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Stellingen
behorend bij het proefschrift

Verzelfstandiging en politieke economie
J. van Leerdam

1  Het ontbreken van een heldere definitie van een zelfstandig

bestuursorgaan (ZBO) illustreert de complexiteit van verzelf-

standiging: er is "a world of ZBOs" (vgl Robinson 1933: 307)

2. 'Zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid' impliceert

niet dat een minister ophoudt verantwoordelijk te zijn na

delegatie van bevoegdheden aan een ZBO.

3 Het aansturen van verzelfstandigde organisaties op presta-

ties vraagt een dermate grote betrokkenheid van het ministerie

dat hun onderlinge afstand niet zelden kleiner wordt dan v66r

verzelfstandiging.

4  De benaming neo-institutionele economie voor theorieen die

in deze studie centraal staan, doet minder recht aan hun nauwe

aansluiting bij het neo-klassieke paradigma. De internationaal

gangbare terminologie geeft beter aan dat de nieuw-institutio-

nele economie een andere richting is ingeslagen dan vroegere

institutionele economen.

5. Bezien in het licht van het adagium 'niets is praktischer dan

een goede theorie' stelt de transactiekostentheorie teleur

6. Uit "praktijkonderzoek valt niet te concluderen, dat op basis

van de [nieuw]-institutionele economie een theoretisch concept

kan worden geformuleerd, dat in aanzienlijke mate een verkla-

ring biedt voor de Nederlandse praktijk [.. ] van verzelfstandi-

ging  .   " (Ter Bogt 1998:  383)  Een nieuw-institutioneel politiek-

economisch model reduceert dit tekort.

7. Indien economen "treat their theoretical models as 'true out

there"' (Zald 1987: 707) geven zij meer blijk van blikvernauwing

dan van realiteitsbesef.

8  Het gegeven dat in Angelsaksische literatuur inzichten naar

voren worden gebracht die Nederlandse economen al eerder

hebben geboekstaafd pleit voor intensievere benutting van

nationaal erfgoed.

9 Adam Smith was ervan overtuigd dat dijken van instituties

nodig zijn om in een vrije markteconomie tot vruchtbare polders

te komen.

10. Ontdaan van scholastieke argumentaties blijkt het Oud-

Testamentische renteverbod niet aan betekenis te hebben

ingeboet.
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Voorwoord

Een actueel thema en een nieuwe theorie: dat weerspiegelen de titel en
ondertitel van dit boek. Gefascineerd door beiden ben ik een aantal jaren
geleden aan de Katholieke Universiteit Brabant begonnen met een onder-
zoek waarvan u het resultaat in handen heeft.

' Politieke economie staat voor economische analyses van thema's die de
overheid betreffen. Oorspronkelijk verrichtten economen veel onderzoek
naar de organisatie en het functioneren van overheden. In de loop der tijd

f            hebben zij hun blik echter meer gericht op markten en bedrijven. Het inzicht
groeide dat de effectiviteit van markten en bedrijven sterk wordt beinvloed
door instituties. Zo ontwikkelde zich een afzonderlijke theoretische benade-
ring: het nieuwe institutionalisme. Pas begin jaren negentig werd deze
benadering explicieter op de overheid betrokken.

Opvallend genoeg herleefde omstreeks diezelfde tijd in politieke en
ambtelijke kring de aandacht voor de organisatie van de overheid. Krimpen-
de budgetten noodzaakten ministeries ertoe om geleidelijk terug te gaan naar
hun kerntaken. Aan deze beweging gaven zij in belangrijke mate invulling
door het verzelfstandigen van uitvoerende taken.

Tijdens mijn doctoraalstudie algemene economie maakte ik kennis met
zowel het nieuwe institutionalisme als verzelfstandiging. De ontwikkelingen
op beide terreinen verliepen tot dan toe min of meer parallel en waren
nauwelijks met elkaar in verband gebracht. Dit inspireerde mij tot de vraag
in hoeverre nieuw-institutionele economische theorieEn ook bruikbaar zijn
binnen de overheid. Deze vraag vormde het beginpunt van een intensieve
speurtocht. Met name het boek van Murray Horn heeft de voortgang van het
onderzoek bespoedigd. Hij reikte een theoretisch kader aan dat bruikbaar
bleek om nieuw-institutionele economische theorieEn te betrekken op
verzelfstandiging bij de overheid.

Het voorliggende eindresultaat was echter nooit tot stand gekomen zonder
de inbreng van mijn begeleiders. Als groot praktijkdeskundige heeft profes-
sor Van der Dussen mij ingewijd in het openbaar bestuur. Keer op keer
opende hij vensters die een doorkijk gaven op het reilen en zeilen achter de
politiek-bestuurlijke schermen. Bovendien droeg hij met niet aflatende ijver
frisse ideeEn aan die vaak het handvat vormden om knopen te ontwarren en
een stimulans betekenden om met nieuwe moed verder te gaan. Ed Kertz-
man is een bekwaam wetenschapper die mij in aanzienlijke mate acade-
misch heeft gevormd. Behalve een fijne collega was hij een kritische
begeleider die immer het wetenschappelijk gehalte bewaakte. Zijn construc-
tieve meedenken heeft de kwaliteit van dit boek zonder meer op hoger peil
gebracht. Beiden zeg ik voor alles hartelijk dank.
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Anderen ben ik eveneens veei dank verschuldigd. tn de eerste plaats
Johan Polder en Arie Ros. Vanuit een vriendschappelijke betrokkenheid
hebben zij het gehele manuscript van kanttekeningen voorzien. Johan heeft
bovendien gedurende het onderzoek vele vruchtbare ideeen aangedragen. In
meerdere opzichten toonde hij zich een inspirerende 'sparring partner'.
Daarnaast leverden dr. J.T. van den Berg, prof.dr. A.L. Bovenberg, dr.
A.P.D. Gruijters, prof.dr. G.J. van Helden, dr. L. Meijdam, en dr. J.J.
Vromen waardevol commentaar op belangrijke onderdelen. Voorts is een
woord van dank op zijn plaats voor een ieder die in de loop der jaren op
welke wijze ook heeft bijgedragen aan mijn vorming: vrienden, (oud-)
collega's, docenten en enthousiaste deskundigen uit de overheidspraktijk. 1

Speciale dank gaat uit naar mijn ouders. Zij hebben uitgezien naar de
afronding van deze studie. Aan hen draag ik dit boek op. Wat mijn vrouw
heeft betekend tijdens de vervaardiging van dit boek laat zich niet in
woorden uitdrukken. Gelukkig kan ik haar persoonlijk bedanken. Voor haar
en onze kinderen hoop ik nu meer tijd te hebben. Bovenal past dankbaar-
heid jegens God, Die mij kracht en wijsheid gaf om dit werk te verrichten.
Ik besluit daarom met: soli Deo gloria.

Tilburg, april 1999
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1  Introductie en probleemstelling

1.1 Inleiding

Verzelfstandiging raakt een bekende en veel bestudeerde problematiek in de
wereld van organisaties: de verhouding tussen autonomie en controle. (bijv.

Kruisinga 1954; Smith en Hague 1971; Hague e.a. 1975) Het meest herken-

baar is deze verhouding binnen grote organisaties. Op grond van hun
specifieke kennis en kunde hebben uitvoerende eenheden binnen grotere

organisatieverbanden enige autonomie bij de productie van goederen of
diensten. Om te voorkomen dat die autonomie door hen wordt misbruikt ten
koste van andere eenheden of de organisatie als geheel oefent de leiding
controle uit over hun functioneren. Verzelfstandiging brengt in deze ver-
houding een verschuiving teweeg naar grotere autonomie. Een eenheid krijgt
hierdoor de status van zelfstandige organisatie. In veel gevallen blijft de
nieuwe organisatie voor zijn inkomsten aangewezen op de moederorganisa-
tie, die op haar beurt nauwelijks reale mogelijkheden heeft om voor het
gewenste product uit te wijken naar andere leveranciers. Economen typeren
zulke relaties als bilateraal monopolie.

Anderhalve eeuw geleden onderkende Cournot hierin, als 66n van de
eersten, een economisch probleem. Kenmerkend voor een bilateraal mono-

polie is de sterke wederzijdse afhankelijkheid van de weinige actoren op de
desbetreffende markt. Gedragingen van de ene speler raken direct de be-

langen van de ander(en) en roepen daardoor vrijwel onmiddelijk reacties op.

Volgens Cournot is voor de problemen van een bilateraal monopolie dan
ook geen eenduidige oplossing voorhanden. (vgl. Scherer en Ross 1990:

520-521) Zijn analyse en conclusie wordt onderschreven door Schumpeter

(1954/1986: 985), die wijst op "two formidable difficulties: in practice,
behavior is shaped, much more than by the observable data of a situation,
by expectations that change rapidly [...]; and even if this were not so,
behavior could never be fully understood from the objective factors of the

given situation without taking account of the kind of people who are in a
position to make strategically important decisions and whose numbers are in
most cases so small as to make modes unreliable." Schumpeter dringt hier
door tot de kern van de problematiek. Feitelijke omstandigheden begrenzen

weliswaar de mogelijkheden van actoren, maar hun gedrag wordt in sterke

mate bepaald door subjectieve eigenschappen 6n verwachtingen van de
situatie alsmede de strategieen van de andere marktpartijen. Als gevolg van
de sterke lotsverbondenheid zijn formele structuren ontoereikend voor de

onderlinge afstemming van gedrag. (vgl. Hennipman 1945: 424-426; Scherer

en Ross 1990: 500; Heertje 1992: 310-313)
Bij verzelfstandiging wordt gezocht naar een nieuwe balans in de relatie

tussen 'moeder' en 'dochter'. Tijdens deze zoektocht worden twee belangrij-

ke wissels gepasseerd. Ten eerste vindt een afweging plaats of verzelfstandi-
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ging wenselijk is en wordt nagegaan welke mogelijkheden daartoe voorhan-
den zijn. Dit is de vraag naar de instelling van een organisatie met zelfstan-
digheid. Indien deze vraag positief wordt beantwoord, dient zich ten tweede
de noodzaak tot herinrichting van de relatie aan. Het verlenen van een
bepaalde mate van autonomie aan de uitvoerder brengt namelijk ook een
wijziging met zich in de positie van de eigenaar/opdrachtgever. Aan hun
onderlinge relatie dient dan ook opnieuw vorm en inhoud te worden gege-
ven. Dit is de vraag naar de wijze van aansturing.

Voor de eigenaar/opdrachtgever betekent verzelfstandiging "uit handen
*

geven, en toch [...] in de hand houden" ofwel "niet zelf doen, maar laten
doen en t6ch de leiding behouden." (Van der Schroeff 1961: 125) Hij dient
de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder te erkennen en zijn autono-
mie zoveel mogelijk te respecteren. De uitvoerder blijft onderworpen aan de
leiding van de eigenaar/opdrachtgever en dient dienovereenkomstig te
handelen. Naar de mate dat beiden zich aan hun rol houden, kan ieder zijn
verantwoordelijkheid beter waarmaken en het gemeenschappelijke product
effectiever tot stand komen. De factoren waarop Schumpeter wijst, zijn
hierop van invloed.

Vanwege de bilaterale afhankelijkheid van eigenaar/opdrachtgever en
uitvoerder zijn (formele) structuren niet voldoende. Zij hebben behoefte aan
informele middelen om hun percepties en verwachtingen regelmatig af te
stemmen teneinde onwenselijke reacties van de ander te voorkomen. Boven-
dien is aandacht nodig voor de eigenschappen van de betrokken personen,
met name in de wijze waarop de eigenaar/opdrachtgever het gedrag van de
uitvoerder reguleert. In essentie draait het bij verzelfstandiging dan ook om
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Bij het ontbreken van reele alternatie-
ven voor de voortbrenging van het gewenste product vereist het toekennen
van grotere autonomie het vertrouwen dat de uitvoerder de toegekende
verantwoordelijkheid kan en wil waarmaken. Om te controleren in hoeverre
de uitvoerder daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid neemt, zal de eige-
naar/opdrachtgever periodiek verantwoording eisen. Tevens dient hij de
uitvoerder verantwoordelijk te kunnen houden wanneer prestaties niet
overeenkomen met daaraan gestelde eisen. Niet alleen de uitvoerder, maar
ook de eigenaar/opdrachtgever dient met zijn feitelijke gedrag blijvend het
vertrouwen van de ander waar te maken om tot een vruchtbare en tenminste
werkbare relatie te komen. Het spanningsveld tussen autonomie en controle
heeft namelijk een min of meer permanent karakter, omdat zich nieuwe
omstandigheden kunnen voordoen en betrokkenen wisselende accenten
kunnen leggen. Dit maakt verzelfstandiging tot een boeiende, maar tegelij-
kertijd complexe problematiek.
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1.2 Verzelfstandiging bij de rijksoverheid: zelfstandige bestuursorganen

Verzelfstandiging is een wijdverbreid verschijnsel. Het losweken van een-
heden uit de moederorganisatie vindt plaats bij zowel ondernemingen als
overheden. Vanouds zijn er in het bedrijfsleven eenheden geweest die
binnen een groter organisatieverband relatieve zelfstandigheid kregen. (bijv.
Townsend 1990; Carlos en Nicholas    1993)   En nog stee(is maken onderne-
mingen afwegingen over de verhouding tussen 'moeder en dochters' ten-
einde hun groeiende omvang hanteerbaar te houden. (bijv. Annink 1990;
Kerkhoff en De Bruin 1993; Zenger en Hesterley 1997; Van Oijen 1997)
Bij overheden treffen we verzelfstandigde organisatie-eenheden aan op
verschillende niveau's.1 Op locaal niveau herordenen vele gemeenten hun
organisatie, en in dat proces speelt het verzelfstandigen van diensten een
belangrijke rol. (bijv. Herweijer 1992; Edwards 1993: 59-61; Loeff Claeys
Verbeke 1994: 30-32, 78-82; Sylvester 1995; Zijlstra 1997; Van Beek 1995;
Van Tilborg 1995; Ter Bogt 1998: 171-244) Daarnaast treffen gemeenten in
regionaal verband gemeenschappelijke regelingen die als zelfstandige
organisatie functioneren. Bij provincies is het belang van verzelfstandigde
eenheden, overeenkomstig de omvang van hun takenpakket, kleiner dan bij
gemeenten. (bijv. Van der Vlist 1995; Rombouts 1995; Ter Bogt 1998: 245-
302) Ook op Europees niveau zijn er organen en organisaties die relatief
zelfstandig opereren.2 De voortschrijdende Europese integratie zal hun
belang nog doen toenemen. (De Ru 1993: 48-52; Van Schendelen 1998)

I
Deze studie beperkt zich tot de Nederlandse rijksoverheid. Niet dat

verzelfstandiging bij andere overheden minder belangrijk of minder interes-
sant zou zijn. Integendeel, uit het geringe aantal studies (bijv. Zijlstra 1997)
blijkt dat hier nog een onderzoeksterrein braak ligt. Maar bij de rijksover-
heid is de noodzaak tot verzelfstandiging, zeker in het nabije verleden,
pregnanter (geweest). Mede door de schaalgrootte en specialisatiegraad van
de rijksdienst is de afstand tussen bestuurders en uitvoerders op nationaal
niveau meestal groter. In vergelijking met persoonlijke relaties neemt het
gewicht van organisatorische voorzieningen hierdoor toe. Met andere
woorden, de besluitvorming over de instelling en de aansturing verdient
grotere zorgvuldigheid. Dit legitimeert mijns inziens bezinning op verzelf-
standiging bij de rijksoverheid als afzonderlijk studie-object.

1 Ook niveau-overschrijdende vormen komen voor. Zo participeren de minister van
Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, enkele gemeenten en een waterschap
in het Schadeschap Luchthaven Schiphol. (Stcrt   1998,  nr.  223:   10-13)
2 Voorbeelden zijn het Europese Octrooibureau, het Europees Agentschap voor Kernener-
gie en de Europese Centrale Bank.

0
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De rijksoverheid kent twee varianten van verzelfstandiging: een interne
en een externe. In beide gevallen gaat het om organisatie-eenheden die met
enige zelfstandigheid uitvoering geven aan beleidstaken. Zij verschillen
evenwel wezenlijk op het punt van de toedeling van verantwoordelijkheid.
Waar de (eind)verantwoordelijkheid bij interne verzelfstandiging ongedeeld
blijft, krijgt de organisatie-eenheid bij externe verzelfstandiging een eigen
verantwoordelijkheid toegekend. Extern verzelfstandigde eenheden bij de

rijksoverheid staan bekend als zelfstandige bestuursorganen (ZBOs). Naar
deze ZBOs gaat mijn aandacht in het bijzonder uit, omdat de problematiek
van verzelfstandiging zich bij hen het meest geprononceerd voordoet. 3

Tenzij anders aangegeven, wordt het begrip verzelfstandiging in dit boek
daarom steeds betrokken op ZBOs. Overigens nemen de geschetste beper-
kingen niet weg dat de analyses die in volgende hoofdstukken worden

gepresenteerd betekenis kunnen hebben voor interne vormen van verzelf-
standiging of verzelfstandiging bij andere overheden.

De problematiek van verzelfstandiging bij de rijksoverheid kent naast

economische ook politieke en juridische aspecten. Een belangrijk econo-

misch aspect betreft het bilateraal monopolie-karakter van de relatie tussen
de politieke eigenaar/opdrachtgever en het ZBO als beleidsuitvoerder. Nauw
daarmee verbonden is de aard en omvang van de bekostiging. De wijze
waarop de uitvoering is georganiseerd, werkt immers door in de overheidsfi-
nancien. Politieke aspecten komen naar voren in de inhoudelijke besluitvor-

ming over verzelfstandiging. Dit geldt voor zowel afzonderlijke gevallen als
het rijksbreed te voeren beleid. Zo zijn de beslissing over het al dan niet         
instellen van een ZBO en de invulling van de kaders voor zelfstandige
taakuitoefening politiek ingekleurd. Juridisch gekleurd is de wijze waarop
de uitkomsten van politieke besluitvorming worden gecodificeerd, zoals de

regeling van de bevoegdheden en de rechtspersoonlijkheid. Daarnaast vinden

juridische aspecten uitdrukking in de algemene kaders
waarbinnen de      besluitvorming dient plaats te vinden. Zij doen recht aan de eisen van

democratie, rechtsstaat, en behoorlijk bestuur. Deze voor de overheid
typerende beperkingen zijn kernachtig samen te vatten in de regel: "De
overheid mag minder en moet anders en meer." (Kobussen 1991: 63)

De menging van politieke, juridische en economische aspecten komt
ook naar voren in de motieven die aan verzelfstandiging ten grondslag

kunnen liggen. Globaal zijn deze te herleiden tot twee essentiele voordelen.

3 Hierbij wordt aangesloten bij het gangbare (juridisch gekleurde) begrip ZBO. Er
bestaan echter ook talrijke instellingen die op ZBOs lijken en waarop de analyses uit

deze studie eveneens van toepassing kunnen zijn. Met name betreft dit rechtspersonen

met een wettelijke taak die grotendeels en structureel uit het overheidsbudget worden

bekostigd, zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en musea. (TK 25956, nr. 2: 26)

A
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Als zodanig kan verzelfstandiging ten goede komen aan een effici6nter,
fiexibeler en kwalitatief beter functioneren van de uitvoeringsorganisatie,
alsmede de rechtsgelijkheid voor burgers. Daarnaast brengt verzelfstandiging
meer transparantie in de afbakening van verantwoordelijkheden. Het minis-
terie kan zich hierdoor als 'moeder' beter toeleggen op de beleidsvorming
en de aansturing van de beleidsuitvoering.

1.3 Verzelfstandiging in politiek-economisch perspectief

Overeenkomstig bovengenoemde aspecten kan verzelfstandiging naar ZBOs
vanuit drie perspectieven worden bestudeerd. Lange tijd domineerde de
juridische invalshoek. Omdat vraagstukken van publiekrecht fundamenteel
zijn voor de overheid en zich ook bij verzelfstandiging voordoen, wekt dat
geen verbazing. Na Scheltema (1974) hebben juristen belangwekkende
verhandelingen aan ZBOs gewijd. (bijv. Schreuder 1994; Van Nus 1995;
Boxum 1997) Vraagstukken betreffende de overheid kunnen echter    niet

goed worden begrepen zonder de politiek in ogenschouw te nemen. Type-
rend voor politiek is het aspect van macht of gezag (Dahl 1984: 10). Dit
krijgt gestalte in de formele ('structuur') en informele ('cultuur') instituties
van de overheid, die object zijn van de politicologie. Deze instituties regule-
ren politieke processen waarin de doelen en middelen van beleid worden
vastgesteld, en de baten en lasten daarvan worden toegedeeld. (Noordzij
1987: 18-23; Van der Eijk 1993: 40-43) Voor het bestuderen en verklaren
van deze instituties alsmede hun effecten op het gedrag van politici en
ambtenaren biedt het economische perspectief belangwekkende aanknopings-
punten. Kenmerkend voor de gangbare economische benadering is een
analyse van de wijze waarop schaarse, alternatief aanwendbare middelen zo
efficient mogelijk kunnen worden ingezet om gegeven doelen te realiseren.
Daartoe vindt steeds een afweging plaats van kosten en opbrengsten. In
economische calculaties luiden opbrengsten in termen van de mate van
doelrealisatie, en hebben kosten het karakter van 'opportunity costs' ofwel
prijsgegeven mogelijkheden tot realisatie van andere doelen.

