetsevaluaties 
bleek dat de doelbereiking van wetten nog matig was; zij relateerden dat deels 
aan de korte tijdsperiode tussen inwerkingtreding en evaluatiemoment. Als de 
evaluatie plaatsvond langere tijd na de inwerkingtreding van een wet, was de 
doelbereiking hoger.  
 
In de derde plaats is er het probleem van de waardering van de doelbereiking. 
Indien de beleidsmaker hooggespannen voorstellingen heeft van wat de 
doelbereiking inhoudt, is de kans dat deze voorstelling werkelijkheid wordt 
kleiner; omgekeerd valt het al snel mee indien de verwachtingen voorzichtig zijn 
geformuleerd. 182  

Klein Haarhuis & Niemeijer constateerden dat naarmate het ambitieniveau 
hoger is, de doelbereiking afneemt, waarbij het ambitieniveau voor hen ook de 
breedte van de doelgroep en het complex van interventies betrof. Voor wat 
betreft het verschil tussen de bestaande en de beoogde situatie is dit te 
begrijpen. Een interessante vraag die hierop voortborduurt is of het nu voor de 
doelbereiking verschil maakt hoe de doelstelling wordt geformuleerd. Leidt, 
met andere woorden, een meer ambitieuze doelstelling ook tot ambitieuzer 
gedrag, of demotiveert een ambitieuze doelstelling juist? 
Ook degene die het doel formuleert kan leren. In de ‘Jaarevaluatie Postbus 51-
campagnes 2008’ (Den Haag (RVD) 2009) wordt weliswaar geconstateerd dat 
de doelbereiking van de campagnes wat hoger lag dan in het verleden (53%, 
met overigens een flinke spreiding in succes), maar wordt dat mede gerelateerd 
aan de verlaging van de beleidsdoelen die met de campagnes werden beoogd 

                                                 
 
 
181  Op microniveau is dat aantrekkelijk voor slachtoffers; op macro-niveau kan de som van 

ontwikkelingskosten, premies, oververzekering welvaartseconomisch gezien,een nega-
tieve uitkomst hebben.  

182  Bijvoorbeeld: er zijn twee volledig gelijkwaardige gemeenten met 100 overlast gevende 
jongeren, waar ook precies dezelfde maatregelen onder dezelfde condities worden 
ingevoerd. In de eerste gemeente neemt het aantal jongeren dat overlast veroorzaakt met 
25 af, in de tweede met 20. Als de eerste gemeente nu als doelstelling 0 overlastgevende 
jongeren had en de andere gemeente zich 50 als doel had gesteld, dan is de laatste 
gemeente dichterbij haar doel gekomen dan de eerste, terwijl deze laatste absoluut gezien 
een slechter resultaat heeft behaald.  
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(bijvoorbeeld: leidend tot meer kennis in plaats van tot gedragsverandering, of 
tot behoud van kennis in plaats van verkrijgen van meer kennis).     

 
In de vierde plaats dient in het oog te worden gehouden dat de doelbereiking 
voor verschillende groepen onder diverse omstandigheden anders kan uitpakken. 
Zoals opgemerkt, kan de doelbereiking gezien worden als een som. Als die som 
nul of negatief is, kunnen er mensen, bedrijven of instellingen zijn waarbij het 
doel wel bereikt wordt. Het is dus niet alleen de vraag of een wettelijke 
maatregel werkt maar ook – zoals Pawson stelt – voor wie en onder welke 
omstandigheden.  

Een andere sommering kan zijn dat bereiken van de doelstelling van de ene wet 
de realisatie van doelen van andere wetgeving in de wielen rijdt. Zo leidt het 
beter halen van doelstelling van de verkeerswetgeving (minder 
verkeersslachtoffers) ten nadele van het doel van de Wet orgaandonatie: het 
verkrijgen van zoveel mogelijk organen. Verkeersslachtoffers zorgden voor een 
belangrijk deel het aanbod daarvan.183 

 
Relatie tussen naleving/doelbereiking en externe invloeden 
De doelrealisatie loopt via uitvoering/naleving dan wel via veld/naleving, maar 
de verhouding tussen naleving en doelrealisatie is niet scherp. Zelfs algehele 
normnaleving leidt niet noodzakelijk tot doelrealisatie. Dat hangt onder meer af 
van de juistheid van de beleidstheorie: indien de verkeerde instrumenten zijn 
ingezet, is er een flinke kans dat het doel niet wordt bereikt ook al is er 100% 
naleving. Omgekeerd is 100% naleving – ook bij een adequate beleidstheorie – 
niet altijd noodzakelijk voor de doelbereiking. Ook bij miljoenen verkeersover-
tredingen kan de verkeerswetgeving doeltreffend zijn; dat houdt bijvoorbeeld 
verband met op welke tijdstippen en plaatsen de overtredingen plaats vinden. 
Als men bijvoorbeeld de voorspelbaarheid van verkeersgedrag voor andere 
weggebruikers of het aantal slachtoffers als maatstaf neemt, zijn sommige 
overtredingen niet ‘erg’ in het licht van die maatstaf en doen die niet af aan de 
doeltreffendheid. Zo zal door rood rijden in het holst van de nacht zonder andere 
weggebruikers niets afdoen aan de voorspelbaarheid van verkeersgedrag. Als de 
sociale zekerheidswetgeving globaal bestaanszekerheid en sociale rust 
meebrengt, kan men die wetgeving doeltreffend noemen ook als er een flink 
percentage misbruik is. Algehele normnaleving kan zelfs contraproductief 
werken bij op zich zinvolle regels; zie hoe stiptheidsacties het maatschappelijk 
verkeer danig kunnen ontregelen.  

                                                 
 
 
183  De beleidstheorie bij de Wet orgaandonatie van 1996 bleek ook in ander opzicht niet te 

kloppen: nabestaanden van potentiële donoren hadden vaker dan verwacht bezwaar tegen 
donatie waardoor het aanbod daalde (C.M. Klein Haarhuis 2010). 



NADERE UITWERKING VAN DE ELEMENTEN VAN HET FRAME                                   

 101 

 
Daarbij komt dat andere condities (het weer of de conjunctuur etc.) en het 
toeval, of althans het onverklaarbare een rol spelen. De werking van de wet 
wordt bij de voorbereiding gedacht (voorspeld) onder een ‘ceteris paribus’ 
conditie. Zeker is evenwel dat de ‘overige omstandigheden’ in de tijd niet gelijk 
zullen blijven. Wetgeven is een koers uitzetten voor de toekomst; daarin is veel 
ongewis. Zelfs bij een op zichzelf redelijke beleidstheorie kunnen onvoorziene 
omstandigheden of mechanismen de geldigheid ervan teniet doen.  