Deze studie plaatst verzelfstandiging in een politiek-economisch
perspectief.4 Gekozen is voor een primair economische benadering, die
politiek is ingekleurd. Deze keuze is onder meer ingegeven door de overwe-
ging dat het economische perspectief oude papieren heeft.5 Na lang onder-

4 Dit heeft raakvlakken met bestuurskundige benaderingen. (bijv. Frissen e.a. 1992)
s Weliswaar is er in de politicologie hernieuwde aandacht voor instituties, maar de
economie heeft een langere traditie op dit terrein. Zo speurden de klassieke economen al
naar de 'principles of political economy'. (zie hoofdstuk  4)
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belicht te zijn gebleven, heeft zij onder druk van bezuinigingen de laatste
decennia aan praktische relevantie gewonnen bij toepassing in overheidsbe-
leid. Meer in het bijzonder heeft een economische benadering relevantie,
omdat de verhouding tussen ministerie en ZBO eveneens trekken heeft van
een bilateraal monopolie (vgl. Kraan 1992: 167). Vanuit economisch
perspectief wordt benadrukt dat de institutionele veranderingen waarmee
verzelfstandiging gepaard gaat, kosten en baten hebben die tot afwegingen
nopen. Met inachtneming van hun politieke karakter kan een economische
analyse dan ook bijdragen aan het verklaren en praktisch vormgeven van
organisatiestructuren binnen de overheid.

1.3.1  DUIDING VAN HET PERSPECrIEF: NIEUW-INSTITUTIONELE (POLITIEKE)
ECONOMIE

De economische invalshoek omvat een breed scala van theorieEn. Deze
theorie8n vertonen dusdanige verschillen dat van een heterogene verzame-
ling kan worden gesproken. Voor ons doel zijn enkele hoofdstromingen van
belang: de neo-klassieke, de (neo-)institutionele, en de nieuw-institutionele
stroming. (zie hoofdstuk 4) Dominerend is nog steeds de neo-klassieke
economie. Zij zoekt naar gedragspatronen in de werkelijkheid, zoals het
functioneren van markten, en herleidt die tot rationele keuzes van op
eigenbelang gerichte, 'autonome' individuen. Aan de invloed die instituties
uitoefenen op het keuzegedrag van mensen besteedt zij nauwelijks aandacht.
Daarentegen staat de wisselwerking tussen mensen en instituties centraal
binnen de (neo-)institutionele economie. Evenals de neo-klassieke economie
wortelt deze hoofdstroming in de werken van klassieke economen. Zij
beschouwt economisch gedrag als geTnstitutionaliseerd en ontkent dan ook
het 'autonome' karakter van individuen. Door de interacties tussen individu-
eel gedrag en instituties te onderzoeken tracht zij verklaringen te vinden
voor de wijze waarop instituties veranderen. De institutionele economie
bevat vele belangwekkende noties, maar vormt (nog) geen coherent geheel.
Hoewel hierin langzamerhand verbetering komt door inspanningen van neo-
institutionele economen, ontbreekt met name een operationele methode die
het mogelijk maakt om ontwikkelde theorie empirisch te toetsen. (vgl.
Nagelkerke 1992: 184-185)

De neo-klassieke en de (neo-)institutionele economie hebben beide hun
beperkingen. Gaandeweg is dit door economen onderkend. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog zijn pogingen ondernomen om een brug tussen beide
te slaan. Zo is aan de neo-klassieke stam een jonge tak gegroeid: het nieuwe
institutionalisme. Deze tak van economische wetenschapsbeoefening heeft
instituties expliciet tot voorwerp van haar analyse gemaakt. Zij onderscheidt
zich van de (neo-)institutionele economie door het bestaan en de vormge-
ving van instituties te verklaren uit rationele keuzes van mensen. Aanvanke-
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lijk werden vooral commerci8le organisaties en de met markten verbonden
instituties bestudeerd. Dit heeft een aantal theorieen opgeleverd die onder de
noemer nieuw-institutionele economie kunnen worden geschaard (zie hoofd-
stuk 5). Binnen dit vakgebied neemt Oliver Williamson met zijn transactie-
kostentheorie een leidende positie in. De argumentatie en verklaringen van
de nieuw-institutionele economie zijn derhalve toegespitst op verschijnselen
in de private sector. Dit roept vanzelf de vraag op naar haar bruikbaarheid
voor het verklaren en verbeteren van institutionele structuren in de publieke
sector. Waar het economische aspect typerend is voor (het commerci6le deel
van) de private sector, zet bij de overheid namelijk het politieke aspect een
stempel op de wijze waarop andere aspecten vorm krijgen (Cobbenhagen
1945; Fourie 1991).6 Daarom is een vertaalslag nodig waarbij recht wordt
gedaan aan het eigene van de overheid. (vgl. Van Helden 1993: 65-69) Een
goede aanzet hiertoe vormen recente bijdragen aan de ontwikkeling van een
theorie die is toegesneden op de overheid. Met name Murray Horn heeft
hierin een stimulerende rot vervuld. Hoewel nog geen sprake is van een
uitgekristalliseerd geheel, zijn de contouren zichtbaar van een politieke
economie die geschoeid is op nieuw-institutionele leest. (zie hoofdstuk 6)
Deze nieuw-institutionele politieke economie kan worden getypeerd als neo-
klassieke theorie die politiek-economische verklaringen geeft voor de wijze
waarop de uitvoering van overheidsbeleid wordt georganiseerd.

1.3.2  VERZELFSTANDIGING IN HET LICHT VAN DE NIEUW-INSTITUTIONELE
(POLITIEKE) ECONOMIE

Ruim tien jaar geleden concludeerde Boorsma (1986: 105-106) dat "het
streven naar verzelfstandiging berust op drijfzand: theoretisch is [...] verzelf-
standiging niet uitgewerkt en empirisch nauwelijks doordacht en onder-

zocht." (vgl. Hood en Schuppert 1988: 253) Hierin is inmiddels enige
verandering gekomen. Wat betreft ZBOs is (empirisch) onderzoek verricht
naar de motieven voor, de besluitvorming over en/of de vormgeving van
verzelfstandiging (bijv. Boxum e.a. 1989; De Heer 1993; Van Gestel 1994;
Schreuder 1994; Van Twist e.a. 1996; TK 21210, nr. 2; TK 23915, nr. 2;
TK 24831) alsmede het functioneren  en/of de resultaten  van de organisatie
in  kwestie (bijv. Noordegraaf en Kickert  1993; Van Berkum  en Van Dijken
1997; Ter Bogt 1998; TK 22730, nr. 8; TK 25600-XI, nr. 59). Deze studie

beoogt primair een bijdrage te leveren aan de theorievorming en kritische
bezinning daarop. Voorop staat het doel te onderzoeken in hoeverre nieuw-

6 Dit aspect is niet in absolute zin dominerend. Integendeel, "in geen andere sector zijn
alle vier [politieke, economische, juridische en vakinhoudelijke, jvl] rationaliteiten zo
constant aanwezig  als  in het openbaar bestuur." (Snellen  1987:  9)
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institutionele (politiek-) economische verklaringen kunnen worden gegeven
voor het fenomeen verzelfstandiging bij de rijksoverheid. Vervolgens
worden daarbij de mogelijkheden tot praktische toepassing van economische
theorie8n in de beschouwing betrokken. Het verrichten van empirisch
onderzoek, in de zin van het bestuderen van praktijkgevallen door middel
van veldwerk, valt buiten het kader van deze studie.

Sinds Boorsma blijk gaf van zijn teleurstelling zijn in Nederland, mede
onder zijn supervisie, meerdere aanzetten gedaan om nieuw-institutionele
economische theorie8n te verbinden met verzelfstandiging van overheids-
diensten. (bijv. Bokkes 1989; Kunneke 1991; Kraan 1992; P. de Vries 1992;
Mol en Verbon 1993/1997; Neelen 1993; Ter Bogt 1998) Het nieuwe
institutionalisme vormt een geschikt uitgangspunt voor de analyse en
verklaring van dit vraagstuk, omdat bij verzelfstandiging veranderingen
optreden die institutioneel van aard zijn. Bovendien is verbetering van
efficientie vaak 66n van de motieven achter verzelfstandiging, en dat is
tevens het criterium waaraan nieuw-institutionele economen de keuzes van
institutionele structuren toetsen. 7 Bestaande theoretische uitwerkingen
kennen echter een tweetal conceptuele tekortkomingen. Ten eerste wordt
slechts in beperkte mate recht gedaan aan de politieke context van de
(Nederlandse) overheid. In het bijzonder ontbreekt nog stee(is een theore-
tisch raamwerk dat een verklaring biedt voor (de keuze van) het ZBO als
organisatievorm. (vgl. Van Helden 1993; Ter Bogt 1998: 383) Ten tweede
worden theorie8n niet zelden instrumenteel toegepast op uiteenlopende

praktijksituaties zonder dat vooraf een systematische verkenning heeft

plaatsgevonden van hun beperkingen. (vgl. Zald 1987: 707) Wanneer w81
rekenschap wordt gegeven van de praktische beperkingen van een theorie
ontbreekt het vaak aan een samenhangend kader waarin theorie en praktijk
met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. (vgl. Thompson en Jones

1995) In het bijzonder is er voor het aansturen van ZBOs op basis van
prestaties behoefte aan een meer coherente theoretische basis.

Deze studie beoogt een bijdrage te leveren om in deze leemten te
voorzien. Eerst wordt een kritische beoordeling gegeven van de nieuw-
institutionele (politieke) economie: welke waarde hebben deze theorietn
voor het verklaren van verzelfstandiging en het instrumenteel vormgeven
van beleid? (hoofdstuk 5 en 6) Vervolgens wordt de nieuw-institutionele
(politieke) economie toegepast op verzelfstandiging naar ZBOs. Daarbij volg
ik de twee sporen die in paragraaf 1.1 zijn aangeduid. Het spoor van de
insteUing betreft de vraag naar de condities waaronder een keuze voor het

7 Uit het schaarse empirische onderzoek (Ter Bogt 1998; Van Berkum en Van Dijken
1998) komt overigens naar voren dat grotere economische efficientie na verzelfstandiging
niet vanzelfsprekend is, en zeker niet op korte termijn.
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ZBO als organisatievorm voor de hand ligt. In hoofdstuk 7 wordt hiervoor
een nieuw-institutionele politiek-economische verklaring gegeven, die in een
bijlage wordt geconcretiseerd voor drie verschillende situaties. Het spoor
van de aansturing heeft betrekking op de betekenis die kan worden toege-
kend aan de prestaties van ZBOs in het geheel van de relatie met een
minister(ie). Hiertoe wordt in hoofdstuk 8 een benadering uitgewerkt die
beoogd recht te doen aan zowel de politieke verantwoordelijkheid van de
minister als de wederzijdse afhankelijkheid lussen minister(ie) en ZBO.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn drie vertaalslagen nodig. Ten
eerste de ree(is genoemde vertaalslag van private (hoofdstuk 5) naar publie-
ke sector (hoofdstuk 6). Ten tweede gaat het om een vertaalslag van theorie-
vorming voor overwegend Angelsaksische overheidstructuren (hoofdstuk 6)
naar theorievorming voor de Nederlandse rijksoverheid (hoofdstuk 7). Een
derde vertaalslag is die van economische theorie (hoofdstuk 5,6 en 7) naar
de praktijk van aansturing (hoofdstuk 8).

Op basis van het voorgaande kan de volgende probleemstelling worden
geformuleerd: In hoeverre is de nieuw-institutionele (politieke) economie
geschikt voor (a) het verklaren van verzegstandiging van de beleidsuitvoe-
ring bij de Nederlandse rijksoverheid in de vorm van een zegstandig
bestuursorgaan, en (b) het instrumenteel vormgeven van de aansturing van
zelfstandige bestuursorganen door minister(ie)s?

1.4 Belang van het onderwerp

Verzelfstandiging bij de rijksoverheid als beleidsthema En het nieuwe
institutionalisme in de economie als theoretisch perspectief kunnen zich
verheugen in een nog groeiende belangstelling. In zekere zin is sprake van
ontwikkelingen in thematiek en theorie die lang parallel hebben gelopen,
maar de laatste jaren meer met elkaar in verbinding worden gebracht.

1.4.1  VERZELFSTANDIGING NAAR ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN

Het belang van verzelfstandiging als onderzoeksthema ligt besloten in het
eigene van ZBOs en in politiek-economische ontwikkelingen waardoor hun
actualiteit is toegenomen. Inherent aan verzelfstandigde organisatie-een-
heden is de spanning tussen autonomie en controle (vgl. paragraaf 1). Voor
ZBOs geldt dat de democratische controle op het functioneren beperkt is en
op een andere wijze verloopt dan bij overheden met een gekozen volksverte-
genwoordiging gangbaar is. Een gevaar hiervan is dat allerlei vormen van
disfunctioneren kunnen voortbestaan. Als zij aan het licht komen, kan het
vervolgens moeilijk zijn om adequate maatregelen te treffen. Onderkenning
van dit spanningsveld is 66n van de redenen waarom ZBOs sin(is kort
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zoveel politieke en wetenschappelijke aandacht krijgen. In het verleden
ontbrak namelijk het nodige aan de bezinning op en doordenking van deze
problematiek. (zie hoofdstuk 3)

Begin jaren tachtig werd verzelfstandiging naar ZBOs aangeprezen als
oplossing voor (een deel van) de organisatorische problemen van ministe-
ries. Het heeft vooral aandacht gekregen als mogelijke uitweg uit het moeras
van de uitdijende organisatie van de rijksoverheid. Vroeg of laat, was de
verwachting, moest de organisatie in haar oude vorm vastlopen. Met name
in grotere ministeries had de politiek-ambtelijke top stee(is minder zicht op
de gang van zaken binnen uitvoerende eenheden. Tegen deze achtergrond
zijn pleidooien gehouden om deze eenheden zo veel mogelijk op afstand
van het ministerie te plaatsen. Dit zou het functioneren van beiden ten
goede komen. Bij regering en parlement vielen deze pleidooien in goede
aarde. In opeenvolgende regeerakkoorden is steevast de intentie uitgespro-
ken om de rijksdienst zodanig te veranderen dat deze flexibeler en effectie-
ver zou kunnen functioneren. Binnen dit politieke streven paste een grotere
eigen verantwoordelijkheid voor uitvoerende eenheden in de vorm van een
ZBO. Door het modieuze karakter van verzelfstandiging konden ministeries
hun diensten jarenlang ad hoc en op uiteenlopende wijze op afstand zetten.

In    1994 is hierin een kentering opgetreden.    Er   kwam meer aandacht
voor de negatieve kanten van grotere autonomie. De discussie hierover is
met name op gang gebracht door een rapport van de Algemene Rekenkamer
(TK 24130, nr. 3). Zij constateerde dat ZBOs enorme diversiteit vertonen dn
dat de politiek verantwoordelijke ministers over te weinig informatie en
bevoegdheden beschikken. Hiermee plaatste zij twee vragen op de politieke
en wetenschappelijke agenda: (1) wanneer is het ZBO aangewezen als
organisatievorm voor beleidstaken en (2) hoe kan meer vorm en inhoud
worden gegeven aan de aansturing van ZBOs. Onder invloed van de
internationale trend naar 'new public management' (Hood 1991) wordt bij
dit laatste een zwaarder accent gelegd op prestaties. (bijv. Stcrt 1996, nr.

177) In deze actuele vragen zijn duidelijk de sporen te herkennen die in
deze studie worden gevolgd. Naar aanleiding van het genoemde rapport
startte de regering een operatie die moet leiden tot herstel van het politieke
primaat. Deze operatie heeft een beweging in gang gezet naar meer controle.

Tot nu toe is een aantal dingen bereikt. Over het algemeen zijn ministe-
ries beter georganiseerd, en is de inrichting en het functioneren van verzelf-
standigde eenheden bedrijfsmatiger geworden. Daarnaast hebben enkele
rijksbrede doorlichtingen (TK 24130, nr. 3; TK 25268, nr. 1) en decentrali-
satietoetsen van verschillende ministeries (TK 22236) het zicht op de aard
en omvang van de problematiek verbeterd. Mede hierdoor is er in de
politiek een grotere bewustwording op gang gekomen. Bovendien wordt bij
nieuwe verzelfstandigingen een eenduidiger afwegingskader gehanteerd,
inclusief een analyse van mogelijke risico's. Tevens wordt gewerkt aan een
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visie op toezicht (TK 26024, nr. 10: 80) en zijn conceptuele aanzetten
verschenen voor een meer gebalanceerde aansturing op basis van prestaties
(TK 25509, nr. 1; NIVRA 1997). In de praktijk vereist het realiseren van
een betere aansturing echter nog veel inspanningen. (vgl. Kickert 1998)

1.4.2 NIEUW-INS'rrrUTIONELE (POLrrIEKE) ECONOMIE

Het nieuwe institutionalisme maakt niet alleen opgang in de economische
wetenschap, maar eveneens in het overheidsbeleid. Een (verdere) door-
denking van deze theoriean is daarom zowel vanuit wetenschappelijk als
beleidsmatig oogpunt wenselijk.

In vergelijking met andere landen heeft de Nederlandse overheid altijd
veel gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten (bijv. Andeweg en
Irwin 1993: 232-233), niet in het minst van economen (bijv. Bemelmans-
Videc 1984). Blijkens recente opiniepeilingen en discussies dreigt echter
(groeiende) verwijdering op te treden tussen wetenschappelijke economen en
beleidsmakers (bijv. Van Dalen en Klamer 1996; Van Bergeijk e.a. 1997).
Aan de nieuw-institutionele economie lijkt dit gevaar (voorlopig) voorbij te
gaan. De afgelopen jaren heeft het gedachtengoed van deze stroming
duidelijk aan relevantie en invloed gewonnen. Hiertoe heeft met name de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 1994) belangrijke
impulsen gegeven, door de uitvoeringsorganisatie op een deelterrein van de
sociale zekerheid te analyseren met behulp van de principaal-agent benade-

ring. Naderhand is deze benadering overgenomen in officieel beleid. (bijv.
TK 23900, nr. 22; TK 24634, nr. 1; Zalm 1996) Daarmee is een voedings-
bodem ontstaan voor toenemend gebruik van nieuw-institutionele econo-
mische theorieEn ter onderbouwing van overheidsbeleid.

Zulk instrumenteel gebruik gaat impliciet uit van de gedachte dat deze
theorie8n bruikbaar zijn voor de Nederlandse praktijk. Aangezien het nieuwe
institutionalisme een sterk Angelsaksische achtergrond en inkleuring heeft
en de theorieen abstract blijven, is operationalisering noodzakelijk. Indien
men daarop gebaseerde 'voorspellingen' wil realiseren, dienen uitwerkingen
consistent te passen in het theoretisch bouwwerk (vgl. Thompson en Jones

1995). Derhalve is inzicht nodig in de verklarende waarde van de nieuw-
institutionele (politieke) economie alvorens men deze theorie instrumenteel
kan toepassen. Zulk een beoordeling is eveneens nodig om zicht te krijgen
op de inherente beperkingen van de theorie, opdat daarmee bij toepassing in
de praktijk rekening kan worden gehouden:

8 Gelukkig tonen ambtenaren bij toepassing van economische inzichten veelal de nodige

prudentie. (bijv. Bemelmans-Videc 1984: 378-386; Gerritsen e.a. 1997)
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De nieuw-institutionele economie beoogt structuren in met name het
commerciEle deel van de private sector te verklaren. Hierbij rijst de vraag of
het deze pretentie kan waarmaken. (hoofdstuk 5) Een vervolgvraag is in
welk opzicht specifieke theorievorming nodig is om de keuze van structuren
binnen de overheid te kunnen verklaren. Het antwoord hierop zet de toon
voor de beoordeling van de nieuw-institutionele politieke economie. (hoofd-
stuk 6) Daarbij gaat het er om in hoeverre deze theorie betere verklaringen
kan geven dan de nieuw-institutionele economie. (hoofdstuk 7)

1.5 Opzet van de studie

De probleemstelling van deze studie wordt in drie delen uitgewerkt. Het
eerste deel geeft een overzicht van verzelfstandiging. In hoofdstuk 2 wordt
verzelfstandiging bij de rijksoverheid in kaart gebracht. Na een afbakening
van andere soorten bewegingen in de organisatie van de rijksoverheid wordt
het ZBO als meest pregnante verschijningsvorm van verzelfstandiging
beschreven. Hoofdstuk 3 plaatst verzelfstandiging in de context van politie-
ke en maatschappelijke ontwikkelingen die daarop van invloed zijn geweest.