Zie het eerdere voorbeeld van Van Gestel (2008) met betrekking tot de 
helmplicht voor brommerrijders. De centrale veronderstelling van de plicht 
was dat de helm het aantal ernstige ongelukken doet afnemen vanwege de 
betere bescherming. Het gepercipieerde lage risico leidde echter tot 
risicovoller gedrag, door brommerrijders zelf en door verkeersdeelnemers om 
hen heen. De kans op een ongeluk op micro-niveau was dus toegenomen. 
Daartegenover stond dat rijden met helm niet kek werd gevonden, waardoor 
het aantal brommerrijders en daarmee het aantal ongelukken afnam. Van 
Gestel meende dat de wet mislukt is; wij zijn milder in ons oordeel, omdat het 
doel (minder ernstige ongelukken) op macro-niveau is bereikt. Het voorbeeld is 
ook een aanduiding van het belang van inzicht in mechanismen.   

 
Een complicerende factor is nog dat de wet en haar doelen zelf aan verandering 
onderhevig kunnen zijn; soms vervaagt de wens de doelen te bereiken lang-
zaam,184 soms evolueren wet en beleid onder invloed van de context.  

  
Besluit 
De doelen en de doelbereiking vormen onderdeel van het begin en het einde van 
het wetgevingsproces. De volgende factoren zijn daarbij voor ons van belang: 

• het aantal doelen; 
• of het doel vaag of precies is; 
• het ambitieniveau van de doelstelling; 
• de hoeveelheid tijd waarbinnen de wet heeft kunnen werken, voordat er 

naar de doelbereiking is gekeken; 
• de mate waarin het doel bereikt is (voor wie en onder welke omstandig-

heden); 
• waar de doelbereiking aan is toe te schrijven. 

 
 

                                                 
 
 
184  In ’t Veld, aldus Herweijer 2008. 



 

 



 

 103 

Hoofdstuk 7   Een rudimentaire theorie over de werking van 
wetgeving 
 
7.1   Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn diverse processen beschreven binnen de 
elementen van het frame die van invloed kunnen zijn op de omgang met regels 
binnen dat element en vervolgens op processen binnen de andere elementen, met 
als sluitstuk de doelbereiking van de wet. Deze beschrijvingen leiden in potentie 
tot een groot aantal hypothesen, zoveel dat het probleem van de bomen en het 
bos ontstaat. Het grote aantal variabelen dat bij deze hypothesen hoort, zou 
bovendien ertoe kunnen leiden dat de onderzoekers die de afzonderlijke 
wetsevaluaties uitvoeren, moedeloos worden. Daarom zijn aan het slot van de 
paragrafen van hoofdstuk 6 de ons inziens belangrijkste factoren vermeld. 
Wetenschap bedrijven is in zekere zin de werkelijkheid reduceren tot een 
overzienbaar aantal factoren, tot de robuuste factoren.  

Deze factoren vormen de bron voor een schema van indicatoren die per 
evaluatie kunnen worden gescoord. Op basis daarvan kan vervolgens een 
statistische analyse worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de evaluaties in meer 
kwalitatieve zin geanalyseerd worden. Eerst presenteren we de elementen in hun 
onderlinge samenhang met de indicatoren in schemavorm, waarna we in de 
volgende paragraaf het schema verder zullen toelichten. 
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7.2   Essenties der elementen ten behoeve van een statistische analyse 
In deze paragraaf geven we een toelichting op het bovenstaande schema. Hierin 
komen de diverse elementen en de wezenlijke factoren aan bod met het oog op 
de werking en doelbereiking van wetgeving, elementen die bij voorkeur ook 
beïnvloedbaar zijn door de wetgever. Dit zijn de elementen en factoren die we in 
een statistische analyse met elkaar in verband kunnen brengen. We beginnen 
met de wet omdat die het zichtbare begin is van factoren die het beoogde doel 
naderbij moeten brengen.  

 
1. De wet 
a. In aansluiting op onze typologie van instrumenten kan een wet: 
remmende voorzieningen (plicht, verbod, heffing, verbod met ontheffing)  of 
stimulerende voorzieningen (recht, bevoegdheid, subsidie, gebod) hebben.  
 
b. In aansluiting op de metafoor van het paneel kunnen wetten: 
normatieve, procesmatige, procedurele en sanctiebepalingen bevatten. 
 
c.  De wetgever giet de voorzieningen in de vorm van normen, die:  
open zijn dan wel gesloten. Deze normen kunnen in de wet zelf staan of in 
gedelegeerde regelgeving (AMvB, MR). 
Daaraan kan men het onderscheid algemene voorschriften of vergunningsysteem 
(of ontheffing) verbinden. 

 
d. De normen kunnen:  
rechtstreeks gedragsbeïnvloedend zijn of indirect gedragsbeïnvloedend. Dat laat-
ste houdt in dat uitvoeringsorganen worden ingesteld die door hun werkzaam-
heden het doel naderbij brengen of die de brug tussen wet en burger slaan; daar-
naast kunnen normen een infrastructuur in het leven roepen (organen, bevoegd-
heden).  
 
e.  In een wet kan rechtsbescherming geboden worden via: 
de toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht, maar ook kunnen speci-
fieke rechtsbeschermingsbepalingen zijn opgenomen die de burgers meer of 
juist minder mogelijkheden van beroep en bezwaar geven.  
 
f. Normen en regels kunnen:  
bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of civielrechtelijk worden gehandhaafd. 
 
2. Het aanvullend beleid 
Het aanvullend beleid is terug te voeren tot:  

a. het verschaffen van kennis en informatie over de wet; 
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b. het verschaffen van financiële of andere materiële middelen; 
c. de financiering van betreffende taak, of dit geschiedt via een 
specifieke of algemene uitkering, of via een budget op basis van input, 
proces, taak, of output.  
 

3. De uitvoering 
De uitvoering wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van uitvoerings-
organisaties, uitvoeringsmedewerkers en cliënten.  
A. Een voor de werking betekenisvolle indeling is de volgende: 

a. bureaucratisch gestructureerd (hiërarchisch met diverse lagen, veel en 
gedetailleerde interne regels, weinig beslisvrijheid) en discretionair 
gestructureerd (weinig lagen, weinig nadere regelgeving, autonomie 
voor de uitvoerder); 
b. een orgaan belast met een specifieke taak, ter uitvoering van deze wet 
(zoals het UWV), een orgaan belast met meer taken (zoals gemeenten, 
de Nma) en meer organen belast met de uitvoering van deze wet of 
meer organen belast met de uitvoering van deze wet plus meer taken; 
deze onderverdeling levert een matrix op, en nauw verbonden daarmee:  
c. een specifiek ertoe ingestelde, dus nieuwe, organisatie of een 
bestaande organisatie. 

 
B. De medewerkers staan bloot aan verschillende impulsen. Wij vermoeden dat 
er een neiging bestaat zich in werkelijkheid of in schijn te conformeren aan de 
organisatie. De doorslaggevende factoren voor een uitvoeringsstijl achten wij: 

a. het opleidingsniveau van de medewerkers, een factor die parallel 
loopt met de al dan niet hiërarchische structuur van de organisatie; 
b. de intensiteit waarmee uitvoerders contacten onderhouden met de 
cliënten. 

 
4. Het toezicht op de uitvoering 
Voor dit element zijn deels dezelfde karakteristieken relevant met het oog op de 
werking van wetgeving, zo denken wij. Het zijn: 
 a. een bureaucratisch of discretionair georganiseerde dienst; 
 b. of er afschrikkingsgericht of nalevingsgericht toezicht wordt 
 gehouden; 

c. het opleidingsniveau van de medewerkers; 
d. de intensiteit waarmee toezichthouders contacten onderhouden met 
de ondertoezichtgestelden; 
e. de intensiteit van het gebruik van de bevoegdheden; 
f. het aantal toezichthoudende diensten per object van toezicht. 

 



EEN RUDIMENTAIRE THEORIE OVER DE WERKING VAN WETGEVING                         

 107 

5. De handhaving 
Ook hier sluiten we zoveel mogelijk aan op de bovenstaande identificaties: 

a. het aantal diensten dat zich bezighoudt met de handhaving; 
b. als organisatie een bestuursorgaan, de politie, een bijzondere opspo-
ringsdienst/toezichthouder; 
c. het opleidingsniveau van de medewerkers; 
d. Intensief contact met de normadressaten of juist niet, hetwelk 
gevoegd kan worden met een nadruk op repressief dan wel preventief 
beleid. 

 
6. Het veld 
Het veld is relatief gegeven. Tot kenschets van ‘het veld’ maken wij gebruik van 
de volgende assen of indicatoren: 

a. alle burgers, instellingen, bedrijven of combinaties; 
 b.  de homogeniteit van het geadresseerde veld; 
 c.  de mate van georganiseerdheid van dat veld; 

d.  de omvang van het bestreken veld (alle burgers/alle bedrijven – een 
sector); 
e.  de kosten van naleving. 

 
7. Naleving en doelbereiking 
Deze zijn de afhankelijke variabelen, met dien verstande dat de doelbereiking de 
uiteindelijke afhankelijke variabele is en dat, zoals gezegd, naleving niet vanzelf 
tot doelbereiking leidt. 
 
De doelbereiking kan onderverdeeld worden in een schaal die loopt: 

a. van uiterst negatief, richting neutraal, tot uiterst positief. 
 
Voor de doelbereiking is de aard van het doel wezenlijk. Die aard kan zijn:  

a.   een gedrag of toestand; 
b.   vaag of gespecificeerd; 
c.   sterk of weinig afwijkend van de nulsituatie. 

en daarnaast zal:  
d.  het aantal doelen (één of meer) een rol spelen. 
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7.3   Van een naïeve naar een rudimentaire wetgevingstheorie 
In hoofdstuk 5 formuleerden wij een naïeve theorie, die een ideaalbeeld weer-
geeft van een doelgericht wetgevingsproces in de zin dat met een wet een 
maatschappelijk probleem niet alleen wordt aangepakt, maar ook opgelost. Aan 
de hand van het bovenstaande kunnen we wel voor zeker aannemen dat het 
ideaal niet bereikt zal worden. De kans is zeer groot dat een wet het ermee 
beoogde maatschappelijk doel niet, althans niet ten volle realiseert.  

Tenminste drie factoren bewerkstelligen dat. De eerste is dat de processen 
binnen de elementen ‘aanleiding’ en ‘voorbereiding’ (onderhandeling en 
vertaling) ertoe leiden dat een wet een compromis inhoudt dat technisch 
gesproken niet de beste oplossing voor de meest gerede formulering van het 
maatschappelijk probleem zal zijn. De tweede is dat een baaierd van personen, 
organen en instellingen met deels andere belangen en rationaliteiten dan de 
wettelijke vervolgens met de woorden van de wet aan de gang moeten. Dat 
geldt zowel voor de uitvoeringskolom als voor de naleving-/handhavingskolom. 
Bovendien is er de werking van verschillende mechanismen: mensen (politici, 
beleidsvoorbereiders, uitvoerders en normadressaten) houden vast aan het 
bekende en vertrouwde, en zij zullen veranderingen veelal niet zomaar 
aanvaarden. 
De derde is een nogal praktische: er is immer een beperkte hoeveelheid tijd, 
een beperkte hoeveelheid informatie, een beperkte hoeveelheid kennis, een 
beperkte hoeveelheid middelen, en dat is des te meer het geval waar beleid en 
wetgeving noodzakelijkerwijs de toekomst betreffen. En die is ongewis. 

 
Op grond van de elementen van de wetgevingsketen en de processen die zich 
daarin voordoen, willen we nu een rudimentaire theorie over de werking van 
wetgeving formuleren. Die bestaat uit de volgende uitspraken. 
 
1. Het proces van de wet in wording is van heel andere aard dan het proces van 
de wet in werking. 

In het proces van voorbereiding spelen andere actoren en andere belangen en 
mede daardoor andere processen een rol. Het oorspronkelijke maatschappelijk 
probleem wordt bij de voorbereiding van de wet getransformeerd; de abstracte 
en digitale wet krijgt haar betekenis vervolgens in het gebruik dat van haar 
wordt gemaakt. 

 
2. Bij de werking van wetgeving zijn drie 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 op burgers gericht zijn maar werkzaam zijn via 
uitvoeringsorganen, met de bijbehorende controle daarop, en  
c. wetten die institutionele arrangementen (een infrastructuur) in het 
leven roepen.  
Deze driedeling is van belang met het oog op de doelbereiking omdat bij eerste 
de context van de burger centraal staat, bij de tweede diverse specifieke 
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processen plaats vinden, zowel in de relatie principaal – uitvoeringsorganen 
als in de relatie tussen veld en uitvoeringsorgaan en bij de derde met de 
schepping van de infrastructuur het instrumentarium als zodanig is ingezet. 

 
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’ 

Deze voorwaarden zijn in de Tafel van 11 genoemd als resultaat van 
beschikbaar onderzoek.  
Naarmate een wet beter bekend is gemaakt, is de kans op naleving groter. 
Naarmate voor een doelgroep de kosten van naleving hoger zijn dan de baten, 
zal de naleving daar minder zijn. De kosten worden mede bepaald door de 
afstand tussen de feitelijke en de wettelijk beoogde situatie en door de sociale 
controle. Diverse mentale en sociale mechanismen bepalen het ‘willen en 
kunnen’. Aanvullend beleid kan het ‘weten, willen en kunnen’ positief 
beïnvloeden. 
 

5. Wil een wet werken, moeten de benodigde voorzieningen feitelijk beschik-
baar zijn.185 

Deze voorwaarde betreft ‘het kunnen’. Het is waar Pawson en Tilley op 
hameren. 

 
6. Wil een wet werken, moet de controle op de uitvoering (prestatie-eisen, 
toezicht) in overeenstemming met de wettelijke doelstelling zijn. 
 
7. Wil een wet haar doel(en) bereiken, moet de nodige tijd worden gegund. 
 Dat bleek uit onderzoek van Klein Haarhuis & Niemeijer. 
  
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 extern 
storende elementen. 

Een wet en de daaraan ten grondslag liggende beleidstheorie gaan uit van een 
‘ceteris paribus’ veronderstelling. Er zullen echter onvoorziene ontwikkelingen 
en gebeurtenissen plaats vinden die van invloed kunnen zijn op alle elementen 
in het wetgevingsproces. 