Het tweede decl is gewijd aan de mogelijkheden en beperkingen van
nieuw-institutionele economische theorie8n. Hoofdstuk 4 gaat in op de aard
en betekenis van economische theorie, en de plaats van instituties binnen
verschillende stromingen in de economische wetenschap. Daarbij wordt een
afbakening gegeven van het nieuwe institutionalisme en een plaatsbepaling
van hiertoe behorende theorie8n. Hoofdstuk 5 bespreekt de inhoud van de
nieuw-institutionele economie en haar betekenis voor verzelfstandiging in de
private sector. In hoofdstuk 6 wordt hetzelfde gedaan voor de publieke
sector. Daarbij krijgt de nieuw-institutionele politieke economie accent.

Het derde decl bevat twee toepassingen van de nieuw-institutionele
politieke economie op het vraagstuk van verzelfstandiging in de Nederland-
se context. Hoofdstuk 7 geeft een aanzet voor een nieuw-institutionele
politiek-economische verklaring van de keuze tussen ZBO en agentschap.
Beredeneerd wordt onder welke condities een ZBO de meest aantrekkelijke
organisatievorm kan zijn. Hoofdstuk 8 behandelt de mogelijkheid om ZBOs
aan te sturen op basis van prestaties en de beperkingen waarmee dit is
omgeven. Ter afronding wordt in hoofdstuk 9 een samenvatting gegeven en
enkele eindconclusies getrokken.



2 Verzelfstandiging bij de rijksoverheid

2.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk is kennis gemaakt met verzelfstandiging en enkele
belangrijke problemen die daaraan zijn verbonden. Hieruit zou de indruk
kunnen zijn ontstaan dat helder is welke veranderingen er plaatsvinden. Bij
nadere beschouwing blijkt verzelfstandiging echter een complex verschijnsel
te zijn dat raakvlakken heeft met andersoortige institutionele veranderingen.
Dit hoofdstuk brengt verzelfstandiging bij de rijksoverheid in kaart. Eerst
wordt een aantal begrippen afgebakend en aangegeven wat typerend is voor
verzelfstandiging. (paragraaf 2.2) Verzelfstandiging kan meerdere verschij-
ningsvormen aannemen. Ook kunnen organisaties langs uiteenlopende
wegen een zelfstandige status krijgen. (paragraaf 2.3) Toegespitst op het
object van deze studie wordt nagegaan welke taken zelfstandige bestuurs-
organen kunnen verrichten. (paragraaf 2.4) Aan verzelfstandiging naar
zelfstandige bestuursorganen zijn niet alleen voordelen verbonden, maar
kleven ook nadelen. De vraag rijst dan onder welke randvoorwaarden netto-
voordelen kunnen worden verwacht van de instelling van een zelfstandig
bestuursorgaan. (paragraaf 2.5) Een samenvatting en conclusies besluiten het
hoofdstuk. (paragraaf 2.6)

2.2 Afbakening en definitie

Sinds het begin van de jaren tachtig heeft de Nederlandse overheid onafge-
broken in het teken gestaan van reorganisatie. Tot de belangrijkste bewegin-
gen die in gang zijn gezet, behoren privatisering, verzelfstandiging en
decentralisatie. Zij kunnen worden gezien als principes die richting geven
aan de toedeling van overheidstaken. Over de inhoud en onderlinge afbake-
ning van deze principes bestaat nu, na een periode van discussie, een
redelijke consensus. De discussie wordt hier kort samengevat om tot een
definitie van verzelfstandiging te komen.

Nederland staat bekend als gedecentraliseerde eenheidstaat. Uitgangs-
punt bij het optrekken van het Nederlandse staatsgebouw was een visie op
de staat als een organisch samenstel van gemeenschapsverbanden, die recht
hebben op zelfstandig bestaan en ontplooiing. Kenmerkend is dan ook dat
centrale en decentrale overheidsorganen naast elkaar bestaan. Het skelet van
het eenheidsgebouw bestaat uit openbare lichamen. Met name gaat het dan
om rijk, provincies en gemeenten. Typerend voor deze organen is dat zij
zelfstandig de belangen van een (naar grondgebied, functie of andere
gegevens bepaalde) gemeenschap vertegenwoordigen. Zij hebben een eigen
verantwoordelijkheid voor bepaalde overheidstaken en beschikken voor de
behartiging daarvan over publiekrechtelijke bevoegdheden. Omdat een
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volledig vrije uitoefening nadelen kan veroorzaken voor andere organen of
de staat als geheel, staan decentrale organen onder toezicht van hogere
organen. Dit maakt hun zelfstandigheid tot een positie van vrijheid in
gebondenheid. Tevens kunnen zij door hogere organen worden verplicht tot
medebewind bij regelgeving en bestuur. (Van den Berg 1982: 30, 35;
Toonen 1987: 4-5, 56-64; art. 124 Gw)

Uit deze grondstructuur vloeit voort dat decentralisatie een leidend
beginsel is bij de toedeling van overheidstaken. Decentralisatie kent steeds
twee dimensies: grondgebied en functie. Uit de laatste dimensie volgt het
onderscheid tussen algemene' en functionele decentralisatie. De uitoefening
van bevoegdheden is bij beide varianten gebonden aan een begrensd
territoir. Algemene decentralisatie betreft de overdracht van taken naar
subnationale organisaties met een in beginsel algemeen ofwel onbepaald
takenpakket. Het gaat hierbij steeds om openbare lichamen, in concreto
provincies en gemeenten. (Van den Berg 1982: 40-45) Door algemene
decentralisatie kan enerzijds recht worden gedaan aan de geografische
verscheidenheid op locaal en regionaal niveau, en anderzij(is de centrale
overheid (de rijksdienst) worden ontlast. (CHR 1981 : 21 ; IBW 1972: 71,88)
Bij het overdragen van rijkstaken wordt bij voorrang nagegaan of algemene
decentralisatie mogelijk is. Pas als dat niet het geval is, verschijnt functione-
le decentralisatie in beeld. (TK 21632, nr. 1: 4; TK 21042, nr. 2: 5-6)

Funcnonele decentralisatie betreft de overdracht van taken aan organisa-
ties met een functie die is begrensd tot het vervullen van een gespecificeerd
takenpakket. In de literatuur wordt aan deze variant een nauwe en een ruime
uitleg gegeven. Sommigen stellen de idee van een gemeenschap voorop en
begrenzen functionele decentralisatie tot de overdracht van taken aan
openbare lichamen op decentraal niveau. Aldus worden taken niet alleen op
kleinere schaal uitgeoefend, maar vooral dichter bij de burger gebracht. Dit
kan de legitimiteit van het bestuur vergroten. (Van den Berg 1982: 30-39)
Veel ruimer is de uitleg die aan functionele decentralisatie wordt gegeven
als "het toedelen van taken aan onderdelen die zelfstandigheid bezitten en
waarvoor de ministeridle verantwoordelijkheid beperkt is tot de aan de
minister toegekende bevoegdheden." (Boxum e.a. 1989: 15-16) Hierbij ligt
het accent op relatieve zelfstandigheid als criterium.

Aan de hand van dit onderscheid kunnen functionele organen in twee
categorietn worden ingedeeld. (Fockema Andreae 1948: 154-156; Ten
Berge en Stroink 1988: 12-23) Functionele organen die werkzaam zijn voor

' De gebruikelijke term hiervoor is territoriale decentralisatie. Aangezien het territoriale
aspect ook bij de functionele variant in het geding is, pleit Van den Berg (1982: 45)
terecht voor de hier gehanteerde term teneinde het verschil tussen beide varianten
duidelijker tot hun recht te laten komen.
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en worden samengesteld uit een bepaalde gemeenschap, vormen de gemeen-
schapscategorie. De typisch Nederlandse belichaming van functionele
decentralisatie in deze nauwe betekenis is het waterschap. Ook publiekrech-
telijke beroeps- en bedrijfsorganen kunnen hiertoe worden gerekend. Deze
categorie heeft een eigen democratische legitimatie, omdat de samenstelling
van bestuursorganen plaatsvindt door middel van verkiezingen of benoeming
door betrokken maatschappelijke organisaties, die op deze wijze mede
invulling geven aan publieke taken. De tweede categorie kan worden
getypeerd als verzelfstandigingscategorie. Zij omvat functionele organen
waaraan een taak van de rijksoverheid is opgedragen en die veelal voortko-
men uit verzelfstandiging van onderdelen van ministeries. Hun bestuursor-
ganen worden in meerderheid samengesteld uit personen die zijn benoemd
(en bij disfunctioneren kunnen worden ontslagen) door de minister of de
Kroon. In deze terminologie omvat functionele decentralisatie in ruime zin
derhalve twee categoriedn: functionele decentralisatie in nauwe zin en
verzelfstandiging. 2  In  het vervolg wordt het begrip in nauwere zin gebruikt,
tenzij anders is aangegeven.

Dat verzelfstandiging een vorm van decentralisatie binnen de publieke
sector inhoudt, is niet steeds onderkend. Aanvankelijk werd het gezien als
variant van privatisering, waartoe men zowel het onder minder directe
overheidsinvloed brengen als het daaraan onttrekken van taken rekende. (TK
16625, nr. 40: 4; FinanciEn 1990: 18; vgl. De Ru 1987: 11) Zuiverder is
echter een definitie waarin "inschakeling van het particuliere initiatief door
de overheid" (Boorsma 1986: 95) centraal staat. In wezen duidt privatisering
namelijk op een beweging over de grens tussen publieke en private sector,
die onder meer tot uitdrukking komt in de oprichting van een privaatrechte-
lijke rechtspersoon: In economisch opzicht hoeft dit niet steeds veranderin-
gen te veroorzaken. Beslissend daarvoor is de vraag of de activiteiten nog
overwegend  uit het budget van overheid worden bekostigd.4 De beweging

2 Decentralisatie verschilt van verzelfstandiging doordat het ook de toedeling van

verantwoordelijkheid aan overheidsorganisaties op decentraal niveau omvat. Het is dus
niet noodzakelijk dat de op afstand geplaatste taak op hetzelfde bestuurlijke niveau blijft.
Bij verzelfstandiging is dit w81 het geval.
' Publieke sector is de benaming voor de overheid in juridische zin en omvat alle

publiekrechtelijke rechtspersonen. (Stevers   1988:   48) Het onderscheid   met de private
sector volgt uit het juridische criterium van het verschil in rechtsgevolg dat het publiek-
recht en het privaatrecht met zich brengen.
4.Alle activiteiten die geheel of grotendeels via het overheidsbudget worden bekostigd"
vormen tesamen de budgetsector. (Stevers 1988: 61) In economische zin omvat de
overheid derhalve ook allerlei niet-bedrijfsmatige activiteiten van privaatrechtelijke
instellingen. Daarrnee wordt uiting gegeven aan het feit dat de invloed van de overheid
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naar de private sector doet zich voor in twee hoofdgedaanten: afstoting en
uitbesteding. (vgl. TK 21632, nr. 1) Afstoting vindt plaats door middel van
verkoop van overheidsactiva aan private organisaties of door beeindiging
van overheidstaken zonder overdracht aan andere organisaties. Bij verkoop
van activa komt niet alleen de uitvoering, maar ook de besluitvorming en
bekostiging geheel in particuliere handen. De eigendomsrechten van de
productiemiddelen verschuiven van publieke naar private organisaties. 5 In

economische zin gaat het bij afstoting om verwijdering van activiteiten uit
de budgetsector. Zij worden immers niet langer uit collectieve middelen

bekostigd. Bij uitbesteding draagt de overheid de uitvoering van een taak op
aan private organisaties, maar behoudt ze haar verantwoordelijkheid voor de
besluitvorming en de bekostiging. Zij blijft zorgdragen voor het product: de
continuiteit en het niveau van de taakuitoefening. (De Ru 1987: 11) De
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop dat tot stand komt, het produc-
tieproces, wordt echter veelal in particuliere handen gelegd.6 In juridische
zin betekent uitbesteding een verandering in de verhouding tussen publieke
en private eigendomsrechten, waarbij de laatste dominant worden: De
overheid vermindert haar gezagsrechten en treedt meer op als marktpartij die
contracten afsluit. Wel behoudt zij het recht om de desbetreffende taak bij
onbevredigende behartiging aan een andere organisatie te gunnen.

Door privatisering treedt de overheid 66n of meer stappen terug. Zij
beEindigt of vermindert haar verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak.
Bij verzelfstandiging en decentralisatie gaat het daarentegen om een ver-
schuiving van die verantwoordelijkheid door taken 'op armlengte' van de

niet is beperkt tot de (juridische grenzen van de) publieke sector.

5 Schreuder (1991 : 224-225) stelt terecht vast dat het onderscheidende juridische

kenmerk van afstoting is dat de uitvoerende organisatie overgaat van het publiek- naar

het privaatrecht. Een voorbeeld is het Bureau Schade-Afwikkeling dat het Ministerie van

Financien heeft overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
6 Uitbestede activiteiten worden overwegend door op winst gerichte organisaties verricht.

In toenemende mate vindt ook uitbesteding plaats aan nonprofits of overheidsorganisa-

ties. Nonprofits zijn vooral actief op gebieden als maatschappelijke dienstverlening,

huisvesting en gezondheidszorg. Ziekenhuizen en kruisverenigingen komen bijvoorbeeld
voort uit particulier initiatief, maar worden uit algemene middelen bekostigd. Bij
overheidsorganisaties gaat het om 'werken voor tweeden' ofwel 'inbesteden'. (TK 24036,

nr. 16) Voorbeelden zijn het agentschap Senter dat stimuleringsregelingen voor ministe-

ries uitvoert, en de Rijksarcheologische Dienst die het verifieren van oude munten heeft

uitbesteed aan het Koninklijk Penningenkabinet.
i Publieke eigendomsrechten zijn de exclusieve bevoegdheden van bestuursorganen om
openbaar gezag uit te oefenen. Zij geven het recht om beslissingen op te leggen aan

anderen,  die zich hieraan niet kunnen onttrekken.  (vgl. Moe 1990a: 120-121)
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minister te plaatsen. De organisatie die de taak vervult, blijft deel uitmaken
van de overheid. (Boorsma 1986: 94) De onderkenning van dit onderscheid
bracht Van der Linde (1989: 272-277) tot het pleidooi verzelfstandiging te
ontkoppelen van het privatiseringsbeleid en onder te brengen in het beleids-
kader van functionele decentralisatie (in ruime zin). Hierdoor kan meer recht
worden gedaan aan het bestuurlijk karakter ervan. Verzelfstandiging van
overheidstaken kan namelijk bijdragen aan een beter bestuurbare rijksdienst.
Dit pleidooi heeft langzamerhand ingang gevonden in het regeringsbeleid.
(TK 21632, nr. 1: 3; TK 21042, nr. 4: 9)

Dat venegstandiging geen vorm van privatisering is, neemt niet weg
dat het soms wet een opstap daarvoor kan zijn. Verzelfstandiging is dan een
tussenfase in een proces van geleidelijke privatisering. (Financidn 1990: 18-
19) Zo zijn de meeste voormalige staatsbedrijven omgevormd tot commer-
ciBle bedrijven: (Davids   1994) Deze (marktconforme)   vorm van verzelf-
standiging blijft verder buiten beschouwing. Het merendeel van de recente
verzelfstandigingsoperaties betreft namelijk onderdelen van ministeries met
overwegend niet-commerciEle taken. Tot besluit van deze discussie geef ik
daarom als voorlopige omschrijving van verzelfstandiging: het verlenen van
organisatorische    zegstandigheid    aan   onderdelen   van   ministeries.    Aan   de
hand van de verschillende verschijningsvormen wordt dit in de volgende
paragraaf uitgewerkt. Tabel 2.1 geeft een samenvattend overzicht van de
besproken principes voor toedeling van overheidstaken. Zij vormen stappen
op een glijdende schaal (vgl. De Ru 1987: 8-9; Loeff Claeys Verbeke 1994:
19). Als onderwerp van dit onderzoek is verzelfstandiging gemarkeerd.

2.3 Verschijningsvormen en ontstaansrichting

Verzelfstandiging kent vele verschijningsvormen, die kunnen worden ge-
groepeerd in een interne en een externe variant. (TK 21632, nr. 1: 2-3) In
deze varianten worden onderdelen van ministeries in organisatorisch opzicht
gescheiden respectievelijk afgescheiden van de rest van het ministerie. Dit
verschil hangt nauw samen met het achterliggende staatsrechtelijk onderscheid.

s  Bekend zijn Koninklijke FIT Nederland (1989; geprivatiseerd   in   1994),   SDU   (1988),
het Nederlands Inkoopcentrum, Roccade Groep (1990), De Nederlandse Munt, en het
Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (1988; geprivatiseerd in 1998). De meeste voorma-
lige staatsbedrijven zijn privaatrechtelijk rechtspersoon, maar hebben in meer of mindere
mate een monopolie. Voor de wijze waarop zij hieraan invulling geven, behoudt de
overheid verantwoordelijkheid. Zij oefent toezicht uit en heeft het recht wettelijke
monopolies op te heffen en natuurlijke monopolies te splitsen door concessies aan
verschillende organisaties te verlenen.
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Tabel 2.1: Principes voor toedeling van overheidstaken

Principe Ontvanger van taak Besluit- Bekosti- Uitvoering
vorming ging

Afstoten/ private organisatie/ private/ marla/ privaaU

be2indigen geen geen geen geen

Uitbesteden private organisatie publiek budget privaat

Algemene decen- openbaar lichaam met onbe- publiek budget publiek
tralisatie paald takenpakket en gekozen

bestuur op decentraal niveau

Functionele de- openbaar lichaam met begrensd  publiek budget publiek
centralisatie takenpakket en veelal benoemd

(in nauwe zin) bestuur op decentraal niveau

l'Ynt,#kt#ndti#RK orE;unisatic inet b#Srensd talen- publick budget publiek./
paklft op centrdat nweau privant

Toelichting: privaat/publiek, markt/budget = aanduiding voor relevante sector

Bij interne verzelfstandiging behoudt de minister volledig zijn politieke
verantwoordelijkheid. Bij externe verzelfstandiging wordt zijn verantwoor-

delijkheid daarentegen beperkt tot de uitoefening van in de wet neergelegde
bevoegdheden. Om de verschijningsvormen te typeren, wordt de ministeridle

verantwoordelijkheid betrokken op drie categoriean beslissingen: (a) beleid:

de invulling en vaststelling van (de hoofdlijnen van) beleid, (b) uitvoering:
de concretisering en toepassing van beleid, en (c) beheer: de technische
efficiEntie van het uitvoerend apparaat. (Stevers 1993: 113-119)

2.3.1 INTERNE VERZELFSTANDIGING

Interne verzelfstandiging kan op uiteenlopende manieren worden vormgege-
ven. Gebruikelijke vormen zijn deconcentratie, zelfbeheer en agentschap:
Als gemeenschappelijk kenmerk hebben deze organisatorische eenheden dat

9 Andere denkbare vormen zijn het staatsbedrijf (De Ru 1981) en het begrotingsfonds.

Met de introductie van het agentschap is het staatsbedrijf komen te vervallen. (TK 22300,

nr. 39: 24) Het begrotingsfonds is een structuur voor het beheer van vermogens die zijn

afgezonderd voor speciale, niet-commerciele doeleinden. Deze beheersvorm wordt

gekenmerkt door een afzonderlijke begroting en rekening. Voorbeelden zijn het Gemeen-

tefonds, het Diergezondheidsfonds en het Infrastructuurfonds. Aangezien zij geen

organisatorische eenheid zijn, worden begrotingsfondsen verder buiten beschouwing

gelaten.
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zij hierarchisch ondergeschikt zijn aan de minister. De onderlinge verschil-
len komen vooral tot uiting in de mate waarin zij in de hierarchie van een
ministerie zijn geintegreerd.

Deconcentratie
Deconcentratie houdt een attributie of delegatie in van publiekrechtelijke
bevoegdheden aan hierarchisch ondergeschikte ambtenaren.'0   In   de   regel
betreft dit ambtenaren van rijksdiensten die op geografische afstand van het
ministerie functioneren. Zij moeten veelal grote aantallen beslissingen
nemen waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. In zulke gevallen kan
deconcentratie van bevoegdheden de doelmatigheid en doeltreffendheid van
de rijksoverheid bevorderen. In principe doet deconcentratie geen afbreuk
aan de bestuurlijke verhoudingen en politieke verantwoordelijkheden. De
ambtenaar blijft hiErarchisch ondergeschikt aan de minister. (Van Wijk
1988: 64; Scheltema 1988: 94-95)

Op dit punt wijkt deconcentratie fundamenteel af van (functionele)
decentralisatie (in ruime zin)." Terwijl taken en bevoegdheden bij decon-
centratie worden toegewezen aan organen binnen 66n organisatie die hierar-
chisch ondergeschikt zijn aan de leiding, hebben organen bij decentralisatie
ruimte voor eigen beleidsvorming. (Fesler 1965: 557; Stroink 1978: 21-22;
Geers 1986: 22; Boxum e.a. 1989: 12-16) Het wezenlijke verschil ligt in het
feit dat de oorspronkelijke gezagskern bij decentralisatie wordt gesplitst,
waardoor het beslissingsrecht bij onderscheiden organen komt te liggen.