 
 

                                                 
 
 
185  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. 
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9. De mate van realisatie van met de wet beoogde doelen hangt samen met een 
aantal evidente condities: 

een adequate beleidsverwachting omtrent doel en instrumenten,  
de inzet van voldoende middelen en de beschikbaarheid van voldoende 
voorzieningen, 186  
bekendheid met en maatschappelijk draagvlak voor de wet;  
beschikbaarheid van toezicht en handhaving. 

 
10. Verder gaan we uit van enkele mechanismen, die evenzovele veronderstel-
lingen 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 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; zo zullen bedrij-
ven naarmate zij groter en reputatiegevoeliger zijn, meer bereid zijn te 
investeren in naleving. 

• Alles heeft zijn prijs. Ruimte bieden, bijvoorbeeld, betekent dat wordt 
overgelaten aan uitvoerders, bedrijven of burgers en 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. 

 
11. De kans dat met een open normstelling dan wel doelbepaling de naleving 
wordt bevorderd, neemt toe naarmate 

                                                 
 
 
186  Er zijn door de overheid verschafte middelen (tijd, geld, e.d.) en de beschikbaarheid van 

voorzieningen (zoals voldoende leerkrachten, operatiekamers, luchtfilters). Bij een tekort 
aan voorzieningen kan de overheid voor middelen moeten zorgen. 
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• de omstandigheden waarin de norm haar werk moet doen, fluctueren, 
• er minder specifieke prestatie-eisen worden gesteld, 
• de uitvoering door professionals plaatsvindt, binnen 
• een relatief homogeen veld, en 
• een discretionaire toezichts- c.q. handhavingsstijl wordt gehanteerd. 

 
12. De kans dat met een gesloten, eventueel via delegatie gerealiseerde, 
normstelling de naleving wordt bevorderd, neemt toe naarmate 

• de wet duidelijk is, 
• de uitvoering op bureaucratische wijze plaats vindt, binnen 
• een homogeen veld, 
• een bureaucratische toezichts- c.q. handhavingsstijl wordt gehanteerd, 
• geflankeerd met een intensieve relatie tussen normadressaten en over-

heidspersoneel. 
 
13. De kans dat van een recht een – juist – gebruik wordt gemaakt, neemt toe 
naarmate 

• dat recht meer gesloten is omschreven, 
• er minder bureaucratische eisen aan worden gesteld, 
• het contact met uitvoerders en handhavers intensiever is en 
• hun organisaties op discretionaire wijze zijn ingericht. 

 
14. Als een wet voor de realisering van haar doel een uitvoeringsorgaan inzet, 
kan het orgaan die taak beter uitvoeren naarmate 

• het beoogde doel preciezer is, 
• er sprake is van één taak, 
• er sprake van outputfinanciering,  
• de juridische band met het ministerie als principaal nauwer is, 
• er minder hoeft te worden samengewerkt met andere organen. 

 
15. Toezicht op de uitvoering draagt bij aan normconforme uitvoering 
(naleving). 
 
15a.  Als een wet toezicht regelt op de uitvoering, werkt bij een precieze 
doelstelling dat toezicht met het oog op de naleving beter naarmate 

• sprake is van een hiërarchische toezichtstijl, 
• sprake is van een intensief contact tussen toezichthouders en ondertoe-

zichtgestelden. 
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15b. Als een wet toezicht regelt op de uitvoering, werkt bij een open doelstelling 
dat toezicht met het oog op de naleving beter naarmate 

• het toezichtsorgaan meer gelieerd is aan het departement, 
• een discretionaire structuur kent, uitgevoerd door 
• hoog opgeleide toezichthouders, en 
• er minder prestatie-eisen zijn gesteld. 

 
16. Handhaving draagt bij aan de naleving. 
 
16a. Indien een wet een open normstelling of doelbepaling kent, heeft met het 
oog op de naleving de bestuursrechtelijke handhaving de voorkeur, waarbij  

• het handhavingsorgaan discretionair gestructureerd is,  
• de handhaving wordt uitgevoerd door hoog opgeleide medewerkers, en 
• door de principaal minder prestatie-eisen zijn gesteld. 

 
Ten slotte nog dit. Wij hebben deze veronderstellingen geformuleerd op basis 
van ons bekende informatie. Deze is relatief eclectisch en anekdotisch. Het kan 
dus zijn dat een of meer van deze veronderstellingen worden verworpen. Dat 
vinden wij niet erg, want dat geeft juist meer inzicht. 
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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 sociaal- 
wetenschappelijk 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’, 
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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 opgeno-
men, 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 ont-
waren.   

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 
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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 vastge-
legd, 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.  
 
Schematisch ziet het frame er zo uit : 
 
Figuur 7  Frame wetgeving 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de diverse elementen van het frame figureren vele personen en instel-
lingen 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. 

           aanvullend beleid   toezicht    

         ↓          ↕ 

Aanleiding →  voorbereiding → wet    →  uitvoering  → naleving →   doelbereiking 

→  veld           → naleving  →   doelbereiking 

               ↕ 

    → handhaving 
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Uitvoerders moeten hun weg zien te vinden in de niet noodzakelijk 
convergerende eisen die worden gesteld vanuit de wet, de geldschieter(s), aan-
palende 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 mecha-
nismen 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 gebeurte-
nissen 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. 
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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 beschik-
baar zijn.187 
 
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 

                                                 
 
 
187  Deze veronderstelling lijkt ‘nogal wiedes’. In de praktijk echter vormt de beschikbaar-

heid 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. 
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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.  
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Bijlage 1   De zeven thema’s  
 
Er zijn zeven specifieke thema’s gekozen als voor de wetgeving belangrijke 
thema’s. Het zijn de volgende: 
 
1. De aard van de formulering 
2. De keuze van een uitvoeringsorgaan 
3. De aard en positionering van toezicht  
4. De aard van het sanctiestelsel 
5. Wel of geen overgangsrecht 
6. De aard en mate van rechtsbescherming 
7. Wel/geen delegatie  
 
Op deze punten bestaat bij de voorbereiding van een wetsvoorstel een zekere 
keuzevrijheid. De effecten van een keuze kunnen via de meta-evaluatie in beeld 
worden gebracht en die kennis kan de wetgevingsjurist later gebruiken als hij bij 
nieuwe wetsvoorstellen weer voor de keuze staat.  
 