Hun onderlinge verhouding wordt nevenschikkend van aard. Het centrale
orgaan houdt, naast constituerende, alleen toezichthoudende bevoegdheden.

Over de reikwijdte van de ministeri€le invloed op gedeconcentreerde
organen lopen de meningen uiteen. Niet betwist wordt dat de minister hen
algemene aanwijzingen mag geven. De discussie concentreert zich op de
vraag of hij ook bevoegd is om concrete aanwijzingen te geven in individu-

to Bij attributie creeert de wetgever bevoegdheden en kent die rechtstreeks toe aan een

orgaan dat deze bevocgdheden op eigen gezag mag uitoefenen. Bij delegatie draagt een

orgaan (delegans) -op wettelijke basis- zijn (bestaande) bevoegdheid over aan een ander

orgaan, dat die bevoegdheid op eigen naam en gezag gaat gebruiken. Voor dit gebruik is
de delegans niet direct verantwoordelijk, maar wel in algemene zin. Daarom behoudt hij
het recht om de bevoegdheid in te trekken of aan voorwaarden te onderwerpen. (Van

Wijk 1988: 57, 60-61)
" Economen hanteren vaak een ruim begrip van decentralisatie, waarvan deconcentratie

deel    uitmaakt.    (bijv.    Van der Schroeff   1961:    355)   Het hier gehanteerde juridische
onderscheid tussen decentralisatie en deconcentratie is echter bruikbaarder omdat dit het

verschil in omvang van de ministeriele verantwoordelijkheid tot uitdrukking brengt.

(Boxum e.a. 1989: 14)
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ele gevallen. Ten Berge en Stroink (1988: 14) constateren dat "de politiek
[...] de minister hiertoe over het algemeen de ruimte [laat]." Ook Van Wijk
(1988: 59, 64-65) beantwoordt deze vraag positief aangezien de minister
volledig politiek verantwoordelijk blijft voor wat zijn ambtenaren doen. De
minister kan de desbetreffende ambtenaar echter niet rechtstreeks dwingen
om een bepaalde beslissing te nemen. Hij kan "niet z6lf een nieuwe beslis-
sing nemen" (Van Nus 1995: 75). Als de ambtenaar een concrete aanwijzing
niet opvolgt, kan de minister hooguit naar disciplinaire maatregelen grijpen.

Tegenover derden impliceert deconcentratie dus formeel-juridische
zelfstandigheid voor ambtenaren bij beslissingen inzake de uitvoering
(categorie b). Tegelijkertijd blijven zij onderworpen aan het gezag van de
minister, die jegens het parlement volledig verantwoordelijk is voor hun
beslissingen. De zelfstandigheid staat derhalve onder voortdurende spanning.

Ze'jbeheer en contractmanagement
Bij zelfbeheer krijgt de ambtelijke leiding autonomie binnen een taakstel-
lend budget. (Frissen e.a. 1992: 8) Het diensthoofd wordt verantwoordelijk
voor de aanwending van (productie)middelen. Jaarlijks maakt de politieke
leiding van het ministerie afspraken met de budgethouder over de middelen
die worden verstrekt. Zelfbeheer wordt niet zelden gecombineerd met
elementen van contractmanagement, dat een stap verder gaat. Het contract
bevat dan niet alleen afspraken over middelen, maar eveneens over daarmee
te leveren prestaties. Binnen randvoorwaarden mag de dienst bepalen hoe
deze worden gerealiseerd. (Ter Bogt 1994: 25) Over de besteding van
middelen en de realisatie van de productie-afspraken legt het ambtelijk
management verantwoording af. Als de dienst binnen de budgettaire grenzen
blijft, wordt de efficiantiewinst aangewend of gereserveerd voor het opvan-
gen van 'verliezen' in andere jaren. (Barkema 1984: 509) Op deze wijze
kunnen zelfbeheer en contractmanagement aanzetten tot meer efficiEntie en
effectiviteit in de aansturing en het functioneren van ambtelijke diensten.
(Schrijvers 1991: 7-8)

Zelfbeheer en contractmanagement brengen een zekere differentiatie in
de ministeritle verantwoordelijkheid. Inhoudelijk blijft de minister volledig
verantwoordelijk voor de specificaties van het contract, maar voor de details
van de bedrijfsvoering wordt zijn verantwoordelijkheid meer indirect van
karakter. Dit neemt niet weg dat de afspraken in het managementcontract
geen juridisch bindend karakter hebben. Extern blijft de minister "precies op
dezelfde wijze jegens het parlement verantwoordelijk als hij dat vroeger
was." (Scheltema 1988: 95) Intern kan een ambtenaar het contract niet
gebruiken om verdergaande detailbemoeienis van de minister af te weren.
Het sluiten van een contract heeft geen andere gevolgen dan het verlenen
van mandaat. (vgl. TK 21042, nr. 4: 10; TK 21427, nr. 41: 38-39) Het is
een vorm van vertegenwoordiging, waarbij de mandataris handelt namens de
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opdrachtgever. Laatstgenoemde blijft zelf verantwoordelijk voor wat de
mandataris in zijn naam doet en kan daarvoor worden aangesproken. Zo
krijgen ambtenaren onder direct gezag regelmatig opdrachten die ze uitvoe-
ren in naam van hun minister. (Van Wijk 1988: 65-66) Naar hun aard zijn
afspraken in een managementcontract eenzijdige taakopdrachten van de
minister. Hij heeft het laatste woord. (Scheltema 1988: 98)

Kortom, zelfbeheer en contractmanagement verschaffen enige vrijheid
bij beslissingen inzake beheer (categorie c). Deze zelfstandigheid heeft
echter geen juridische gevolgen. Het pat slechts om interne werkafspraken
die helderheid kunnen brengen (Scheltema 1988: 97). Evenals gedeconcen-
treerde diensten blijven diensten met zelfbeheer en contractmanagement
integraal onderdeel van het ministerie. Bij agentschappen ligt dit iets anders.

Agentschap
Agentschappen onderscheiden zich in meerdere opzichten door hun 'ge-
scheidenheid:12 Het agentschap "is bedoeld voor onderdelen van het rijk
waarbij een doelmatiger bedrijfsvoering bereikt kan worden via een speciaal
beheersregime."13 (TK 22300, nr. 39: 13) Dit beheersregime wordt geken-
merkt door een aantal elementen. (TK 22300, nr. 39: 15-19) Funderend is
het baten-lastenstelsel.14 Dit maakt het mogelijk om de allocatie van pro-
ductiemiddelen en de berekening van kostprijzen op meer bedrijfseconomi-
sche leest te schoeien. In combinatie met de mogelijkheid om te reserveren
zijn agentschappen in staat om te schuiven tussen lopende en kapitaaluitga-
ven alsmede betere afwegingen te maken inzake de aanschaf en vervanging
van kapitaalgoederen. (TK 25257, nr. 1: 3; TK 26200, nr. 1: 70) Daarnaast
beheren zij een vermogen op basis van een rekening-courantverhouding met
de Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financien. Hierop worden
eventuele reserveringen geboekt alsmede de bijdragen van het moederminis-

12 Vergelijkbaar met agentschappen zijn onder meer de Britse 'Next Steps-agencies' en
de Canadese 'Special Operating Agencies'. Sinds kort is de mogelijkheid geopend dat
diensten als agentschap opereren zonder officieel die status te hebben. (Financien   1998)
Agentschappen worden ingesteld met een kabinetsbesluit, op voorstel van de betrokken
minister en de minister van Financien. Dit besluit wordt niet eerder genomen dan 30
dagen nadat de Tweede Kamer schriftelijk is geinformeerd over het voomemen daartoe.

Op verzoek geeft de minister nadere inlichtingen en daarna kan de Kamer zich uitspreken
tegen het voorgenomen besluit. (TK 22300, nr. 39: 23; TK 23796, nr. 8: 2)
" Tevens kan de agentschapstatus bijdragen aan de noodzakelijke cultuuromslag naar
meer resultaatgericht werken. Blijkens de rijksbrede evaluatie is het belang van zulk een
omslag echter vaak onderschat. (Financien   1998:   24-25)
14   Sinds    1996    is dit verplicht voor ieder agentschap.    Voor   die tijd werkten sommige
agentschappen met het verplichtingen-kasstelsel. (TK 25000, nr. 1: 54)
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terie.15 Het is toegestaan om op deze rekening tijdelijk rood te staan. Voor
tekorten met een structureel karakter dient het saldo echter te worden
aangevuld met een hogere bijdrage van het moederministerie. (vgl. TK
23796, nr. 8: 6) Als onderdeel van de Staat zijn agentschappen namelijk niet
bevoegd zelfstandig de kapitaalmarkt te betreden. Wel kunnen zij sinds kort
een beroep doen op leenfaciliteiten bij de Rijkshoofdboekhouding (TK
25257, nr. 1: 4; TK 26200, nr. 1: 72). Kosten mogen zij doorberekenen aan
afnemers, met name derden. Bij levering aan andere onderdelen van de
rijksoverheid is dit alleen toegestaan indien deze onderdelen zelf kunnen
bepalen hoeveel producten zij afnemen. De verkoop van (roerende) zaken
die deel uitmaken van het apparaat wordt tot de bedrijfsvoering gerekend,
zodat opbrengsten hieruit ten goede komen aan het agentschap:6 Ten slotte
hebben agentschappen vrijheidsgraden bij de keuze van huisvesting, met
name als deze een belangrijke factor is voor de doelmatigheid van het
productieproces. De specifieke invulling van een en ander wordt vastgelegd
in een statuut.17 Dit vormt het referentiekader voor de begroting en finan-
ciale verantwoording van het agentschap.

Om voor de agentschapstatus in aanmerking te komen, moet een dienst
voldoen aan drie voorwaarden:8 De eerste eis is dat de bedrijfsprocessen
dienen te zijn beschreven in termen van producten en gekoppeld zijn aan
een kostprijsmodel. In de tweede plaats dient de dienst aan te geven hoe in
een later stadium kan worden beoordeeld of zij doelmatiger is gaan werken
in termen van kostprijs per product en kwaliteit. Kengetallen vormen hierbij
een wezenlijk element. Als derde voorwaarde geldt dat de interne planning-
en controlecyclus resultaatgericht dient te zijn en aan moet sluiten op de
externe begrotingscyclus richting het parlement. (TK 26200, nr. 1: 73; vgl.
Financi8n  1998)

Door hun afwijkende beheersregime hebben agentschappen ruime
vrijheid bij beheersbeslissingen (categorie c). Het noodzakelijke complement
van meer bevoegdheden is een verantwoordingsplicht voor de manager van

15 Op grond van zijn verantwoordelijkheid als 'eigenaar' verstrekt de minister steeds

exploitatie- en investeringsbijdragen. Daarnaast kan hij als 'opdrachtgever' ook vergoe-
dingen geven voor geleverde producten. (TK 23796, nr. 8: 6)
16 De verkoop van onroerende zaken blijft in beginsel de taak van Domeinen.
,7 In het statuut wordt opgenomen: (a) het moederministerie, naam en taakomschrijving,
(b) de personeelsbezetting in full-time equivalenten, (c) het sturingsmodel, (d) relevante

kengetallen en normen voor producten en processen, (e) de omvang, herkomst en
besteding van budgetoverhevelingen tussen ministeries, en (0 de beoogde datum van
evaluatie door het moederdepartement. (TK 23796, nr. 8: 2)
18 Tot voor kort golden enigszins afwijkende voorwaarden. (zie TK 22300, nr. 39: 13-15;
TK 23171, nr. 2: 2; TK 23796, nr. 8: 3)
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het agentschap. Aangezien de minister ten volle zijn verantwoordelijkheid
voor beleid, uitvoering en (de hoofdlijnen van het) beheer behoudt, blijft de
gewone mandaatsverhouding intact.19 (TK 22300, nr. 39: 17; Van der Bij
1993a: 296) Om aan zijn verantwoordelijkheid invulling te geven, maakt de
minister jaarlijks afspraken met de manager over gewenste activiteiten en
producten alsmede de daarmee gemoeide kosten en opbrengsten. Deze
grootheden worden geconcretiseerd in kengetallen. Tevens worden (meeija-
rige) streefdoelen geformuleerd voor vergroting van de doelmatigheid. Bij
de financiBle verantwoording dient het agentschap expliciet aan te geven of
de vooraf geraamde waarden van de kengetallen zijn gerealiseerd. Op de
resultaten wordt de manager afgerekend. (TK 23796, nr. 8: 3; vgl. TK
22300, nr. 39: 17) Als afgesproken prestaties (regelmatig) niet worden

gehaald, kunnen de vrijheidsgraden van het agentschap worden ingeperkt.
"Daarbij kan gedacht worden aan consequenties voor de manager. Maar ook
het intrekken van de agentschapstatus is een mogelijkheid. Daar tegenover
staat dat positieve [...] beloningen zouden kunnen volgen op afspraken die
meer dan waar zijn gemaakt.20 Voor een deel zijn hiertoe al efficiencyprik-
kels ingebouwd in de mogelijkheden die een agentschap heeft (bijvoorbeeld
de reserveringsmogelijkheid)." (TK 22300, nr. 39: 19-20) Bovendien vindt
periodiek een doorlichting plaats "van de omvang van agentschappen in
relatie tot de verrichte taken, alsmede van het algehele functioneren van het
agentschap." (TK 22300, nr. 39: 21-22; vgl. Financi8n 1998)

Resumerend gaat het bij agentschappen om uitvoerende eenheden van
ministeries die worden afgerekend op meetbare prestaties. Frissen c.s. (1992:
8) zien het agentschap "als een combinatie van [...] zelfbeheer en [...] de-
concentratie. De specifieke combinatie houdt in, dat organisatie-onderdelen
worden verzelfstandigd [...] en dat ze ruime zelfbeherende autonomie krij-
gen. Dat laatste onderscheidt agentschappen van gedeconcentreerde diensten.

De beleidsmatige en soms fysieke of geografische verzelfstandiging onder-
scheidt ze van zelfbeherende eenheden." De 'zelfbeherende autonomie'
blijkt uit bovengenoemde bevoegdheden, die op bepaalde punten afwijken
van rijksbrede regelgeving. Hiermee gaat de agentschapsvorm een stap
verder dan zelfbeheer op de weg van integraal management. (TK 23796, nr.

'9 Van der Bij (1993b: 105-10D heeft voorgesteld het agentschap op te tuigen met

geattribueerde bevoegdheden. Volgens Van Nus (1995: 184) zou dit echter tot nog meer
spraakverwarring leiden, omdat het onderscheid met externe verzelfstandiging vervaagt.
20 In de praktijk is de best denkbare situatie dat afgesproken prestaties met minder
middelen worden geleverd.  Het zal relatief weinig voorkomen dat meer prestaties worden

geleverd. Uitzondering hierop vormen met name agentschappen die producten leveren

waarvoor de vraag grotendeels wordt bepaald door exogene ontwikkelingen, zoals het
aantal asielverzoeken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
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8:  8)  De  manager  van het agentschap wordt (binnen randvoorwaarden)  ver-
antwoordelijk voor het gehele productieproces, van middelen tot producten.
(Bestebreur en Kraak 1994: 14) Tevens mandateert de minister bepaalde
bevoegdheden die het agentschap een zekere 'beleidsmatige' ruimte ver-
schaffen bij beslissingen inzake de uitvoering (categorie b).

2.3.2 EXTERNE VERZELFSTANDIGING

Externe verzelfstandiging onderscheidt zich op twee belangrijke punten van
interne verzelfstandigingsvormen. De desbetreffende eenheid wordt uit de
organisatie van het ministerie losgeweekt en krijgt in de regel eigen rechts-
persoonlijkheid. Externe verzelfstandiging kent twee varianten. De eerste
omvat commerci6le bedrijven die zijn verzelfstandigd om de overgang naar
volledig economische privatisering geleidelijk te laten verlopen. Zoals in
paragraaf 2 is opgemerkt, valt die variant buiten de grenzen van dit onder-
zoek. Het begrip externe verzelfstandiging wordt in het vervolg dan ook
gereserveerd voor de tweede variant: zelfstandige bestuursorganen.

Het begrip zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) fungeert als vlag die ver-
schillende organisatievormen dekt.21 De benaming wordt toegeschreven aan
Scheltema (1974: 4) die zijn oratie wijdde aan organen die "een gedeelte
van de bestuurstaak van de centrale overheid uitvoeren, maar [...] dit werk
tot op bepaalde hoogte naar eigen inzicht verrichten." Sindsdien heeft op het
snijvlak van wetenschap, bestuur en politiek een niet aflatende discussie
plaatsgevonden over de afbakening van dit begrip. In het kader van deze
studie hanteer ik de volgende definitie: een ze(/standig bestuursorgaan is
een krachtens publiekrecht ingesteld onderdeel van de rijksoverheid dat is
belast met de behartiging van een overheidstaak zonder hi8rarchisch onder-
geschikt te zijn aan een minister. (vgl. Boxum 1997: 27)

Voor een politiek-economische benadering vormt dit een goed uitgangs-
punt. Primair kenmerk van zegstandige bestuursorganen is immers het ont-
breken van een hi8rarchische relatie met een minister. (vgl. TK 21042, nr. 4:
8; Stcrt 1996, nr. 177: 16) De hi8rarchische band wordt bij de instelling van
een ZBO doorgesneden.22 Daarmee kan een ZBO de opgedragen taken tot

2' Internationale equivalenten zijn de Zweedse 'ambetsverk; de Britse 'Non-Departmental

Appointed Bodies', de Nieuw-Zeelandse 'Crown Entities', en de Amerikaanse 'Indepen-
dent Agencies'.
21 Daardoor ontstaat de noodzaak om de minister expressis verbis bij wet te voorzien van

bepaalde bevoegdheden. (TK 21042, nr. 16: 7-8) Of de hierarchie in praktijk daadwerke-

lijk is doorbroken, is overigens niet altijd helder. Politici blijken zich soms ambivalent op
te stellen door enerzijds de ministeriele verantwoordelijkheid en controle te willen
handhaven, maar anderzijds een zekere zelfstandigheid toe te kennen. (Scheltema 1974:
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op bepaalde hoogte naar eigen inzicht vervullen. (Scheltema en Poelman
1976: 8; vgl. Stb 1993, nr. 535: 12) Aan deze zelfstandigheid zijn twee
aspecten te onderkennen: een beheersmatig en een professioneel aspect. Het
eerste houdt in dat ZBOs grote vrijheid hebben bij beslissingen inzake
beheer (categorie c). Het tweede aspect betreft de vakinhoudelijke kant van
beslissingen inzake de uitvoering (categorie b). Hun zelfstandigheid komt
hier tot uitdrukking in het feit dat ZBOs de bevoegdheden waarover zij in
de regel beschikken, mogen uitoefenen zonder dat een ander orgaan terzake
van die uitoefening aanwijzingen kan geven voor individuele of concrete
gevallen. (Scheltema 1977: 344; Ten Berge en Stroink 1988: 15)

In juridische zin kan zelfstandigheid uiteenlopend worden vormgegeven.
Belangrijke aspecten hierbij zijn de aard van de bevoegdheden en de rechts-
vorm die aan de organisatie worden toegekend. (Ten Berge en Stroink 1988:
13-14; Boxum e.a. 1989: 11; Stb 1993, nr. 535: 11) Zij vormen secundaire
criteria aan de hand waarvan zelfstandige bestuursorganen nader kunnen
worden getypeerd. 23 (vgl. Munneke e.a. 1983: 16-18) Het eerste criterium
betreft de driedeling in feitelijke, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
bevoegdheden. Voor het vervullen van overheidstaken worden soms be-
voegdheden van feitelijke aard gebruikt. Feitelijke handelingen zijn niet
(direct) gericht op het realiseren van rechtsgevolgen. Voor privaatrechtelijke
bevoegdheden geldt dat wet. Met het gebruik van deze bevoegdheden
beoogt men privaatrechtelijke rechtsgevolgen te realiseren. (Boxum e.a.
1989: 11; Van Wijk 1988: 185) Hoewel beide soorten bevoegdheden de
feitelijke positie van andere rechtssubjecten kunnen beinvloeden, kunnen zij
niet eenzijdig hun rechtspositie bepalen. (TK 21042, nr. 4: 8) Dit kan alleen
door middel van publiekrechtelijke bevoegdheden. Het gaat dan om eenzij-
dige besluiten die bindende rechtsgevolgen hebben voor burgers of andere
bestuursorganen. (Belinfante 1981: 49-51) Door het bezit van zulke be-
voegdheden is een orgaan met openbaar gezag bekleed. (Kuiper en Boxum
1993: 276) Bij het tweede criterium gaat het om de vraag of de organisatie
een afzonderlijke rechtspersoon is, en of dit is naar publiek- dan wel
privaatrecht. De rechtsvorm is vooral van invloed op de omvang van de

13 en 1977: 347; vgl. De Ru 1986: 2D Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke
relatie met de minister dient daarom per geval te worden onderzocht hoe bevoegdheden

feitelijk worden gebruikt. (Boxum e.a. 1989)
23 Deze juridische aangrijpingspunten zijn te ontlenen aan de definitie die art. 1: 1
Algemene wet bestuursrecht geeft van een bestuursorgaan: "a. een orgaan van een
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of, b. een ander persoon of college,
met enig openbaar gezag bekleed." Bij dit laatste gaat het om de nog te behandelen
vierde categorie ZBOs.
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zelfstandigheid en de regels waaraan organisaties zijn onderworpen (Ten
Berge en Stroink 1988: 14).

Aan de hand van deze criteria onderscheiden Ten Berge en Stroink
(1988: 13-17) vier categorieen zelfstandige onderdelen van de rijksoverheid:

1      zelfstandige   bestuursinstellingen: ambtelijke diensten   met een eigen
taakgebied. Beheersmatig maken zij integraal onderdeel uit van het
ministerie, en daarmee van de Staat als rechtspersoon. Van een eigen
rechtspersoonlijkheid is dus geen sprake. Bovendien is de minister

bevoegd hen opdrachten te geven. Door de aard van hun werkzaamhe-

den zijn zij in professioneel opzicht echter zelfstandig. Dit komt tot
uitdrukking in een eigen bestuur dat in meerderheid bestaat uit niet
hierarchisch ondergeschikten en beschikt over een eigen (feitelijke)
bevoegdheidsruimte.

2 zelfstandige bestuurslichamen: rechtspersonen sui generis die zijn belast
met een overheidstaak. Typerend is dat zij hun rechtspersoonlijkheid
ontlenen aan een wet. Zij hebben een publiekrechtelijke grondslag.

3 zelfstandige bestuursorganen (in eigenlijke zin): personen en colleges
met geattribueerde of gedelegeerde publiekrechtelijke bevoegdheden die
niet hi8rarchisch ondergeschikt zijn aan de minister. Als regel hebben
zij rechtspersoonlijkheid, en wel naar publiekrecht.24

4  besturen van private rechtspersonen. Deze organen vinden hun be-
staansrecht in het privaatrecht, maar verrichten als nevenactiviteit een
publieke taak. Uit dien hoofde worden zij aangemerkt als ZBO voorzo-
ver zij publiekrechtelijke bevoegdheden hebben en daarmee openbaar
gezag kunnen uitoefenen. (vgl. TK 21042, nr. 4: 8-9; Stb 1993, nr. 535:
11; Stcrt 1996, nr. 177: 16)

Formeel-juridisch worden organen uit de eerste, tweede en vierde categorie
alleen als ZBO aangemerkt indien hun bestuur over publiekrechtelijke be-
voegdheden beschikt. (vgl. Ten Berge en Stroink 1988: 16, 23) De eerste en
vierde categorie laat ik voor de theoretische analyses buiten beschouwing.
De laatste categorie omvat organen die primair zijn onderworpen aan regels

van het privaatrecht. Zij ontlenen de reden voor hun bestaan niet aan hun

wettelijke taak. In de regel maakt deze slechts een klein deel van de werk-
zaamheden uit. Daarnaast kan het gebruik van privaatrechtelijke organisatie-
vormen voor de uitvoering van overheidstaken complicaties veroorzaken

(De Ru 1987: 26; Ten Berge en Stroink 1988: 21; TK 21042, nr. 2: 4; TK
21427, nr. 41; Schreuder 1994).25 In het vervolg wordt het begrip ZBO

24 Voorbeelden van colleges zonder rechtspersoonlijkheid zijn de Kiesraad, de Nederland-

se Filmkeuring, en de Centrale Commissie voor de Statistiek.
25 Daarom geldt nu als regel dat ZBOs een publiekrechtelijke rechtsvorm dienen te

hebben. (Stcrt  1996,  nr.   177)
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betrokken op de krachtens publiekrecht ingestelde organen die buiten de
ministeriele hierarchie staan. Binnen deze groep richt ik mij op de organen
die organisatorisch onafhankelijk zijn van het ministerie en (in principe)
eigen wettelijke bevoegdheden hebben. Dat betekent dat ook de eerste

categorie niet expliciet in de analyse wordt betrokken. De tot nu toe behan-
delde vormen van verzelfstandiging zijn samengevat in tabel 2.2. Zij kunnen
worden gezien als punten op een glijdende schaal (vgl. Ter Bogt 1998: 40-
41). De vormen waarop deze studie zich primair richt, zijn gemarkeerd.

Tabel 2.2: Overzicht van verzelfstandigingsvormen

Categorie Rechtspersoon Vrijheidsgraad Voorbeeld

(a)   (b)     (c)

Gedeconcentreerd Staat;  integraal          •         • • • Inspecties

orgaan onderdeel van

ministerie

Dienst met ze(/beheer Staat; integraal       • • • •         Rijkswaterstaat
en/of contractmanage- onderdeel van
ment ministerie

Agentschap Staat;  gescheiden       •          • • • • Korps Landelijke
onderdeel van Politiediensten
ministerie

Zelfstandig bestuurs- Staat ... • Nederlands Instituut

instelling Oorlogsdocumentatie

Zelfstandtg bestnurs.    pripaatrethtehjk • . *'m       ...       RitikE/mivet*te#
h'chaam op pond van de

wet (sui gentrts)

Zelfstandig bestutus-    publickr cht€lijk I IiI *Ii Kadader
o,gaan

Bestuur van private privaatrechtelijk         •m      • • •       • • • Lloyd's Register

organisatie

Toelichting:  (a) = beleid;  (b) = uitvoering;  (c) = beheer;  •/• •/• • • = oplopende  mate
van formele zelfstandigheid.

2.3.3 ONTSTAANSRICHTING

Organisaties binnen de rijksoverheid kunnen op verschillende wijze een
zelfstandige status verkrijgen. Gebruikelijk is het onderscheid tussen (a) top-
down en (b) bottom-up als ontstaansrichting. (Hood 1986: 188; Ten Berge
en Stroink 1988: 22) Dit onderscheid neemt het politiek-bestuurlijke cen-
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trum als uitgangspunt. In het eerste geval is de organisatie een dienst die op
afstand van het ministerie wordt gezet. In het tweede geval komt de organi-
satie voort uit het private initiatief en is 'ingelijfd' door de overheid. Aldus
kan worden gesproken van (i) verzelfstandiging -in eigenlijke zin- en (ii)
collectivisering of verambtelijking. Tussen deze extremen zijn vele combina-
ties denkbaar. Steeds gaat het om verschuivingen die optreden op het vlak
tussen controle en autonomie (vgl. hoofdstuk 1). In de loop der tijd kan een
organisatie zich tussen verschillende punten op dit vlak bewegen. (vgl.
Simpson 1954: 71; Hood 1986: 199-200) Zo beschikken diensten die voor
verzelfstandiging in aanmerking komen de facto vaak al over enige vorm
van zelfstandigheid.

Ter illustratie van de vele mogelijke verschuivingen wordt hier volstaan
met 66n voorbeeld voor iedere variant. Een bekend voorbeeld van verzelf-
standiging is het Kadaster. Tot voor enkele jaren geleden was het Kadaster
een dienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Vanaf begin jaren tachtig is deze dienst geleidelijk aan voorbereid
op  verzelfstandiging.   Kort  na de introductie van zelfbeheer  in   1990  is  be-
sloten het Kadaster geheel los te weken uit het ministerie en om te vormen
tot ZBO. Mei 1994 werd de externe verzelfstandiging een feit. (Stb 1994,
nr. 125; Verhaak 1996: 138) Als voorbeeld van collectivisering kan De
Nederlandse Bank (DNB) worden genoemd. Deze organisatie heeft de weg
van autonomie naar controle in omgekeerde richting doorlopen. DNB werd
in 1814 opgericht ter stimulering   van de kredietverlening, en kreeg daarbij
octrooi op de uitgifte van bankbiljetten. Ondanks zijn (in 1863 gelegaliseer-
de) monopoliepositie bleef DNB tot na de Tweede Wereldoorlog in handen
van particuliere aandeelhouders. Tijdens het Interbellum ontwikkelde DNB
zich echter tot de centrale instantie voor de uitvoering van het monetaire
beleid. Om die reden is DNB in 1948 ingelijfd door de rijksoverheid, en
functioneert zij sindsdien als ZBO.26 (Scheffer 1938: 38-39; Bosman 1989:
9; J. de Vries 1992: 3) Van een mssenvorm is sprake bij het Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers. Dit orgaan is voortgekomen uit een fusie tussen twee
stichtingen die zijn opgericht door de rijksoverheid. In 1987 trof de rijks-
overheid een opvangregeling voor alle asielzoekers. De immateriele kant
van de opvang kwam in handen van de stichting Projecten Opvang Asiel-
zoekers. Voor de materiele kant zorgde een dienst van het ministerie, die in
1992 werd verzelfstandigd als Interim Stichting Opvang Asielzoekers. (Van
der Heijden e.a. 1997: 6) Twee jaar later zijn beide stichtingen opgegaan in
het genoemde, publiekrechtelijk vormgegeven ZBO. (Stb 1994, nr. 422)

26 DNB heeft overigens een decl van zijn autonomie moeten afstaan aan de Europese
Centrale Bank. (TK 25719)
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Centraal in deze studie staat verzelfstandiging als beweging uit het
politiek-bestuurlijke centrum. Dit betekent dat de blik primair is gericht op
ZBOs die voortkomen uit ministeries of als nieuwe organisatie in het leven

zijn geroepen (top-down).

2.4 Taak van zelfstandige bestuursorganen: uitvoering van beleid

Verzelfstandiging brengt een verandering met zich in de wijze waarop
overheidstaken worden georganiseerd. De ambtelijke organisatie komt op
afstand van het politiek-bestuurlijke centrum te staan. Uitgangspunt hierbij
is dat de taken van de overheid zijn gegeven. Voor welke taken de overheid
verantwoordelijkheid dient te dragen en op welke wijze daaraan inhoud
wordt gegeven, is een politieke keuze. De wetenschap reikt geen objectieve
criteria aan waarmee kan worden bepaald wat overheidstaken zijn. Deze
keuze is het resultaat van politieke afwegingen en tijdelijk van aard, omdat

opvattingen regelmatig veranderen door de dynamiek van maatschappelijke
ontwikkelingen (vgl. Horrevorts en Verhoeven 1995: 234). Bovendien
bestaat er geen 6611-op-66n-relatie tussen taak en organisatie. Dezelfde taak
kan op uiteenlopende manieren worden georganiseerd. (TK 21427, nr. 52:
17-18; In 't Veld 1992: 124-125) Hoe overheidstaken dienen te worden

georganiseerd, is dan ook een belangrijke onderzoeksvraag. Verzelfstandi-
ging naar ZBOs is 66n van de mogelijkheden.

In beginsel kunnen ZBOs "alle overheidstaken [vervullen] met een meer
uitvoerend karakter, die het bestuur, in de ruime betekenis van uitvoerende
macht, meent ter hand te moeten nemen." (Scheltema 1977: 353) Bestuur is,
evenals wetgeving en rechtspraak, een klassieke overheidsfunctie. Het
staatsrechtelijke grondprincipe is dat deze drie functies worden toegedeeld
aan afzonderlijke organen teneinde machtsconcentratie te vermijden. In
Nederland is de rechtspraak grotendeels geconcentreerd bij de rechterlijke
macht, terwijl de wetgeving een gedeelde verantwoordelijkheid is van
parlement en regering. (De Meij 1988: 27; Van Wijk 1988: 149-151) ZBOs
komen niet voor wetgevende of rechtsprekende taken in aanmerking. Zij
mogen uitsluitend worden belast met bestuurstaken. De verantwoordelijk-
heid voor het bestuur ligt in handen van de regering. Aan deze verantwoor-
delijkheid wordt voornamelijk inhoud gegeven door middel van beleids-

processen. De vraag rijst nu voor welk deel van het beleidsproces en voor
welk type beleid ZBOs verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Beleid als proces laat zich conceptueel vangen in een cyclus van zeven
fasen: (1) agendavorming, (2) voorbereiding, (3) ratificering, (4) operationa-
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lisering, (5) implementatie, (6) evaluatie, (7) terugkoppeling.27 (Hooger-
werf 1993: 24-25; Breunese en Van der Dussen 1994: 6) Fase (1) tot en met
(4) zijn beleidsvormend. In dit deelproces worden doelstellingen en pro-
gramma's geformuleerd, uitgewerkt en bijgesteld. In de fasen (5) tot en met
(7) ligt de nadruk op het uitvoeren van beleid. Deze conceptuele tekening
van het beleidproces bracht klassieke bestuurskundigen op de gedachte dat
tussen beide deelprocessen een knip zou kunnen worden aangebracht. (vgl.
Rosenthal e.a. 1987: 51) Door de beleidsuitvoering onder te brengen bij een
afzonderlijke organisatie zou de onderlinge wisselwerking met de beleids-
vorming kunnen worden verbeterd. Deze gedachte ligt ook ten grondslag
aan het recente streven om te komen tot kerndepartementen, "die zich meer
op hoofdlijnen en op beleidsontwikkeling richten en veel minder op uitvoe-
ring van taken". (TK 21427, nr. 52: 28) Voor de beleidsvorming blijft de
minister verantwoordelijk omdat het daarbij gaat "om een politieke afweging
van de verschillende belangen [...] en om het ontwikkelen van een visie op
de toekomstige ontwikkeling van de samenleving en de rol van de overheid
daarin." Beleidsuitvoering bestaat daarentegen veelal uit een reeks concrete
besluiten of handelingen. Deze zouden onder verantwoordelijkheid van een
ZBO kunnen worden gebracht. (Scheltema 1977: 338-341)

Het doorknippen van de organisatorische band tussen beleidsvorming en
-uitvoering is niet probleemloos. Beleid krijgt namelijk in de uitvoering
gestalte. Daar "worden beslissingen genomen en regels geinterpreteerd die
het oorspronkelijke beleid veranderen." (Frissen e.a. 1992: 14-15) Boven-
dien is voor de uitvoering vaak beleidsvrijheid noodzakelijk. (vgl. Van den
Hoff en De Groot 1981:  16-18) De mogelijkheid tot scheiding is vooral een
functie van de intensiteit waarmee de beleidsfasen onderling samenhangen.
Frissen c.s. (1992: 30-42) beschrijven twee beleidstypen die samen de polen
van een continuum vormen. Beleid als sequentie vormt de ene pool. Dit
type is hierarchisch van aard. Het beleidsproces bestaat uit opeenvolgende
fasen die zich eenvoudig laten (onder)scheiden. De politieke controversen
over de beleidsinhoud zijn opgelost, zodat het beleid min of meer is vol-
tooid. Daarnaast worden veranderingen in de maatschappelijke omgeving in
grote mate voorspelbaar geacht. Onder zulke condities van stabiliteit kan de
verzelfstandigde eenheid zich concentreren op uitvoering en beheer. De
aansturing is relatief eenvoudig omdat veel informatie over deze activiteiten
kan worden gekwantificeerd. Tegenpool is beleid als interdependentie. Bij
dit type heeft het beleidsproces de vorm van een netwerk met wederzijdse
afhankelijkheden en strategische interacties tussen de betrokken actoren. Zij
hebben hun eigen, vaak tegenstrijdige inzichten over het te voeren beleid.
De strijd gaat vooral over de doeleinden, die vorm en inhoud krijgen door

n Beeindiging van beleid wordt weI gezien als achtste fase.
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interactieprocessen. Vanwege deze controversaliteit is het beleid voortdu-
rend in ontwikkeling en zijn de beleidsfasen nauw met elkaar verweven.
Hierdoor is het zeer moeilijk de uitvoering te ontvlechten en op afstand te
zetten van de beleidsvorming. Bovendien vraagt dat om een intensieve

uitwisseling van informatie, die als strategisch middel kan worden gebruikt.
Om effectief te kunnen functioneren in een omgeving van strategische
interacties met vele actoren dient een verzelfstandigde eenheid in staat te
zijn (inhoudelijk) een eigen beleid te voeren. Verzelfstandiging beslaat dan
de hele beleidscyclus. Dit kan echter botsen met de verantwoordelijkheid
van het ministerie, waardoor de sturingsrelatie onder druk komt te staan.

(vgl. Boxum e.a. 1989: 228-231)
In de praktijk heeft ieder beleid een gemengd karakter. Hoewel de men-

ging kan verschillen, zijn in beleid steeds sequentie- en interdependentie-
kenmerken verenigd.28 Zoals in de volgende paragraaf uiteen wordt gezet,

is een organisatorische scheiding beter mogelijk naarmate de sequentieken-
merken van beleid dominanter zijn. In het algemeen blijkt ook dat beleids-
vorming niet aan ZBOs wordt opgedragen.29 Officieel "behoort [hun taak]
zich in principe te beperken tot de uitvoering van vastgesteld beleid." (TK
21042, nr. 2: 7) En voorzover zij advies uitbrengen, vloeit dit voort uit hun
uitvoerende taak.

2.5 Voor- en nadelen van verzelfstandiging naar zelfstandige bestuurs-
organen

Verzelfstandiging naar ZBOs kan worden gemotiveerd met verschillende

argumenten. Steeds vloeien de argumenten voort uit opvattingen over de
meest wenselijke inrichting van de overheidsorganisatie uit oogpunt van
democratie, recht en doelmatigheid (TK 21042, nr. 4: 13).30 In het politie-
ke debat hierover spelen vanouds de voor- en nadelen van functionele
decentralisatie een belangrijke rol (Josephus Jitta 1932; Fockema Andreae

1948). Meer recent hebben ook overwegingen van een scheiding tussen

a Deze menging kan in de loop der tud verschillen en is tevens afhankelijk van de soort

beslissing die moet worden genomen. Zo vereist de uitgifte van een nieuw paspoort in de

regel geen interacties met andere instanties dan de gemeente. Voor het vervangen van
een zoekgeraakt paspoort is daarentegen medewerking nodig van meerdere instanties.

29 Beleidsvoorbereiding (fase 2) blijkt weI veel te worden uitbesteed aan private organisa-

ties. Dit maakt het democratisch gecontroleerde besluitvormingsproces echter kwetsbaar.