De zeven specifieke thema’s voor de meta-evaluatie zijn hieronder verder 
uitgewerkt in nadere vragen en/of elementen die bij concrete evaluatieonder-
zoeken kunnen worden meegenomen.  
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Bijlage 2   Vragenlijst  
Vragenlijst voor wetsevaluatief onderzoek en meta-evaluatie 
Wij hopen dat onderzoekers in evaluatieonderzoeken gebruik zullen maken van 
deze vragenlijst. De vragen bevatten veelal een schaal van 1 tot 100. Dat is wat 
onconventioneel, maar dient een doel. De vragen kunnen beantwoord worden 
aan de hand van het empirisch materiaal dat in de afzonderlijke onderzoeken 
wordt verzameld. Het is voor ons bijzonder prettig als onderzoekers dat zelf al 
doen en ze ons toesturen. Wij kunnen dan vervolgens zelf de vragen invullen op 
basis van dezelfde empirische gegevens. Zo verhogen we de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid.  
Maar andere vormen zijn mogelijk, zoals het inpassen van de vragen in het eigen 
onderzoek (en ons de resultaten van dat onderzoek zenden). Niet altijd zullen 
alle vragen gesteld kunnen of hoeven worden of zullen andere vragen 
toegevoegd moeten worden door de onderzoekers. Dat is vanzelfsprekend aan 
hen ter beoordeling. 

Wij beseffen dat we een behoorlijk aantal vragen stellen. Wij zouden zeer 
geholpen zijn als in evaluaties in ieder geval aandacht aan vier thema’s wordt 
besteed en onderzoekers ons de relevante uitkomsten (met bij voorkeur een 
eigen antwoord op de vragen) doen toekomen. 
Het gaat om de thema’s: 

• de beleidstheorie (vraag 1.10); 
• de financiering (vraag 1.15); 
• de naleving (vraag 8.1); 
• de doelbereiking (vraag 9.1). 

 
De vragenlijst 
1. Aanleiding, voorbereiding, doelen en aanvullend beleid 
1.1  Wat is de aanleiding geweest om tot wetgeving over te gaan? (meerdere 
antwoorden mogelijk, de meest prominente aanleiding graag bovenaan plaatsen) 

Regeerakkoord | incident | bezuinigingen | maatschappelijke onrust | nieuwe 
maatschappelijke problemen | uitvoeringsproblemen | jurisprudentie Nederland 
| jurisprudentie EG Hof | jurisprudentie EVRM | EU | internationaal gremium | 
anders, nl. 

 
1.2  Is vanuit de politiek veel druk gezet bij de totstandkoming van wetgeving?  

Dit op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor geen politieke druk en 100 
voor bijzonder veel politieke druk.  
Geen politieke druk 1 ……… 100 Bijzonder veel politieke druk 

 
1.3  Hoeveel departementen zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van de 
wet? 
 Aantal 
 



WETGEVING MET BELEID                                                                                           

 124 

1.4  Hoeveel dagen zijn er gelegen tussen de politieke of departementale op-
dracht om te starten met de voorbereiding van de wet en de bekendmaking van 
wet? 
 Aantal 
 
1.5  Hoeveel personen / instanties zijn aangeschreven en hoeveel daarvan heb-
ben gereageerd?  
 Aantal aangeschreven personen / instanties. Aantal reacties 
 
1.6  Zijn alleen de verplichte instanties geconsulteerd, of is een bredere 
maatschappelijke consultatie gehouden? 
 Alleen verplichte instanties | bredere maatschappelijke consultatie 
 
1.7  Hoeveel formeel gedocumenteerde doelen worden met de wet nagestreefd?  
 Aantal 
 
1.8  Wat is de verhouding tussen deze doelen?  

Liggen in elkaars verlengde | zijn elkaars concurrenten om schaarse middelen | 
zijn tegengesteld aan elkaar 

 
1.9  Per doel:  
a. Hoe gesloten is het geformuleerde doel?  

Dit op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor een bijzonder open 
geformuleerd (abstract of vaag) doel en 100 voor een uiterst gesloten 
geformuleerd doel (zoals een streefgetal).  
Open 1 ……… 100 Precies 

 
b. In hoeverre wijkt de situatie die beoogd wordt met de wettelijke interventie af 
van de bestaande situatie (hoe hoog is het ambitieniveau van de wet)?  

Dit op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor geen verschil tussen 
beoogde en werkelijke situatie en 100 voor een bijzonder groot verschil tussen 
de twee.  
Geen verschil 1 ……… 100 Bijzonder groot verschil 

 
c.  Is sprake van een doel dat op de korte of op de lange termijn gericht is? 
 
1.10  Is de aan wet en beleid ten grondslag liggende beleidstheorie robuust of 
niet en kunt u die kort weergeven?  

Robuust: er is sprake van een goed doordachte doelstelling en van een gedegen 
analyse en logische samenhang van oorzaak-gevolg en doel-middelrelaties. 

 Niet robuust 1………100 Uitermate robuust 
 
1.11  Is er een ex-ante evaluatie uitgevoerd ter voorbereiding op de wet? 
 Ja | nee 
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1.12  Hoeveel geld heeft de rijksoverheid, buiten de plaatsing in het Staatsblad, 
gestoken in het verschaffen van kennis en informatie over de wet aan betrok-
kenen?  

In € 
 
1.13  Hoeveel financiële en andere materiële middelen zijn er vanuit de 
rijksoverheid verstrekt voor de invoering van de wet?  

In € 
 
1.14  Hoeveel financiële en andere materiële middelen worden er vanuit de 
rijksoverheid verstrekt voor de uitvoering van de wet op jaarbasis?  

In € 
 
1.15  Hoe wordt de taak gefinancierd?  

Meerdere antwoorden mogelijk en in het geval van meerdere antwoorden, 
graag per financieringswijze het bedrag vermelden. 
Overdracht (bestuurlijke verzelfstandiging) | prijs (economische verzelfstandi-
ging) | inputbudget | procesbudget | taakbudget | outputbudget | specifieke 
uitkering | algemene uitkering | anders, nl. 

 
2. Uitvoering  
2.1  Hoeveel uitvoeringsorganen zijn belast met de uitvoering van de wet? 
 Aantal 
 
De volgende vragen gelden per uitvoeringsorgaan: 
2.2  Door wie wordt het uitvoeringsorgaan gefinancierd (meerdere financiers 
mogelijk)? 
 
2.3  Levert de wet problemen op voor de uitvoeringsorganen of -medewerkers? 

De wet kan onduidelijk zijn of inconsistent, te precies of juist te ruim, in conflict 
komen met andere regels, te weinig of inadequate bevoegdheden geven en zo 
meer. 

 
2.4  In hoeverre is het uitvoeringsorgaan bureaucratisch danwel discretionair 
ingericht?  

We spreken van een bureaucratische organisatie als er sprake is van een 
hiërarchische organisatiestructuur (veel lagen), een groot aantal en 
gedettailleerde interne regelgeving en werkprocedures, weinig beslisvrijheid 
voor de uitvoerder. Een discretionair orgaan kent weinig lagen, met weinig      
– nadere – interne regelgeving en procedures, er bestaat een grotere vrijheid in 
het verrichten van de werkzaamheden.  
Bureaucratisch 1………100 Discretionair 
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2.5  Is het orgaan specifiek ingesteld (nieuw) voor de uitvoering van de wet, of 
betreft het een bestaande organisatie?  
 Nieuw | bestaand 
 
2.6  Hoeveel taken heeft het uitvoeringsorgaan te vervullen?  

Grofweg, want het kan moeilijk tellen zijn. Zo heeft het Openbaar Ministerie 
enkele specifieke taken, terwijl de gemeente op veel terreinen een taak heeft. 
Aantal taken 

  
2.7  Als het uitvoeringsorgaan meer taken moet uitvoeren, hoe hoog is de 
prioriteit van de nieuwe wettelijke taak ten opzichte van de bestaande? 