(Geelhoed 1995: 288, 290-291)
30 Deze aspecten worden veelal gehanteerd als brede maatstaven voor de beoordeling van
het  functioneren van overheidsorganisaties.   (Van  den  Berg   1982:   72)
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beleidsvorming en -uitvoering gewicht gekregen. De verschillende argumen-
ten kunnen worden geordend in een politieke en een economische categorie.
(vgl. Boxum e.a. 1989: 54; Frissen e.a. 1992: 6) Aangezien het gaat om
verschillen van invalshoek, is enige overlapping van de categorieen moge-
lijk.'1

Bij de politieke categorie ligt het accent op het verbeteren van de
sturing van (onderdelen van) de rijksorganisatie. Externe verzelfstandiging
van de beleidsuitvoering zou vanuit dit oogpunt kunnen bijdragen aan een
drietal doeleinden:
A   versterking van het politieke primaat en verbetering van de beleidsvor-

ming. Beide voordelen zijn toe te schrijven aan een reductie in de
omvang   van de ministeri8le verantwoordelijkheid.    De   ministeritle   ver-
antwoordelijkheid reikt bij ZBOs niet meer tot de eigenlijke uitvoering.
(1) Hierdoor vermindert het eindstationeffect. Binnen het ministerie is
de minister namelijk het (hierarchische) eindstation voor grote hoeveel-
heden onopgeloste en ongestructureerde detailkwesties. Met de instel-
ling van een ZBO wordt een organisatorische barridre tussen de minister
en de uitvoerders geschoven, die de overbelasting aanmerkelijk kan
reduceren. (2) Tegelijkertijd wordt de minister (en zijn topambtenaren)
gedwongen de beleidsvorming meer systematisch ter hand te nemen. Hij
zal (de hoofdlijnen van) het beleid zo duidelijk mogelijk dienen te
omschrijven en vast te leggen teneinde de beleidsuitvoering goed te
kunnen aansturen.32 Parallel hieraan zou ook het parlement meer op
hoofdlijnen kunnen controleren. (Gr6goire 1954: 76; Scheltema 1974:
11 en 1977: 341-342; Ten Berge en Stroink 1988: 53; Boxum e.a. 1989:
65-68; TK 21427, nr. 41: 45-46)

B   versterking van het democratisch gehalte. De structuur van de overheid-
organisatie wordt transparanter als gevolg van een duidelijker afbaken-
ing van verantwoordelijkheden. Daarnaast ontstaan er mogelijkheden
voor het betrekken van belanghebbende burgers in de besluitvorming.
Participatie kan als doel hebben (1) consensus tussen partijen te bevor-
deren, (2) medeverantwoordelijkheid te verschaffen of (3) een vorm van
zelfbestuur te realiseren. (Scheltema 1977: 344-348; Mitnick 1980: 330-
331; Van den Berg 1982: 72; Edwards 1982: 30-31; Langenberg 1985:
171; Boxum e.a. 1989: 38-39; Van Twist en In 't Veld 1993: 22)

"  Het verdient opmerking dat de genoemde argumenten niet exclusief zijn voor ZBOs.
Sommige hebben eveneens in meer of mindere mate geldingskracht voor agentschappen.
n Evenwel dient te worden bedacht dat in de politiek het verschil vaak juist in details zit.
"Het vastleggen van hoofdlijnen van beleid is een belangrijke taak van de politiek, maar
alleen als dat beleid vervolgens ook uitgewerkt en uitgevoerd wordt." (Kickert en Van
Twist 1995: 79; vgl. Stewart en Walsh 1992)
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C  spreiding van bestuurl(/ke macht. Door de 'checks and balances' die
voortkomen uit de verdeling van taken en bevoegdheden voor belei(is-
vorming en -uitvoering kunnen evenwichtiger machtsverhoudingen
ontstaan. Omdat de uitvoering bij ZBOs plaatsvindt in de luwte van de
politiek, kan deze worden gebonden aan algemene beleidsregels. Door
hun openbare karakter zijn regels vatbaar voor rechterlijke toetsing en
kunnen zij bijdragen aan een effectieve politieke controle. Dit kan
preventief werken voor misbruik in de toepassing op individuele geval-
len en derhalve ten goede komen aan de consistentie en zorgvuldigheid
van het beleid en de rechtszekerheid van de burger. (Scheltema 1974:
10 en 1977: 342-343, 348-349; Hendriks 1986: 43-44; Boxum e.a.
1989: 241; vgl. Boxum 1994: 275) Daarnaast kan door emancipatie van
de beleidsuitvoering meer ex ante aandacht komen voor de uitvoerbaar-
heid van beleidsvoorstellen.33 (Kickert 199lb: 413-417)

De economische categorie is vooral gericht op verbetering van de bedrijfs-
voering. Dit soort argumenten ligt op het vlak van het management van
organisaties en de vakinhoudelijke kenmerken van beleidstaken. Verzelfstan-
diging zou vanuit deze optiek als voordeel kunnen hebben dat:
D bedn wordt gewerkt. Dit kan ten goede komen aan de doel-

matigheid en de externe flexibiliteit. (1) Verzelfstandiging leidt tot een
focus op de belangen die zijn gemoeid met de opgedragen taken. Meer
eigen verantwoordelijkheid vergroot de motivatie en vereenvoudigt het
afrekenen op resultaten voor zowel managers als de organisatie als
geheel. In samenhang kan dit resulteren in een verbetering van de
productiviteit en de kwaliteit van producten alsmede in een verlaging
van kosten. (2) Verzelfstandiging gaat gepaard met grotere vrijheidsgra-
den waardoor flexibeler kan worden ingespeeld op veranderingen in de
omgeving. (Josephus Jitta 1932: 21; Mitnick 1980: 333-334; Van den
Berg 1982: 72; Edwards 1982: 29; Ten Berge en Stroink 1988: 54;
Boxum e.a. 1989: 63-65; TK 21042, nr. 4: 19-20; Kickert 1991b: 412-
413; Frissen e.a. 1992: 6; Van Twist en In 't Veld 1993: 21, 111)

E  de organisatorische inrichting en sturing meer zijn toegesneden op de
eigensoortigheid van activiteiten in termen van deskundigheid, onafhan-
kelijkheid en schaal. Door de uitvoering op afstand te plaatsen van de
beleidsvorming worden wederzijdse verstoringen tot een minimum
beperkt. (1) Activiteiten die -binnen een tamelijk geisoleerd afwegings-
kader- een deskundig oordeel vereisen in complexe feitelijke situaties
kunnen beter worden opgedragen aan een college van onafhankelijke
deskundigen. Dit komt het gezag van en het vertrouwen in overheidsbe-

33 Dit is met name het geval als de uitvoerder het recht heeft om op eigen initiatief te
adviseren tijdens de beleidsvorming. (Breunese  en  Van der Dussen  1994)
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slissingen ten goede. (2) Hetzelfde geldt voor activiteiten waarbij een
evenwichtige, objectieve afweging van belangen voorop staat. Een
politiek onalhankelijke besluitvorming kan hieraan meer recht doen.34

(3) Het bestuurlijk territoir kan bij een verzelfstandigde organisatie beter
worden afgestemd op de schaal van de taakbehartiging. (Scheltema
1974: 11; Mitnick 1980: 328-330; Van den Berg 1982: 72; Edwards
1982: 28; Ten Berge en Stroink 1988: 53-54; Boxum e.a. 1989: 37-38,
40-42, 69-72; TK 21042, nr. 4: 19-20; Frissen e.a. 1992: 6-7)

Naast voordelen worden in de literatuur een aantal potentiele nadelen

genoemd. De keerzijde is namelijk dat verzelfstandiging naar ZBOs kan
leiden tot:
a   afbreuk aan het algemeen belang en de effectiviteit van beleid, namelijk

indien de taakuitoefening van andere overheidsorganisaties wordt
verstoord en het voeren van integraal beleid wordt belemmerd. De bron
voor dit gevaar ligt in de oogklep-eigenschap, die een brede en even-
wichtige belangenafweging in de weg staat. Het gevaar van verkokering
en machtsmisbruik weegt zwaarder naarmate het functionele belang
meer raakvlakken heeft met andere belangen. (Josephus Jitta 1932: 20;
Van den Berg 1982: 72; Ten Berge en Stroink 1988: 46-47; vgl. Hen-
driks 1986: 44)

b verminderde democratische legitimatie, omdat een direct gekozen ver-
tegenwoordiging ontbreekt en de representativiteit van participerende
personen of groepen vaak te wensen over laat. (Van den Berg 1982: 72;
Ten Berge en Stroink 1988: 55; Boxum e.a. 1989: 44-45) Dit is met
name het geval als benoemingen worden gepolitiseerd.

c verbrokkeling en ondoonichtigheid van de overheidsorganisatie bij
toepassing op grote schaal. (Josephus Jitta 1932: 20; Van den Berg
1982: 72; Edwards 1982: 28)

d vermindering van politiek-bestuurlijke controle. Verzelfstandiging
doorbreekt het beginsel van de ministeridle verantwoordelijkheid en
verkleint daarmee de manoevreerruimte van de politiek. (Ten Berge en
Stroink 1988: 56; Boxum e.a. 1989: 45)

e    vermindering van interne flexibiliteit en doe/matigheid. Een verzelfstan-
digde uitvoeringsstructuur bemoeilijkt het doorvoeren van beleidswijzi-
gingen alsmede het adequaat ornzetten van ervaringen bij de uitvoering
in beleidsveranderingen. Naast inflexibiliteit kan dit vertraagde leer-
proces ook resulteren in een minder doelmatig functioneren in termen

34 Het in onafhankelijke handen leggen van besluitvorming over zaken die de politiek te
gevoelig acht om zich daarmee te bemoeien, vangt Hood (1978: 44) in de ondubbelzinni-

ge term 'Pontius Pilatus-motief.
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van professionaliteit en kwaliteit. (Edwards 1982: 29; Ten Berge en
Stroink 1988: 55-56; Frissen e.a. 1992: 14)

Dit overzicht roept de vraag op onder welke omstandigheden de grootst
mogelijke voordelen zouden kunnen worden gerealiseerd onder gelijktijdige
beperking van de nadelen. Uit de literatuur komt de verwachting naar voren
dat dit het geval is indien (i) de beleidsdoelstellingen helder zijn geformu-
leerd, (ii) de uitvoering goed kan worden geprogrammeerd omdat het
productieproces transparant is, en (iii) de uitvoering geen afweging van
belangen vereist (of volgens vastomlijnde wegingscriteria kan plaatsvinden).
(Van den Hoff en De Groot 1981: 40-41; Ten Berge en Stroink 1988: 47;
Boxum e.a. 1989: 228; TK 21427, nr. 41: 44-45; Boxum 1994: 265; Ter
Bogt 1994: 28; vgl. Hofstede 1981) Beleid heeft dan overwegend sequentie-
kenmerken. Frissen c.s. (1992: 52-59) concluderen dat onder deze voorwaar-
den met name de onder A, D en E genoemde voordelen optreden. Voor C
geldt dit slechts in beperkte mate, terwijl B (vrijwel) geen samenhang
vertoont met de sequentiekenmerken. (vgl. Boxum e.a. 1989: 213-215, 219;
De Ru 1986: 27) Tegelijkertijd doen alle genoemde nadelen zich steeds in
meer of mindere mate voor. (Boxum e.a. 1989: 221-224) Gedeeltelijk
kunnen die worden ondervangen door bij verzelfstandiging bepadde waar-
borgen in te bouwen. (Ten Berge en Stroink 1988: 57-64; vgl. TK 21042,
nr. 4: 25-29; Boxum e.a. 1989: 224-227) Een samenhangend wettelijk kader
kan daaraan bijdragen. (vgl. Edwards 1982: 28; De Ru 1986: 28-29) In dit
overzicht ontbreekt een verklaring voor de gesignaleerde samenhang tussen

politieke (motieven voor) keuzes en beleidskenmerken. Ook wordt niet
inzichtelijk gemaakt welke afwegingen aan concrete keuzes ten grondslag

liggen. Naar deze ontbrekende schakels wordt in volgende hoofdstukken
gezocht.

Afweging van relevante voor- en nadelen is noodzakelijk om in concre-
te gevallen tot een beslissing te kunnen komen over het al dan niet instellen
van een ZBO. Soms zullen de mogelijke nadelen zo zwaar wegen dat het
agentschap een aantrekkelijker alternatief vormt. Weliswaar is het bij de
agentschapsvorm moeilijker om het eindstationeffect te reduceren, maar daar
staat tegenover dat de terugkoppeling tussen beleidsvorming en -uitvoering
beter kan worden geregeld, en de transparantie en doelmatigheid beter kan
worden bewaakt. Doelmatiger bedrijfsvoering (argument D) is ook het
hoofdmotief voor het cre8ren van een agentschap. Indien dit wordt beoogd,
mag verzelfstandiging volgens de geldende regels niet gestalte krijgen in een
ZBO.35 Want "beheersproblemen dienen met beheersmaatregelen en niet

35 In het recente verleden was het streven naar grotere doelmatigheid een valide reden om
extern te verzelfstandigen. Dit motief heeft onder meer gewicht in de schaal gelegd bij de
verzelfstandiging van de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie, de Informatie Beheer
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met bestuurlijke opgelost te worden". (TK 21042, nr. 16: 8-9) In tegenstel-
ling tot agentschapsvorming, die primair een organisatorische kwestie is,
wordt voor een ZBO namelijk primair gekozen op grond van bestuurlijke
overwegingen. (TK 21042, nr. 16: 12) Het instellen van een ZBO betekent
een keuze voor het limiteren van ministeriele bevoegdheden. Omdat daar-
mee de parlementaire controlemogelijkheden afnemen, is stee(is een politie-
ke afweging nodig inzake de gewenste omvang van de ministeriele verant-
woordelijkheid. Daarom geldt als randvoorwaarde dat deze nadelen opwegen
tegen de voordelen van een reductie in de omvang van de ministeriEle
verantwoordelijkheid. (Stcrt 1996, nr. 177: 16; vgl. TK 21042, nr. 4: 17)

2.6 Samenvatting en conclusies

Verzelfstandiging is 66n van de principes waarmee taken van de rijks-
overheid worden toegedeeld aan uiteentopende organisaties. Kern van
verzelfstandiging is dat verantwoordelijkheid voor bepaalde taken wordt
overgedragen aan zelfstandige eenheden binnen de rijksoverheid. Hiermee
onderscheidt het zich van alternatieve principes als privatisering en (alge-
mene en functionele) decentralisatie. Daarbij worden taken toegedeeld aan
private organisaties respectievelijk decentrale openbare lichamen. Zulke
openbare lichamen komen primair voort uit de gemeenschap waarvoor zij
werkzaam zijn. Hoewel de afbakening niet altijd even scherp is, geldt voor
verzelfstandigde eenheden dat zij zijn 'opgehangen' aan een bepaald
ministerie. Onderling wijken zij af door hun afstand tot de minister. Formeel
kunnen ZBOs worden beschouwd als eenheden met de grootste zelfstandig-
heid. Hoewel zij verschillende vormen kunnen aannemen, hebben zij
namelijk als gemeenschappelijk kenmerk dat hierarchische ondergeschikt-
heid aan de minister ontbreekt. Daarmee onderscheiden zij zich van andere
vormen van verzelfstandiging, in het bijzonder agentschappen.

Verzelfstandiging naar ZBOs gaat als regel gepaard met een organisato-
bsche scheiding tussen beleidsvorming en -uitvoering. Terwijl de minister

direct verantwoordelijk blijft voor beleidsbeslissingen, worden beslissingen
inzake uitvoering (en beheer) in wisselende mate overgedragen aan ZBOs.
Zulk een scheiding kan beter worden aangebracht naarmate beleid meer

Groep en het Kadaster. De oorzaak lag in de als knellend ervaren beheersregels van de
rijksoverheid. (Boxum     1994:     261)     Zo    was een wetswijziging noodzakelijk    om    te

schuiven van materiele naar personele kosten en mocht een uitvoerende dienst niet
reserveren voor toekomstige investeringen. (Kuiper e.a. 1992: 62-69) Het agentschap is

mede geintroduceerd om oneigenlijke externe verzelfstandiging te voorkomen, zodat dit

argument zijn geldingskracht als hoofdmotief voor instelling van een ZBO heeft verloren.
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sequentiekenmerken heeft. Dan is namelijk helder waarvoor het ZBO in
kwestie verantwoordelijk kan worden gehouden. In dat geval lijken ook de
grootste nettovoordelen te realiseren. Verzelfstandiging van de beleidsuit-
voering naar een ZBO kan een aantal voordelen opleveren. Ten eerste wordt
met name een gunstig effect verwacht op de overbelasting van ministers (en
topambtenaren). Door de beleidsuitvoering uit het ministerie te plaatsen, kan
het eindstationeffect worden gereduceerd. Ten tweede kan beter recht
worden gedaan aan de deskundigheid die bepaalde besluiten vereisen en/of
de onafhankelijkheid die nodig wordt geacht voor een evenwichtige af-
weging van belangen. Ten derde kan de concentratie op enkele specifieke
taken voordelen met zich brengen van productiviteitsverhoging, betere

dienstverlening en flexibeler aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Ten
vierde kunnen mogelijkheden tot misbruik bij toepassing van beleid op
individuele gevallen worden gereduceerd, en kan grotere aandacht ontstaan
voor de uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid. Ten slotte biedt een ZBO
mogelijkheden voor participatie door belanghebbende burgers. Aan de
hiermee beoogde vergroting van het democratisch gehalte van overheidsbe-
stuur wordt echter nauwelijks bijgedragen indien beleid van het sequentie-
type is. Steeds doen zich bij verzelfstandiging, zij het in wisselende mate,
verschillende nadelen voor. In de eerste plaats bestaat er gevaar voor
verkokering en machtsmisbruik, omdat een ZBO geen rekening houdt met
andere belangen dan die direct zijn verbonden met zijn taken. In de tweede

plaats verloopt de interactie tussen beleidsvorming en -uitvoering door de
organisatorische scheiding minder soepel en bestaat het gevaar van onnodige
vertragingen of ondoelmatigheden. Een derde mogelijk gevaar is dat de
politieke controle door parlement en minister vermindert. Met name indien
verzelfstandiging op grote schaal wordt toegepast, kan zich een vierde
nadeel voordoen in de vorm van verbrokkeling van de overheidsorganisatie.

Aan de hand van de mogelijke voor- en nadelen kan in ieder concreet

geval worden beslist in hoeverre het ZBO de meest geschikte organisatie-
vorm is voor de uit te voeren taken. Dit vereist tevens een afweging met
alternatieve organisatievormen. Voorzover het gaat om taken die door de
rijksoverheid zelf ter hand (dienen te) worden genomen, ligt met name het
agentschap voor de hand als alternatief (zie ook hoofdstuk 3). In welke
gevallen de afweging uitpakt ten gunste van een ZBO is een vraag die
terugkeert in hoofdstuk 7. In het vervolg van dit boek is de aandacht in het
bijzonder gericht op twee categorieEn ZBOs, namelijk de zelfstandige
bestuurslichamen en de zelfstandige bestuursorganen in eigenlijke zin.

Al met al mag nu duidelijk zijn wat de formele positie van ZBOs is. De
plaats die ZBOs feitelijk innemen binnen het openbaar bestuur wisselt echter
in de loop der tijd. In het volgende hoofdstuk wordt daarom bezien welke
ontwikkeling in de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden in het denken over

verzelfstandiging.



3 Ontwikkelingen in het denken over verzelf-
standiging

3.1 Inleiding

Verzelfstandiging dateert niet van gisteren. Het is een fenomeen met lange
wortels in het verleden. Ook Nederland kent een lange traditie van over-
heidsorganen die op afstand van democratisch gekozen gezagsdragers
functioneren. In het vorige hoofdstuk is in abstracto duidelijk gemaakt wat
verzelfstandiging bij de rijksoverheid inhoudt. Aangegeven is welke plaats
formeel aan ZBOs kan worden toegekend. Op zichzelf is dit echter onvol-
doende om inzicht te krijgen in het verschijnsel verzelfstandiging en het
ZBO als exponent daarvan. Een goed begrip vraagt ook om kennisneming
van relevante feitelijke ontwikkelingen. De maatschappelijke context
beinvloedt immers de wijze waarop ZBOs worden bejegend in de politiek.
Bovendien kunnen keuzes in het heden alleen goed worden begrepen en
verklaard uit voorgaande keuzes en gebeurtenissen. Daarom geef ik in dit
hoofdstuk een schets van ontwikkelingen die sinds het einde van de negen-
tiende eeuw hebben plaatsgevonden in het denken over verzelfstandiging.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de motieven om al dan met voor
externe verzelfstandiging te kiezen en naar de wijze waarop ZBOs worden
aangestuurd.

Strikt genomen behelst verzelfstandiging een overdracht van bestaande
ministeriEle taken aan een ZBO. In praktijk wordt het begrip ook gehanteerd
als nieuwe taken worden opgedragen aan een ZBO. Bovendien is in het
vorige hoofdstuk uiteengezet dat sommige vormen van verzelfstandiging
eveneens kunnen worden aangemerkt als functionele decentralisatie. Wat
deze drie varianten verbindt, is dat er steeds zelfstandige organen in het
geding zijn met een afgezonderde overheidsfunctie. Hun positie beweegt
zich tussen autonomie en controle. Vanuit deze invalshoek kunnen lijnen
worden getrokken van het verleden naar onze tijd. Daarbij krijgen de
afgelopen vijftien jaar de meeste aandacht. In deze periode zijn er namelijk
veel ontwikkelingen geweest die het vraagstuk van verzelfstandiging in een
stroomversnelling hebben gebracht. Belangrijkste markeringspunten zijn de
jaren 1982 en 1994. V66r 1982 vormen ZBOs vooral een instrument om
invulling te geven aan de relatie tussen overheid en maatschappij. (paragraaf
3.2) Tussen 1982 en 1994 wordt verzelfstandiging primair gezien als
doelmatig middel tot afslanking van de rijksoverheid. Gaandeweg ontstaat
een streven naar het vormen van kerndepartementen door de uitvoering van
beleid op te dragen aan meer of minder zelfstandige organisaties. (paragraaf
3.3) Onder invloed van in de praktijk gesignaleerde tekortkomingen en de
introductie van het agentschap als organisatievorm treedt echter een kente-
ring op in de waardering van het ZBO. Vanaf eind 1994 wordt men zich
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meer bewust van het eigensoortige karakter van het ZBO en komt er meer
aandacht voor de randvoorwaarden en de aansturing van deze organen.
(paragraaf 3.4) Anno 1999 nemen ZBOs binnen de rijksoverheid een stevige
eigen positie in. (paragraaf 3.5) Tot besluit van dit hoofdstuk worden de
hoofdlijnen samengevat en enkele conclusies getrokken. (paragraaf 3.6)

3.2 Uitbreiding van overheidstaken: centralisatie 6n functionele decen-
tralisatie

3.2.1 EEN TERUGBLIK IN DE HISTORIE: 1848 ALS MARKERINGSPUNT

Sinds     1798 is Nederland een eenheidsstaat.     De    in    dat jaar ingevoerde
grondwet maakt een eind aan (het federatieve karakter van) de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Deze fundamentele verandering is mede het
gevolg   van de omwentelingen   die de Franse revolutie   van 1789 teweeg
brengt. Burgers gaan hogere verwachtingen koesteren van de overheid als
het gaat om voorzieningen voor huisvesting, onderwijs en infrastructuur.
Nieuwe problemen overstijgen de capaciteiten van locale autoriteiten en
vragen om een krachtige centrale overheid. (Anderson en Anderson 1967:
28-30) Tegelijktertijd schept de welvaartstoename van de middenklassen de
economische basis voor de bekostiging van een modern ambtelijk apparaat.
(Van Caenegem 1980: 173) Binnen de eenheidsstaat blijven decentrale
overheden weliswaar bestaan, maar onder Franse invloed dienen zij een deel
van hun autonomie in te leveren aan de rijksoverheid, die een factor van
betekenis wordt. (De Vries 1975: 47-51)

In   de   19e eeuw ontwikkelt Nederland zich tevens tot parlementaire
democratie. Met name de behoefte aan ruimere begrotingsmiddelen en een
oplopende staatsschuld maken hervormingen noodzakelijk. Zij bereiken een

hoogtepunt wanneer  in  1848 een ingrijpende grondwetswijziging tot stand

komt. (Kossmann 1982: 136-137; Van IJsselmuiden 1988: 85-94) Daarbij
wordt de ministeriale verantwoordelijkheid in de grondwet verankerd.
Voortaan kunnen ministers worden aangesproken op de kwaliteit van hun
beleid. Deze individuele politieke verantwoordelijkheid maakt controle op
het regeringsbeleid tot een taak van het parlement. Het parlement weet zijn
positie geleidelijk te versterken.'   Dit  komt  in het bijzonder tot uiting   in  de

1 De  grondwet  van  1848  kent het parlement nieuwe bevoegdheden toe, zoals het recht

van amendement, interpellatie en enqutte. Als tegenwicht krijgt de koning het recht tot

ontbinding van het parlement. Later wordt de rol van het parlement verder versterkt door

de invoering van het legaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat verplichtingen voor burgers
altijd hun basis dienen te vinden in een formele wet.
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vestiging van de vertrouwensregel, die inhoudt dat ministers moeten aftre-
den indien zij het vertrouwen van het parlement verliezen. (De Meij 1988:
33-37) Tesamen met het beginsel van de ministeri8le verantwoordelijkheid
vormt deze staatsrechtelijke regel tot op de huidige dag een hoeksteen van
het Nederlandse staatsgebouw.

Vanaf het midden  van  de  19e eeuw breiden de taken  van de overheid
zich schoksgewijs uit. Met deze uitbreiding gaan twee tendenzen gepaard.
Dominant is de tendens tot centralisatie (paragraaf 3.2.2). De rijksoverheid
treedt steeds nadrukkelijker op de voorgrond. In samenhang hiermee komt
er hernieuwde aandacht voor corporatieve organisatievormen en manifesteert
zich vanaf het einde van de 19e eeuw een tendens tot functionele decentrali-
satie (paragraaf 3.2.3).

3.2.2 CENTRALISATIE: ANTWOORD OP POLITIEKE EN ECONOMISCHE ONT-
WIKKELINGEN

Een ingrijpende gebeurtenis die zijn doorwerking in Nederland niet mist, is
de IndustriBle revolutie. Na 1850 komt de industrialisatie goed op gang en
krijgt de Nederlandse economie geleidelijk een modern-kapitalistisch karak-
ter. Door de veranderingen die dit teweeg brengt, geraakt het proces van
uitbreiding van overheidstaken in een stroomversnelling. (Van Stuijvenberg
1975: 59-61) Ondanks de liberate dominantie van het politieke toneel aan
het eind van de 19e eeuw neemt de overheidsbemoeienis gestaag toe. Met
name het reguleren van maatschappelijke problemen die zijn verbonden met
de moderne industrie, de technologische ontwikkeling en de bevolkingsgroei
vergen veel ambtelijk personeel. Een snelle uitbreiding van het ambtelijk
apparaat is het gevolg. (Anderson en Anderson 1967: 30, 167-168) Binnen-
landse Zaken verliest daardoor gaandeweg zijn centrale rol als moeder-
ministerie. De schaalvergroting van het overheidsoptreden vindt vooral
plaats op de terreinen handel, industrie, landbouw, verkeer, waterstaat en
sociale zaken. Naarmate deze terreinen in omvang en intensiteit uitbreiden,
worden de hierbij betrokken afdelingen van Binnenlandse Zaken verzelfstan-
digd tot nieuwe ministeries en diensten.2 (Van IJsselmuiden 1988: 132 e.v.)

Niet  alleen de Industriale revolutie,  maar  ook de liberalisering  van  de
(internationale) economie en oorlogsomstandigheden eisen hun tol. Geduren-
de de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende economische crises in de
jaren twintig en dertig zijn het vooral de werkloosheid en schaarste aan
levensmiddelen die de overheid noodzaken tot interventie. Ook de periode

2 Als zelfstandige dienst wordt onder andere de Octrooiraad (1910) in het leven geroe-

pen. (Van IJsselmuiden 1988: 182)
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na de Tweede Wereldoorlog vraagt een actief optredende overheid die
sturing kan geven  aan de wederopbouw. (Bosmans   1995)

De uitbreiding van het overheidsapparaat gaat gepaard met een tendens
tot centralisatie, waarbij de positie van provincies en gemeenten wordt
uitgehold. De grotere inbreng van de rijksoverheid in de bekostiging van
maatschappelijke activiteiten vertaalt zich namelijk in een delegatie van vele
uitvoerende en toezichthoudende taken aan gedeconcentreerde diensten:
Daarnaast verbindt de rijksoverheid voorwaarden aan de hulpverlening in
moeilijke jaren, die afbreuk doen aan de zelfstandigheid van decentrale
overheden (en bedrijven) die in financi8le problemen verkeren. (Oud 1987:
261-263; Fockema Andreae 1948: 154 en 1957: 99-120, 126-127)

In het algemeen neemt de financiele draagkracht van burgers en bedrij-
ven toe. Dit maakt ook de groei van het ambtelijk apparaat mogelijk.
Tegelijkertijd stimuleert de stijgende welvaart de bewustwording van
verschillende bevolkingsgroepen.

3.2.3 FUNCTIONELE DECENTRALISATIE: BEDDING VAN MAATSCHAPPELIJKE
EMANCIPATIE

Maatschappelijke bewustwording is een proces dat met name door de Franse
revolutie is ontketend. Breder ingang vond zij na de IndustriBle revolutie.
Deze bracht weliswaar meer welvaart, maar had ook een belangrijke
schaduwzijde. Als gevolg van de vrijwel onbelemmerde werking van het
marktmechanisme treedt namelijk een vergroting op van de sociaal-econo-
mische ongelijkheid. (Van Caenegem 1980: 82) Onder de bevolking groeit
dan ook de roep om nieuwe wetgeving ter verbetering van de sociale
omstandigheden en tot wijziging van het kiesrecht en van het onderwijs.
Hierover ontstaat een decennialange politieke strijd, die voor het kiesrecht
en het onderwijs in 1917 wordt bijgelegd. Deze pacificatie wordt vastgelegd
met een wijziging van de Grondwet. Het kiesrecht wordt algemeen, terwijl
het openbare en bijzondere onderwijs gelijke rechten ontvangen. De toege-
nomen politieke aandacht voor sociale noden krijgt gestalte in verschillende
sociale verzekeringswetten, waarvan de uitvoering wordt gedecentraliseerd
naar organen waarin belanghebbenden participeren. Het gaat daarbij ener-
zijds om organisaties van particulier initiatief en anderzijds om overheidsor-
ganisaties waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.

Deze vorm van functionele decentralisatie vindt plaats min of meer
parallel aan 6n in reactie op de tendens van centralisatie. Hij is gestoeld op
de corporatieve gedachte die rond de eeuwwisseling weer actueel begint te

3 Het provinciale toezicht op het onderwijs wordt bijvoorbeeld overgeheveld naar de

onderwijsinspectie van het ministerie.
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worden en brede weerklank vindt.4 Deze gedachte houdt in dat de maat-
schappij kan worden gestructureerd door beroeps- en bedrijfsgenoten
functioneel te organiseren in zelfbesturende lichamen met overkoepelende
organen aan de top: (Josephus Jitta 1932: 6; Fockema Andreae 1948: 153-
154) Vele overheidstaken kunnen worden overgelaten dan wel opgedragen
aan organisaties van particulier initiatief. Met name in de jaren twintig wint
functionele decentralisatie veld. Particuliere organisaties blijken vaak
succesvoller te zijn dan overheidsorganen. Onder invloed hiervan gaan vele
sociale wetten uit van het principe dat zelfregulering door belanghebbenden
de voorkeur geniet. De wetgever zou slechts in de uitvoering moeten
ingrijpen indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming komen.

(Josephus Jitta 1932: 8-10; Oud 1987: 255) Daarnaast maakt de Grondwet
het sinds 1922 mogelijk om verordenende bevoegdheden toe te kennen aan
functionele organen. (Fockema Andreae 1957: 150-151, 275-280)

Ook de crisisjaren werken ten gunste van functionele organen. Zo
delegeert de Landbouwcrisiswet 1933 de financidle steunverlening aan de
bedrijfsorganen. Voorts worden Grondkamers en Pachtkamers (1937)
ingesteld om toezicht te houden op de prijsstelling en vervreemding van

landbouwgronden. (Fockema Andreae 1957: 109-110, 189) In 1938 krijgt de
corporatieve gedachte een nieuwe impuls. Dan wordt het grondwettelijk
mogelijk om openbare lichamen voor beroep en bedrijf in te stellen. Allerlei
plannen ten spijt wordt deze mogelijkheid de eerste jaren nauwelijks benut.
(Josephus Jitta 1932: 13-19) Na 1941 grijpt de bezetter de Grondwets-
bepalingen aan om het bedrijfsleven dienstbaar te maken aan Duitse belan-

4 Functionele decentralisatie krijgt namelijk algemene politieke bijval. Alle politieke

hoofdstromingen zien het als een belichaming van eigen gedachtengoed. Niet alleen

stemt het samen met het anti-revolutionaire beginsel van soevereiniteit in eigen kring en
de rooms-katholieke wens tot invoering van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,

maar het past evenzeer in het liberale streven naar vermindering van overheidsbemoeienis

en het socialistische verlangen naar een maatschappij waarin burgers het overheidsbeleid
bepalen, om maar te zwijgen van de fascistische drang naar een corporatieve staat.

(Josephus Jitta 1932:  13-14; vgl. Groenendaal  1982:  193)
5 Deze gedachte kent een lange traditie. Corporatieve structuren waren kenmerkend voor

de middeleeuwse maatschappij. Naast algemene bestuursorganen bestonden er vele
functionele organen met een grote mate van zelfbestuur. Vooral de waterschappen en

gilden springen daarbij   in  het oog. (Fockema Andreae 1948: 152-153)  Tot de vestiging
van de moderne staat blijven zelfbesturende organen een wezenlijke drager van openbaar
gezag. In deze tijd worden ook de universiteiten van Leiden (1575), Groningen (1614) en

Utrecht (1636) opgericht.
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gen.6 De beroepsbevolking wordt verplicht hiararchisch georganiseerd in

publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganisaties (PBOs) met verordenende

bevoegdheden. Alleen zij worden erkend als legitieme vertegenwoordigers
van de beroepsgroepen en bedrijfstakken. (Bellefroid 1941: 35-36; Fockema

Andreae 1948: 155 en 1957: 275-276) Na de oorlog krijgen veel van deze
PBOs een nieuw bestaan onder de Wet op de bedrijfsorganisatie (1950).
Deze beoogt een stelsel van product- en bedrijfschappen tot stand te brengen
waarin werkgevers en werknemers onder toeziend oog van de overheid de

belangen van hun bedrijfstak behartigen. Het financiale toezicht ligt in
handen van de Sociaal-Economische Raad als overkoepelend orgaan. De
facto komen PBOs echter voornamelijk van de grond in de landbouw en de

handel. (Groenendaal 1982) De ambitie achter het PBO-stelsel is tekenend

voor de jaren van wederopbouw. De rijksoverheid kent zich een leidende rol

toe op economisch gebied. Zij streeft ernaar het perspectief van welvaart

voor iedereen dichterbij te brengen. Door het overwegend gunstige economi-

sche getij kan de welvaart jarenlang ongestoord stijgen. (Bosmans 1995)
Resumerend blijken functionele organen in de periode tot begin jaren

zestig vooral te worden ingesteld of ingeschakeld om het uitbreidende

takenpakket van de overheid te kunnen opvangen. Hierbij worden zowel

onafhankelijke deskundigen als belanghebbenden betrokken. Deze functione-

le organen hebben een behoorlijke mate van zelfstandigheid. Maatschappe-

lijke en professionele betrokkenheid zijn in grote mate tekenend voor de
context. Tegelijkertijd tonen de PBO-verwikkelingen rond de oorlog dat
centralisatie en functionele decentralisatie elkaar niet hoeven te bijten.
Functionele decentralisatie kan dienen als middel om (grotere) overheidsbe-

moeienis gestalte te geven op een deskundige en voor betrokkenen aan-
vaardbare wijze.

3.3 Verzelfstandiging als middel tot reorganisatie van de rijksoverheid

3.3.1 EEN VASTLOPENDE ORGANISATIE: VERZELFSTANDIGING ALS MOGELIJ-

KE UITWEG

In de jaren zestig en zeventig draait de verzorgingstaat op volle toeren. De

toch al vergaande bemoeienis van de rijksoverheid op gebieden als volks-

huisvesting en onderwijs breidt uit. Als gevolg van deze dadendrang lopen
de overheidsuitgaven op tot ongekende hoogte. Lange tijd kunnen zij

6 Daamaast wordt bij de organisatie van de voedselvoorziening deels voortgebouwd op

instellingen die op grond van de Landbouwcrisiswet 1933 zijn opgericht. Zo komen de

eerste (hoofd)bedrijfschappen tot stand. (Groenendaal 1982: 196)
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worden bekostigd uit belastingopbrengsten en aardgasbaten. De olieboycot
van 1973 maakt echter duidelijk dat de voortzetting van het uitgebreide
systeem van sociale voorzieningen in financieel opzicht op de tocht staat.
Als gevolg van de economische recessie nemen het financieringstekort en de
staatsschuld toe, terwijl de werkgelegenheid -onder invloed van de hoge
lasten voor bedrijven- daalt: Een tweede oliecrisis in 1979 neemt alle
resterende twijfels weg: de grenzen aan het vermogen van de overheid zijn
bereikt. Aanvankelijk bleek de regering niet in staat om de toenemende
financieel-economische problemen rigoreus te lijf te gaan. (Bosmans 1995)
Zij worstelt met politieke instabiliteit en maatschappelijke weerstand, terwijl
het functioneren van de ambtelijke organisatie te wensen overlaat.

Vanaf midden jaren zestig groeit de wens tot meer democratie en
participatie. Hierdoor wint de gedachte veld dat de veelheid van maatschap-
pelijke belangen in de politiek-ambtelijke besluitvorming dient te zijn
vertegenwoordigd. Om de representativiteit te vergroten, worden verschillen-
de 'checks and balances' geintroduceerd: In de praktijk gaat dit echter
gepaard met een tendens tot bureaucratisering en verkokering. (De Vries
1996: 172-176; vgl. Geelhoed 1986: 37-45) Na zich van deze problematiek
bewust  te zijn geworden, stelt de regering in  1970 een commissie  in die  zich
dient te buigen over de interdepartementale taakverdeling en codrdinatie.
Het rapport van deze commissie-Van Veen spreekt klare taal: de rijksdienst
dient grondig te worden gereorganiseerd. De commissie signaleert met name
de ondoorzichtige taakverdeling en overbelasting van de politiek-ambtelijke
top als knelpunten. (CITACO 1971: 12-13) Vanwege de groeiende vervlech-
ting van overheidstaken verwacht zij weinig heil van het preciezer afbake-
nen en verdelen van taken over ministeries. Zij zoekt de oplossing vooral in
een betere organisatie van de co8rdinatie. (CITACO 1971: 16-17, 22) Om
de overbelasting van ministers te verminderen, doet de commissie de
belangwekkende aanbeveling te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze
uitvoerende taken kunnen worden verzelfstandigd. Daarbij kan lering
worden getrokken uit ervaringen van landen als Zweden, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bij de vormgeving zou onder meer
aandacht moeten worden besteed aan de eisen van politieke verantwoorde-
lijkheid en controle, de noodzaak tot participatie van belanghebbenden, en
de regulering van het financiele beheer. (CITACO 1971: 89-90) Onduidelijk

7  Zo   loopt het financieringstekort  op  van  0,7%  (1974)   tot   10,1%   (1983)  van het netto
nationaal inkomen.
8 Voorbeelden zijn de eis tot parafering (waarbij meerdere ambtelijke diensten beslissin-
gen dienen te accorderen), consultatie van betrokkenen en externe deskundigen (met vele
en uitgebreide vergaderingen), en inspraak voor belanghebbenden (waarbij ambtenaren
zijn gebonden aan strikte procedures).
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is of de commissie er weet van heeft dat in Nederland reeds vele ZBOs
functioneren. Pas enkele jaren later wordt dit feit opnieuw9 onder de
aandacht van het publiek gebracht (Scheltema 1974).

Sinds de publicatie van het rapport-Van Veen is de organisatie van de
rijksoverheid nauwelijks   van de politieke agenda geweest.10 Daaraan heeft
evenzeer   de   in 1979 ingestelde Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst
(CHR) bijgedragen. De CHR stelt vast dat de overheid steeds minder in
staat is te voorzien in de groeiende maatschappelijke behoefte aan dienstver-
lening en sturing. Zij wijt het afnemend sturend vermogen van de rijksover-
heid niet in het minst aan de overbelasting van leidinggevende organen. Een
partiale remedie tegen dit probleem ligt volgens de CHR in het functioneel
decentraliseren van ministeriEle taken. (CHR 1979: 15-21, 49) Om de
mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, laat zij een achtergrondstudie
uitvoeren naar ZBOs. Belangrijkste insteek van deze studie is het disfunctio-
neren van de ministeriBle verantwoordelijkheid dat is verbonden met de
overbelasting van de politiek-ambtelijke top door detailzaken. Hierdoor raakt
volgens de onderzoekers de samenhang in beleid bekneld alsmede de
ontwikkeling van beleid op lange termijn. De oplossing zoeken zij in het
expliciet begrenzen van de ministeriEle verantwoordelijkheid. Door bepaalde
taken op te dragen aan een ZBO kan de politiek-ambtelijke top worden
ontlast. Zij verwachten dit effect alleen indien sprake is van routinetaken en
geringe vrije beleidsruimte, en indien de door het ministerie te nemen
beslissingen beperkt in aantal en reikwijdte blijven. Als taken daarentegen
belangenafwegingen met zich brengen of codrdinatie van activiteiten dan
wel een ingewikkelde bekostigingsstructuur vereisen, is waarschijnlijk
eerder een verzwaring te verwachten in de belasting van de top. Daarnaast
bezien de auteurs het ZBO nog vanuit een andere invalshoek. Omdat
zelfstandigheid het aanpassingsvermogen bevordert, kunnen ZBOs in
principe klantgerichter opereren." Hiermee dragen  zij  bij  aan het vergroten
van het maatschappelijk draagvlak voor en de effectiviteit van beleid. (Van
den Hoff en De Groot 1981) Op grond van deze studie bepleit de CHR een

9 In Zijn oratie (1932) bracht Josephus Jitta al verschillende vormen van functioneel
bestuur voor het voetlicht.
'0  De   in 1975 respectievelijk 1977 verschenen analyses en aanbevelingen  van de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Ministeritle commissie Interdeparte-
mentale Taakverdeling en Cot;rdinatie komen in grote lijnen overeen met het rapport-Van
Wen. (TK 21427, nr. 52: 72-76)
" Recent heeft deze verwachting ondersteuning gekregen   door de bevinding   van   de

Algemene Rekenkamer dat ZBOs over het algemeen meer voorzieningen voor klantge-
richt werken hebben dan andere overheidsorganisaties. (TK 25285, nr. 2: 19; vgl. Van
Berkum en Van Dijken 1998)
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samenhangend decentralisatiebeleid. 12 Vanwege het ontbreken van criteria
voor de vorm en inhoud van concrete projecten vinden decentralisatie-
keuzes nog teveel ad hoc plaats. Met functionele decentralisatie van 'uitke-
ringsfabrieken' naar ZBOs, als aanvulling op algemene decentralisatie, kan
volgens de CHR een aanzienlijke ontlasting van de top worden bereikt en
op termijn een afslanking van de rijksdienst. Dit vraagt wel om centrale

beheersingsmechanismen, zoals een globaal beleidskader, goede structure-
ring van informatiestromen en een aangepaste inrichting van de organisatie

van ministeries. (CHR 1980: 128-133 en 1981: 21)
In de politiek kunnen deze aanbevelingen niet op een warm onthaal

rekenen. Pas onder budgettaire druk zullen verschillende idee8n van de CHR
in de loop der jaren draagvlak krijgen. Begin jaren tachtig tekent zich
internationaal een kentering af in het denken over de rol van de overheid.
Niet langer verwacht men de oplossing van maatschappelijke problemen van
de overheid. Integendeel, het uitgedijde overheidsapparaat wordt juist gezien
als belangrijke oorzaak van de economische stagnatie. De remedie wordt
gezocht in het opruimen van hindernissen voor de vrije werking van
markten. Daarnaast noopt de budgettaire schaarste tot een efficiEnter
functioneren van de ambtelijke organisatie. (vgl. De Vries 1996: 176-180)
Ook in Nederland blijkt de tijd rijp voor verandering.