Dit op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor de laagste prioriteit en 
100 voor de hoogste prioriteit ten opzichte van de andere taken.  
Laagste prioriteit 1 ………100 Hoogste prioriteit 

 
2.8  Wat is het modale (meest voorkomende) opleidingsniveau van de 
uitvoerend medewerkers?  

Hierbij gaat het alleen om de medewerkers die zelf (inhoudelijk) uitvoerend 
bezig zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld niet het ondersteunend personeel, 
personeel dat zich met financiën bezighoudt, of het management. 
Lagere school, lbo, mavo, vmbo, mbo-1, avo-onderbouw (eerste drie jaren van 
havo en vwo), havo, vwo, mbo-2-4, hbo, wo 

 
2.9 Hoe intensief is het contact en de relatie tussen uitvoerend medewerkers en 
klanten?  

Hebben zij weinig intensief contact met individuele personen (bijvoorbeeld als 
ze veel gestandaardiseerde procedures op zaaksniveau afhandelen en klanten 
dus maar één keer voorbij zien komen), hebben zij juist een zeer intensief 
contact met mensen (zoals bijvoorbeeld een psychiatrisch behandelaar met een 
paar patiënten), of zit het er tussenin (bijvoorbeeld in het geval van 
casemanagement)?  
Weinig intensief 1………100 Zeer intensief 

 
3. Toezicht op de uitvoering 
3.1  Hoeveel diensten houden toezicht op de uitvoering van de wet? 
 Aantal 
 
De volgende vragen gelden per toezichthoudende dienst: 
3.2  In hoeverre is de toezichthoudende dienst bureaucratisch dan wel dis-
cretionair ingericht?  

We spreken van een bureaucratische dienst als er sprake is van een 
hiërarchische organisatiestructuur (veel lagen), een groot aantal en 
gedetailleerde interne regelgeving en werkprocedures, weinig beslisvrijheid 
voor de toezichthouder. Een discretionaire dienst kent weinig lagen, met weinig 
interne regelgeving en procedures, er bestaat een grotere vrijheid in het 
verrichten van de werkzaamheden.  
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Bureaucratisch 1………100 Discretionair 
 
3.3  In hoeverre is het toezicht afschrikkingsgericht, dan wel nalevingsgericht? 

Dit op een schaal van 1 tot 100. Bij mengvormen gaat het erom of het accent 
meer op afschrikking (dichter bij 1) of op naleving (dichter bij 100) ligt. 
Afschrikkingsgericht 1 ……… 100 Nalevingsgericht  

 
3.4  Wat is het modale (meest voorkomende) opleidingsniveau van de toezicht-
houdende medewerkers?  

 Hierbij gaat het alleen om de medewerkers die zelf (inhoudelijk) 
toezichthoudend bezig zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld niet het ondersteunend 
personeel, personeel dat zich met financiën bezighoudt, of het management. 
Lagere school, lbo, mavo, vmbo, mbo-1, avo-onderbouw (eerste drie jaren van 
havo en vwo), havo, vwo, mbo-2-4, hbo, wo 

 
3.5  Hoe vaak maken de toezichthouders gebruik van hun bevoegdheden?  

Hierbij gaat het om de vraag in welke mate zij gebruik maken van formele 
mogelijkheden om bijvoorbeeld sancties op te leggen, of dat  zij informeler te 
werk gaan en weinig gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheden om in te 
grijpen. 
Nooit 1 ……… 100 Elke keer wanneer een bevoegdheid gebruikt zou mogen 
worden 

 
3.6  Hoe intensief is het contact en de relatie tussen toezichthoudend mede-
werkers en de ondertoezichtgestelden?  

Hebben zij een weinig intensief contact met ondertoezichtgestelden, of bestaat 
er juist een zeer intensief contact? 
Weinig intensief 1………100 Zeer intensief 

 
4. Handhaving 
4.1  Hoeveel diensten houden zich bezig met de handhaving van de wet? 
 Aantal 
 
De volgende vragen gelden per handhavende dienst: 
4.2  In hoeverre is de handhavende dienst bureaucratisch, dan wel discretionair 
ingericht?  

We spreken van een bureaucratische dienst als er sprake is van een 
hiërarchische organisatiestructuur (veel lagen), een groot aantal en 
gedetailleerde interne regelgeving en werkprocedures, weinig beslisvrijheid 
voor de handhaver. Een discretionaire dienst kent weinig lagen, met weinig 
interne regelgeving en procedures, er bestaat een grotere vrijheid in het 
verrichten van de werkzaamheden.  
Bureaucratisch 1………100 Discretionair 

 
 



WETGEVING MET BELEID                                                                                           

 128 

4.3  In hoeverre is de handhaving afschrikkingsgericht dan wel nalevings-
gericht? 

Dit op een schaal van 1 tot 100. Bij mengvormen gaat het erom of het accent 
meer op afschrikking (dichter bij 1) of op naleving (dichter bij 100) ligt. 
Afschrikkingsgericht 1 ……… 100 Nalevingsgericht  

 
4.4  Wat is het modale (meest voorkomende) opleidingsniveau van de handha-
vend medewerkers?  

Hierbij gaat het alleen om de medewerkers die zelf (inhoudelijk) handhavend 
bezig zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld niet het ondersteunend personeel, 
personeel dat zich met financiën bezighoudt, of het management. 
Lagere school, lbo, mavo, vmbo, mbo-1, avo-onderbouw (eerste drie jaren van 
havo en vwo), havo, vwo, mbo-2-4, hbo, wo 

 
4.5  Hoe vaak maken handhavers gebruik van hun bevoegdheden?  

In welke mate maken zij gebruik van formele mogelijkheden om bijvoorbeeld 
sancties op te leggen, of gaan zij informeler te werk en maken ze weinig 
gebruik van de wettelijke mogelijkheden om in te grijpen?  
Nooit 1 ……… 100 Elke keer wanneer een bevoegdheid gebruikt zou mogen 
worden 

 
4.6  Hoe intensief is het contact en de relatie tussen handhavend medewerkers en 
de justitiabelen?  

Hebben zij een weinig intensief contact met justitiabelen, of bestaat er juist een 
zeer intensief contact? 
Weinig intensief 1………100 Zeer intensief 

 
5. Overgangsrecht 
5.1  Is in de regeling sprake van overgangsrecht? 

Ja | nee 
 
5.2  Leidde de aan- of afwezigheid ervan tot problemen en zo ja: welke voor wie 
en hoe gingen zij hiermee om? 
 
6. Rechtsbescherming 
6.1  Wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden van rechtsbescherming? 

Dit op een schaal van 1 tot 100. Wellicht kan het uitgerekend worden, 
bijvoorbeeld door te kijken naar aantal opgestarte bezwaar- of beroeps-
procedures in verhouding tot het aantal genomen beslissingen. Anders een 
inschatting. 
Zeer weinig 1 ………100 Zeer veel 

 
6.2  Hebben rechterlijke uitspraken geleid tot wijziging van de wijze van 
uitvoering of interne regelgeving? 
 Ja, nl | nee, want 
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7. Normadressaten 
7.1  Welk soort normadressaten bevinden zich in het veld waar de wet zich op 
richt? 

Burgers | Instellingen | Bedrijfsleven (meer antwoorden mogelijk) 
 
De vragen 7.2, 7.3 en 7.4 zijn alleen van toepassing als er sprake is van één soort 
normadressaat. 
7.2 Wat is de omvang van het veld waar de wet zich op richt? 

Dit op een schaal van 1 tot 100. Hierbij staat 1 voor bijzonder klein, zoals een 
specifieke sector of bedrijfstak, en 100 voor bijzonder groot, zoals bij 
strafwetgeving die voor alle burgers geldt. 
Bijzonder klein 1 ………100 Bijzonder groot 

 
7.3  Hoe homogeen is het veld?  

Heterogeen 1……… 100 Homogeen 
 
7.4  Hoe georganiseerd is het veld? 
 Het veld kan formeel georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in brancheverenigingen, 

maar, al dan niet daarbij, informeel (zoals vroeger de afspraken in de 
bouwwereld). Sommige formele organisaties betreffen veel aspecten van het 
doen en laten (gedragscodes, geschillencommissie, productievoorschriften), 
andere beperkt. Dit alles gecomprimeerd tot een waarde op een schaal van 1-
100.  
Ongeorganiseerd 1 ……… 100 Zeer sterk georganiseerd 

 
7.5  Zijn de normadressaten bekend met de wet? 
 Geheel onbekend 1……… 100 geheel bekend. 

Mogelijk is dat een relevant onderscheid te onderkennen valt tussen 
verschillende soorten normadressaten en daarbinnen bijvoorbeeld tussen grote 
bedrijven en kleine bedrijven of tussen hoger en lager opgeleiden. 

 
7.6  Vinden de adressaten die in enige mate bekend zijn met de wet de wet of het 
complex van regels (in geval van delegatie) voldoende duidelijk? 
 Geheel onduidelijk 1……… 100 geheel duidelijk 
 
7.7  Wat zijn de kosten voor normadressaten om de wet na te leven?  

Het gaat hier om materiële en immateriële kosten, dus alle extra moeite, 
geïnvesteerde materiële middelen, of ervaren irritatie ten gevolge van het 
naleven van de wettelijke normen. Dit op een schaal van 1 tot 100: 
 Geen kosten 1 ……… 100 Bijzonder hoge kosten 
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8. Naleving 
8.1   In hoeverre wordt de wet nageleefd / normconform uitgevoerd?  

In sommige gevallen kan het om nauwkeurige waarnemingen gaan, andere 
keren zal een wat grovere schatting gemaakt kunnen worden. Als het 
bijvoorbeeld gaat om het gebruik van bevoegdheden, dan kan een schatting 
worden gemaakt van de correcte toepassing, met daarin meegenomen de A- en 
B-fouten (ten onrechte wel, ten onrechte niet). 
Geen naleving 1 ……… 100 Volledige naleving 

  
9. Doelbereiking 
9.1  Per formeel gedocumenteerd nagestreefd doel (zie boven): 
a. In hoeverre is het doel bereikt?  

Het antwoord op de vraag kan tweeledig zijn. Indien er sprake is van 
cijfermatige gegevens over het doel en de situatie op diverse momenten, dan 
gelieve de volgende vragen te beantwoorden: 
o Uitgangssituatie aan het begin van de evaluatieperiode  
o De beoogde situatie voor het einde van de evaluatieperiode 
o De beoogde situatie voor een bepaald later tijdstip 
o De ideale, meest wenselijke situatie 
Indien harde cijfermatige doelstellingen of gegevens ontbreken, graag een 
inschatting van de doelbereiking op een schaal van -100 tot 100,  
Drastische verslechtering -100 ………  100 Doel volledig bereikt 

 
b. Waaraan wordt de doelbereiking toegeschreven? 
 Deze vraag valt aan diverse betrokkenen te stellen.  

Elementen waaraan de doelbereiking valt toe te schrijven, kunnen zijn: 
wet/formulering van de wet │ flankerend beleid │wijze van uitvoering 
│draagvlak│anders, nl. 

 
9.2  Zijn er neveneffecten geconstateerd en zo ja, welke? 
 
9.3  Hoeveel dagen zijn er gelegen tussen de inwerkingtreding van de wet en het 
moment waarop de empirische gegevens ten behoeve van de evaluatie zijn 
gemeten? 
 Aantal 
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Bijlage 3   Resultaten van twee expertsessies 
In een tweetal sessies zijn aan een dertiental betrokkenen bij wetgeving, 
uitvoering en bij toezicht en handhaving diverse verwachtingen en vragen 
voorgelegd. De meeste experts kwamen overigens uit de wereld van de 
wetgeving. 

In het onderstaande geven we de resultaten daarvan weer, in de zin dat 
de sterkste verbanden zijn genoemd. De F staat voor de frequentie waarmee de 
factor naar het oordeel van de experts voorkomt en de B voor het belang van de 
factor als die voorkomt (beide op een schaal van 1-10). Wij volgen de elementen 
van het frame. 

 
Oorzaken voor een slecht functioneren van de verschillende 
fasen  

F  B.  

2. Voorbereiding   
te grote politieke druk op het proces 7 7,1 
Gebrek aan serieuze toetsing ex ante 6,6 6,3 
te weinig tijd  6,3 6 
inadequate probleemanalyse; de wet en het beleid zijn 
geformuleerd zonder voldoende inzicht in de problemen, 
oorzaken en historische dan wel te verwachten maatschappelijke 
ontwikkelingen.  5,6 7,9 
doelgroepen hebben teveel oog voor de eigen belangen en te 
weinig voor de doeleinden van voorgenomen wetgeving. 6,5 4,3 
de betrokken ministeries waren teveel verdeeld om het overleg 
goed te coördineren. 5,3 6,5 
het onderwerp was te politiek of te urgent om met doelgroepen 
in gesprek te gaan 4,5 8,7 
oneigenlijke wijziging van de wet onder invloed van de Tweede 
of Eerste Kamer.  6 7,2 
4. Invoering      
inadequaat beleid: het achterliggend beleid en het noodzakelijke 
aanvullend en flankerend beleid, heeft onvoldoende vorm 
aangenomen zodat men niet kan overzien wat de implicaties en 
kosten van invoering zijn.  5,3 7,3 
inadequate probleemanalyse; de wet en het beleid zijn 
geformuleerd zonder voldoende inzicht in de problemen, 
oorzaken en ontwikkelingen. 5,1 7,9 
5. Uitvoering      
onvoldoende middelen (capaciteit, geld, organisatie) ter 6,4 6,9 
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beschikking gesteld voor de uitvoering van de betreffende wet 
onvoldoende samenwerking tussen uitvoerende instanties 
onderling of tussen uitvoering en handhaving  5,6 6,6 
inadequate probleemanalyse; de wet en het beleid zijn 
geformuleerd zonder voldoende inzicht in de problemen, 
oorzaken en ontwikkelingen zodat consequente uitvoering 
weinig zinvol is. 5,3 6,9 
6. Naleving     
onvoldoende draagvlak bij doelgroep; een te groot verschil 
tussen wat men redelijk vindt en wat van de doelgroepen wordt 
door de wet wordt gevraagd 5,3 8,7 
Kosten: de kosten of moeite van naleving zijn te hoog of leiden 
tot scheve situaties ten opzichte van de concurrentie 5,3 7,3 
7. Toezicht en handhaving     
onvoldoende handhaving, te weinig toezicht of (goede) controles 
bij doelgroepen 6,4 7 
de wet: te vaag, te onduidelijk, met open normen e.d. zodat 
handhaving moeilijk wordt 5,7 5,4 
onvoldoende middelen (capaciteit, geld, organisatie) ter 
beschikking gesteld voor toezicht  5,4 6,9 
wegvallen of verminderen van politieke urgentie of 
maatschappelijke urgentie en daarmee van de prioriteit voor de 
toezichthouder/handhaver 5,1 7,6 
onvoldoende samenwerking tussen handhavende instanties 
onderling of tussen handhaving en bestuur  5 7,9 
8. Doelrealisatie     
onvoldoende naleving van de wet; de wet is onvoldoende 
nageleefd, hetzij door te weinig spontane naleving, hetzij door 
onvoldoende toezicht en handhaving 7 7,8 
complexiteit en voorspelbaarheid; de complexiteit van het 
probleem en het gedrag van mensen en organisaties, waardoor 
de impact van de wet, zelfs al die wordt nageleefd, op het 
probleem moeilijk valt te voorspellen 7 7,2 
het bereiken van de doeleinden van de wet hangt van meer 
factoren af dan alleen naleving van de wet 7 6,8 
de doelgroepen hebben niet zozeer de wet overtreden, maar door 
ontwijkend gedrag ervoor gezorgd dat de wet onvoldoende 
effect heeft gehad 6,6 7 
inadequaat beleid: het beleid, incluis het aanvullend en 
flankerend beleid, heeft onvoldoende omvang aangenomen en is 6,5 7,7 
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met te weinig middelen toebedeeld 
inadequate probleemanalyse; de wet en het beleid zijn 
geformuleerd zonder voldoende inzicht in de problemen, 
oorzaken en ontwikkelingen 6 7,8 
Overall gemiddelde van alle factoren 4,9 6,5 

 
Verder is gevraagd naar de plausibiliteit van bepaalde uitspraken (P) en de 
sterkte van het verband dat in de hypothese tot uitdrukking wordt gebracht (S). 
Inhoudelijk is er overlap met de voorgaande vraag en de weergegeven 
uitkomsten, bijv. de dysfunctionele werking van teveel politieke druk, maar de 
manier van vragen en scoren verschillen. De fasering van het wetgevingsproces 
is alleen globaal aangehouden in de zin dat onderscheid wordt gemaakt tussen 
het proces tot en met wetgeving (fase A. de wet in wording) en de fase van de 
wet via invoering, uitvoering, handhaving tot en met compliance en 
doelrealisatie (fase B. de wet in werking). Hoog scoorden de volgende 
hypothesen: 
 
  Plau

sibili
teit 

Sterk
te  

Fase A. Van aanleiding tot formulering van een wet   
Wetten met een hoge politieke urgentie zullen slechter worden 
geformuleerd en daarom tot minder goede compliance en 
doelrealisatie leiden. 

9,0 6,8 

Als er voorafgaand aan wetgeving een goede probleemanalyse 
is gemaakt, zal de wet van hogere kwaliteit zijn en tot meer 
compliance en een hogere doelrealisatie leiden. 

8,6 7,4 

Uitvoerbaarheidsoverwegingen zijn in principe zwakker dan 
overwegingen van politieke urgentie. 

8,4 7,0 

Bij gebleken grote zwakten van een concept wet bij toepassing 
van IAK-instrumenten zal men eerder overgaan tot het 
formuleren en toepassen van aanvullende maatregelen dan tot 
het herzien van de wet zelf. 

6,6 7,0 

Het aanpassen van voorgenomen (concept) regelgeving op 
basis van (gebleken zwakten bij toepassing van) IAK-
instrumenten zal niet vaak voorkomen. 

6,5 6,3 

Fase B. Van wet tot naleving en doelrealisatie   
Delegatie van de uitvoering en het toezicht naar decentrale 
overheden (gemeente, provincie) zal, indien deze geen eigen 
belang hebben bij naleving of doelrealisatie, leiden tot een 

7,0 6,6 
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verminderde/suboptimale uitvoering en toezicht en daarmee op 
minder compliance en doelrealisatie.  
Vergunningstelsels leiden tot betere naleving en doelrealisatie 
dan algemene regels omdat men een vergunning op maat kan 
maken. 

6,8 6,0 

Toezicht op of normering van de uitvoering en de handhaving 
zal leiden tot betere uitvoering en handhaving en daarmee op 
hogere compliance en doelrealisatie. 

6,1 6,6 

Indien er verschillende uitvoeringsorganen betrokken zijn bij 
de uitvoering van een wettelijke taak, zullen deze organen 
gericht zijn op eigen voortbestaan en niet op samenwerking. 

7,8 6,7 

Toezicht en handhaving die zich richt op verhoging van de 
spontane naleving van doelgroepen draagt meer bij tot 
doelrealisatie dan strikte controle van de naleving, omdat 
doelgroepen beter overtuigd worden en zich beter zullen 
gedragen ook ruimer dan de wet. 

7,0 7,3 

Uitvoeringsorganen dekken zich in tegen rechterlijke 
uitspraken, hetgeen leidt tot specificatie van normen en 
gedragingen en zo tot minder doelrealisatie (werking). 

7,7 6,0 

Voor het effect van handhaving op naleving is de pakkans 
belangrijker dan de hoogte van de sancties. 

6,5 7,3 

Overall gemiddelde van alle voorgelegde hypothesen 5,5 5,4 
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Sommige wetten werken, andere wetten werken niet. 
En altijd zijn er wel tegendraadse effecten. Wanneer 
gebeurt nu wat? Op deze vraag zoeken de auteurs in dit 
boek een antwoord. Op basis van (onderzoeks)literatuur 
ontwikkelen zij een model van het wetgevingsproces 
van aanleiding tot doelbereiking. Zij beschrijven diverse 
mechanismen en processen die daarin plaatsvinden en 
komen zo tot voorlopige antwoorden. Voorlopige. Deze 
studie vormt tevens de basis voor een meta-evaluatie van 
uitgevoerde en uit te voeren wetsevaluatieve onderzoeken, 
dat wil zeggen wetsevaluaties en beleidsevaluaties 
waarbij wetgeving is betrokken. Het boek is geschreven 
voor betrokkenen bij beleid en wetgeving.    
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