3.3.2 BEZUINIGINGSNOODZAAK: VERZELFSTANDIGING ALS PARADEPAARD

De noodzakelijke veranderingen worden vanaf 1982 door de kabinetten-
Lubbers ter hand genomen. Met een redelijk stabiel politiek draagvlak en
een gunstige economische wind in de rug kunnen de overheidsuitgaven
ingrijpend worden gesaneerd en gereduceerd.13 Als voertuig voor bezuini-
ging dienen een aantal 'grote operaties' onder de gemeenschappelijke
noemer van heroverweging. Bestaand beleid wordt onderworpen aan een
kosten-batenanalyse en vergeleken met doelmatiger alternatieven. (Van
Nispen 1986) In het bijzonder de grote operaties 'privatisering', (functione-

12 Ter versterking van het reorganiserend vermogen van de rijksdienst beveelt de CHR

(1981: 18) aan een scherper organisatorisch onderscheid door te voeren tussen beleids-

ontwikkeling, interne ondersteuning en beleidsuitvoering. Daarnaast geeft zij een voorzet

voor een Organisatiewet Rijksdienst, die procedures bevat voor het functioneren op
hoofdlijnen alsmede spelregels voor organisatie-veranderingen.  (CHR 1980: 242-247)
13 Ondanks maatschappelijke weerstanden weet de regering omvangrijke bezuinigingen
door te voeren. Deze zijn noodzakelijk omdat het financieringstekort hoog is opgelopen

en het niet mogelijk blijkt om de collectieve lastendruk door middel van hogere belastin-
gen te reduceren. Zowel de collectieve uitgaven als de collectieve lastendruk en het
financieringstekort worden fors teruggedrongen.   (zie TK 23400,  nr.   1:   344)
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le) 'decentralisatie' en 'reorganisatie van de rijksdienst' hebben gevolgen
voor de omvang en organisatiestructuur van de rijksoverheid. Zij kunnen
min of meer worden beschouwd als fasen in een proces waardoor verzelf-
standiging naar ZBOs gaandeweg in het centrum van de politieke belang-
stelling is komen te staan.

In eerste instantie richt men zich bij heroverweging op mogelijkheden
tot privatisering. Van het inschakelen van marktconcurrentie worden
substantiale budgettaire besparingen verwacht, terwijl ontlasting     van     de
politiek-ambtelijke    top een gunstig neveneffect   kan zijn. (Boorsma    1986)
Vanuit deze optiek worden onder andere de Rijksluchtvaartschool (KLM),
de Postbank (ING Bank), en de Dienst voor het Stoomwezen (Lloyd's
Register) afgestoten door verkoop aan (de tussen haakjes genoemde) private
organisaties. Daarnaast worden allerlei facilitaire (bijv. bewaking), onder-
steunende (bijv. automatisering) en inhoudelijke (bijv. onderzoek) diensten
uitbesteed. In de praktijk blijkt bij veel privatiseringsprojecten echter geen
sprake te zijn van afstoting of uitbesteding aan de markt. Bedrijfsmatige
verzelfstandiging van staatsbedrijven en onderdelen van ministeries neemt
de  plaats   in van 'echte' privatisering. 14

(Boorsma   1986: 98; Boneschansker
en De Haan 1991: 135) Bekende voorbeelden zijn de PTT, de Staatsdrukke-
rij, en 's Rijks Munt. Het gaat hierbij om taken waarvoor marktconforme
uitvoering mogelijk en wenselijk wordt geacht. Aan het einde van de jaren
tachtig breekt het besef door dat de geboekte bezuinigingen, inclusief het
privatiseren van perifere diensten, onvoldoende zijn om tot een betere
beheersvorm van de eigenlijke rijkstaken te komen. (Andriessen 1989: 1124-
1125) Langzaam verschuift dan ook het accent in de politieke aandacht naar

functionele decentralisatie (in ruime zin) van taken die men binnen het
domein van de overheid wenst te houden. Zo worden onder meer de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de Loodsdienst op afstand gezet.

Het terrein van functioneel bestuur heeft lange tijd in de schemersfeer
tussen overheid en markt verkeerd. Een eerste uitgebreide verkenning vindt
in 1982 plaats onder regie van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid. Hieruit komt naar voren dat er honderden ZBOs bestaan met
een grote verscheidenheid aan taken, bevoegdheden, samenstelling, instru-
menten voor politiek-bestuurlijke controle, en inkomstenbronnen. Aanbevo-
len wordt om nader onderzoek te laten verrichten, zich te bezinnen op de
reikwijdte van de ministeriBle verantwoordelijkheid, en algemene richtlijnen
te ontwikkelen ter harmonisatie van het organisatierecht van ZBOs.15

'4 Onder meer waren budgettaire besparingen bij privatisering niet goed aantoonbaar.
" Een andere aanbeveling is om ZBOs te onderwerpen aan de Wet openbaarheid van
bestuur, de Wet Nationale ombudsman en de (voorloper van de) Algemene wet bestuurs-

recht. Pas jaren later is dit gerealiseerd (Stb 535, 1993). Daarnaast wordt het wenselijk
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(Munneke e.a. 1983) Pas eind jaren tachtig wordt, onder invloed van
toegenomen politieke belangstelling, aan deze aanbevelingen enig gehoor
gegeven. In opdracht van Binnenlandse Zaken onderzoeken Scheltema c.s.
welke motieven ten grondslag liggen aan het instellen van ZBOs, welke

organisatievorm zij hebben, en hoe hun aansturing is geregeld. Daarnaast
voeren zij enkele gevalstudies uit naar de feitelijke invulling van de relatie
tussen minister en ZBO. (Boxum e.a. 1989) Nog voordat de resultaten van
dit onderzoek bekend zijn, brengt de Raad voor het Binnenlands Bestuur
een advies uit waarin zij ingaat op uitgangspunten, criteria en randvoorwaar-
den voor functionele decentralisatie naar ZBOs. (zie Ten Berge en Stroink
1988) Van beide rapporten wordt dankbaar gebruik gemaakt bij de opstel-
ling  van een algemeen beleidskader voor functioneel bestuur,  dat  eind  1990
aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

16

Het beleidskader geeft een richtlijn om te bepalen op welk niveau en
door welk orgaan een bepaalde publieke taak het best kan worden vervuld
vanuit het oogpunt van een democratisch, rechtmatig en doelmatig functio-
nerend openbaar bestuur. Wanneer afstoting naar de marktsector onwenselijk
wordt geacht, is de eerste afweging of algemene decentralisatie mogelijk en
gewenst is. Pas nadat die afweging in het concrete geval is gemaakt, komt
functionele decentralisatie in beeld als aanvulling op de grondwettelijke
structuur van de overheidsorganisatie. Functioneel bestuur mag namelijk
nooit de taakbehartiging door organen van algemeen bestuur belemmeren.
Om dit te waarborgen worden meerdere toetsingspunten voor verzelfstandi-

ging naar ZBOs geformuleerd. Voortaan dient de keuze voor een ZBO
expliciet te worden gemotiveerd. Zulk een keuze is uitgesloten als politiek
gewichtige taken in het geding zijn of de uitvoering grote beleidsruimte

verlangt. Bij instelling van een ZBO verdient een publiekrechtelijke rechts-
vorm de voorkeur. Bovendien is een wettelijke grondslag vereist. In de
instellingswet dienen taken en bevoegdheden van het ZBO nauwkeurig te
worden afgebakend, en wordt de minister toereikende bevoegdheden
verleend. Ook de samenstelling, benoeming en inrichting van bestuursorga-
nen, de informatievoorziening, de wijze van bekostiging en de financiEle
verantwoording dienen daarin te worden geregeld. (TK 21042, nr. 4)

De behoefte aan zulk een toetsingskader is voortgekomen uit het besef
dat verzelfstandigingen tot dan toe sterk ad hoc plaatsvonden. Ministeries
zochten veelal hun eigen weg, zodat ZBOs steeds anders werden vormgege-

geacht om deze inventarisatie periodiek te actualiseren. Ook op dit punt duurt het,
ondanks aandringen van de Tweede Kamer (TK 21042, nr. 9), jaren voordat een 'follow-

up' plaatsvindt (TK 24130, nr. 3; TK 25268, nr. 1).
16 Een aanzet hiertoe was begin 1989 gegeven in de vorm van een verkennende notitie.

(TK 21042, nr. 2)
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veIl. 17 Verwondering wekt dit niet omdat het drijvende motief vaak een-
voudig bezuiniging is. Het ZBO is gaandeweg verheven tot 'paradepaard
van de efficiency' (Scheltema 1991). Lange tijd zijn bezuinigingen min of
meer evenredig over ministeries verdeeld. Als gevolg van de noodzaak tot
verdergaande financitle ombuigingen ontkomt de rijksoverheid echter niet
aan het maken van duidelijke keuzes inzake haar takenpakket. (Geelhoed
1986: 44-45) De gewenste inhoudelijke herbezinning krijgt begin 1990 een
impuls. Internationaal zoeken vele westerse overheden naar een 'new public
management' (Hood 1991), zich spiegelend aan het concernmodel in het
bedrijfsleven (vgl. Andriessen 1989). Overeenkomstig deze trend neemt de
nieuwe coalitie in het regeerakkoord als uitgangspunt op dat ministeries zich
toeleggen op beleid, en dat de uitvoering daarvan zoveel mogelijk wordt
overgedragen aan decentrale overheden dan wel opgedragen aan ZBOs of te
verzelfstandigen diensten. (TK 21132, nr. 8: 48) Onder invloed van deze
verschuiving wordt de blik meer gericht op de interne organisatie van de
rjksdienst. Bedrijfsmatige aspecten krijgen daarbij een zwaarder accent.
Mede onder druk van de Grote Efficiency Operatie, die in de plaats komt
van de grote operaties, worden ministeries gedwongen hun taken tegen het
licht te houden. Voor het organiseren van publieke taken krijgen zij de
beschikking over een alternatief voor het ZBO. Er wordt namelijk een
nieuwe beheersvorm geYntroduceerd: het agentschap.

18

In uitwerking op het regeerakkoord komen de secretarissen-generaal in
het voorjaar van 1993 met een analyse van taken die voor verzelfstandiging
in aanmerking komen, en van verbeteringen die in de organisatie van
ministeries dienen te worden aangebracht. Evenals de CHR adviseren zij om
de ontwikkeling naar kleinere ministeries consequent voort te zetten door
verdere organisatorische scheiding van beleid en uitvoering. Daarbij zou aan
interne verzelfstandiging de voorkeur dienen te worden gegeven wanneer de
ministeri8le verantwoordelijkheid in het geding is. Het kabinet neemt deze
aanbevelingen in grote lijnen over.19 (TK 21835, nr. 15; vgl. TK 21427, nr.
165: 4; TK 25226, nr. 4: 3-4)

'1 Veelvormigheid kan, zo blijkt in later jaren, ten koste gaan van de transparantie in de

verdeling van verantwoordelijkheden binnen de overheid.
" Dit kan worden gezien tegen de achtergrond van de operatie Comptabel Bestel uit de
jaren tachtig, waarmee de administratieve organisatie van ministeries op orde is gebracht.

Daarbij groeide het inzicht dat een doelmatige bedrijfsvoering gebaat is bij een meer
resultaatgerichte besturing met beheersmatige vrijheden voor ambtelijke diensten. (TK
25509, nr. 1)
'9 Een andere aanbeveling is om een Algemene Bestuursdienst te vormen teneinde
systematischer aandacht te geven aan het topkader.
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3.3.3  ROEP OM BEZINNING: AANZETrEN VOOR EEN DOORDACHTER BELEID

Inmiddels heeft de Tweede Kamer in het kader van staatkundige, bestuurlij-
ke en staatsrechtelijke vernieuwing op eigen initiatief onderzoek laten
verrichten naar de organisatie van de rijksdienst, mede omdat de regering
geen blijk geeft het ZBO-vraagstuk voortvarend aan te pakken.m In de
zomer van 1993 laten twee commissies van externe deskundigen rapporten
het licht zien die een impuls geven aan het denken over verzelfstandiging
naar ZBOs. Een commissie onder leiding van Scheltema komt tot de conclu-
sie dat de rijksoverheid een onoverzichtelijke organisatie kent. Zij wijt dat
voor een belangrijk deel aan onduidelijkheid over de staatsrechtelijke regel
van de ministeriele verantwoordelijkheid. Die regel komt er volgens haar in
essentie op neer dat de verantwoordelijkheid van de minister zich niet
verder uitstrekt dan de bevoegdheden die hij heeft. Verzelfstandiging naar
ZBOs heeft in dit opzicht het grote voordeel dat de ministeriBle verantwoor-
delijk-heid expliciet moet worden afgebakend. Wet waarschuwt zij ervoor
dat een beperking van ministeritle bevoegdheden gepaard dient te gaan met
extra waarborgen. Om onzorgvuldige verzelfstandigingen te voorkomen,
bepleit zij een uniforme wettelijke regeling voor ZBOs. Uniforme regels
geven beter inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden, bevorderen
een meer doordachte beleidsvorming, en dwingen tot een expliciete en
zorgvuldige afweging van de instrumenten die nodig zijn voor de aanstu-

ring. Voor de inhoud van het verzelfstandigingsbeleid dient volgens de
commissie te worden uitgegaan van kerndepartementen met een aantal

verzelfstandigde organen. (TK 21427, nr. 41)
De aanbevelingen van de tweede commissie onder leiding van Wiegel

sluiten hierop aan. Deze commissie houdt een krachtig pleidooi voor
drastische herstructurering van de rijksoverheid, en geeft zelfs een blauw-
druk. Ministeries zouden gericht moeten worden omgevormd tot hoogwaar-
dige kerndepartementen die zich concentreren op het ontwikkelen van beleid
en het aansturen van uitvoeringsorganisaties. Anders dan de secretanssen-

generaal acht de commissie het zoveel mogelijk verzelfstandigen van
uitvoerende taken naar ZBOs hiervoor de aangewezen weg. Zij onderkent
dat dit problemen kan oproepen voor de co6rdinatie van beleid en de
interactie met het kerndepartement. Daarom benadrukt zij de kwaliteit van
'interfaces'.   Voor de relatie tussen   ZBOs   en hun afnemers   doet   zij   de

aanbeveling om, naast de corrigerende functie van rechter en Nationale
Ombudsman, kwaliteitshandvesten te gebruiken. Voor de 'interface' tussen

20 Met name een toetsing van alle bestaande ZBOs aan het ontwikkelde beleidskader en

een aanzet tot harmonisatie van regelgeving in de vorm van aanwijzingen laten, ondanks

herhaaide aansporingen (TK 21042,  nr.  9  en  10),  lang  op zich wachten.
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ZBOs en ministeries acht de commissie van belang dat (i) de rechten en

plichten van ZBOs helder zijn afgebakend, (ii) er een goede inhoudelijke
terugkoppeling komt tussen beleid en uitvoering, en (iii) zowel de beleids-

uitvoering als het functioneren van het ZBO periodiek aan een evaluatie
wordt onderworpen. Als deze zaken goed zijn geregeld 6n adequaat functio-
neren, heeft dat volgens de commissie het enigszins paradoxate gevolg dat
de ministeri8le verantwoordelijkheid wordt versterkt door deze expliciet te
beperken. (TK 21427, nr. 52; vgl. nr. 41: 46)

In zekere zin vormen beide rapporten elkaars complement. Zij laten zich
lezen als een stimulans om, zij het met grotere zorgvuldigheid, door te gaan
op de weg van verzelfstandiging naar ZBOs:' In ambtelijke en politieke
kring nemen onderhuids evenwel de twijfels toe of dit de juiste weg is.
Negatieve bevindingen uit de praktijk geven aanleiding tot de perceptie dat
de balans te ver is doorgeslagen richting autonomie. Uit onderzoek van de

parlementaire enquatecommissie naar de uitvoering van de sociale zekerheid
door bedrij fsverenigingen alsmede een evaluatie  van het functioneren  van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (TK 21042, nr. 16: 2; TK 23900, nr. 22: 3;
TK 24130, nr. 5: 6) komt namelijk naar voren dat de betrokken ZBOs,
waarin belanghebbenden grote invloed uitoefenden, relatief onafhankelijk
van de politiek opereerden.22 Tegen deze achtergrond brengt een ambtelij-
ke commissie onder leiding van Sint op instigatie van het beraad van
secretarissen-generaal eind 1994 een invloedrijk rapport uit, dat een poging
bevat tot synthese van eerdere rapporten. Omdat het agentschap beschikbaar

is, wijst de commissie overwegingen van doelmatigheid in beheer af als

zelfstandig motief. Volgens haar zijn slechts vier motieven legitiem voor het
instellen van een ZBO. Naast drie principiBle motieven (onafhankelijkheid,
massale regelgebonden uitvoering en participatie) die zijn samengebracht

onder de noemer 'waarborging van belangen van derden', acht zij ook een
pragmatisch motief (eenduidige aansturing) acceptabel.23 Zij benadrukt dat

dit noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarden zijn voor externe

verzelfstandiging. Verzelfstandiging naar ZBOs dient dan ook zorgvuldig en

21 Zo achtte de commissie-Scheltema het wenselijk om de Belastingdienst voor het
opleggen van aanslagen inkomstenbelasting om te vormen tot ZBO. (TK 21427, nr. 41:

44) Nu zou dit vrijwel ondenkbaar zijn. (vgl. Gerritsen en Van Wuijtswinkel 1993)
22 De relatief onafhankelijke opstelling van de desbetreffende ZBOs hangt in belangrijke

mate samen met de grote rol die belanghebbenden daarin speelden. Deze negatieve
ervaringen hebben geleid tot grote terughoudendheid om ZBOs in te stellen op grond van

participatie-overwegingen. (vgl. Boxum 1997: 156-158)
23 Elders heb ik betoogd dat dit vierde motief (mede) is opgevoerd om Staatsbosbeheer,

dat toen midden in het proces van verzelfstandiging verkeerde, tegemoet te komen. (Van

Leerdam   1997)
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integraal te worden afgewogen tegen alternatieve mogelijkheden. Bepleit
wordt om ieder voorstel tot verzelfstandiging systematisch te toetsen aan de
hand van een vast patroon van denkstappen. Dit patroon komt overeen met
het bovengenoemde kader voor functioneel bestuur, onder toevoeging van
de keuze tussen ZBO en agentschap. Ten slotte vestigt zij nog eens de
aandacht op het belang van goede sturingsrelaties, want "externe verzelfstan-
diging mag geen sluipweg zijn om onder de tucht van de markt 6n tegelij-
kertijd de tucht van de overheid uit te komen." (Commissie-Sint 1994: 21)

Het rapport-Sint wordt in politieke kring met instemming ontvangen. De
partijen die in de zomer van 1994 een coalitie zijn aangegaan, wensen
namelijk 'een trefzekerder sturing van het uitvoeringsapparaat' teneinde het
politieke primaat te herstellen. Het streven naar ontkoppeling van de
beleidsuitvoering zetten zij niettemin met kracht voort. (TK 23715, nr. 11:
24-25) Daarbij wordt, in lijn met het eerder ingenomen standpunt (zie
paragraaf 3.3.2), voor de vormgeving van verzelfstandiging voorrang
gegeven aan het agentschap. De regering onderschrijft namelijk het uit-
gangspunt van de commissie-Sint dat alleen om bijzondere redenen mag
worden afgeweken van de regel van de ministeriale verantwoordelijkheid
(TK  24130,  nr.  5:  5). De verscherping  van het beleid inzake externe verzelf-
standiging betekent een verzwaring van de bewijslast voor het ZBO, te meer
omdat de toegestane motieven voor externe verzelfstandiging expliciet
worden gelimiteerd. Mede onder invloed van een serie kritische artikelen in
NRC-Handelsblad (Meeus 1994) wint de gedachte veld dat de emancipatie
van de beleidsuitvoering door middel van externe verzelfstandiging te ver is
doorgeschoten. (vgl. De Vries 1996: 180-181) Het politieke tij voor ZBOs
begint te kenteren.24

3.4 Verzelfstandiging onder kritiek: beteugeling en sanering van zelf-
standige bestuursorganen sinds 1995

Het omslagpunt  in de bejegening  van ZBOs wordt begin 1995 bereikt.  (vgl.
TK 21042, nr. 16: 2) Dan publiceert de Algemene Rekenkamer haar veel
geciteerde jaarverslag dat is gewijd aan ZBOs. Op grond van een rijksbreed
onderzoek komt zij tot de kritische conclusie dat de inrichting en vormge-
ving van ZBOs in het verleden dermate uiteenlopend is geregeld, dat kan

24 Een indicatie hiervan is dat de minister van Verkeer en Waterstaat haar oorspronkelijke
voornemen om het KNMI extern te verzelfstandigen op ambtelijk advies herzag en

omzette  in  een  plan voor interne verzelfstandiging.  (Van  de  Plas   1994:  44-45)
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worden gesproken van wildgroei.25 Meer in het bijzonder constateert zij
onduidelijkheid over de vraag welke organen nu ZBO-status hebben, een
gebrekkige of ontbrekende motivering voor verzelfstandiging, en een
ontoereikende regeling van taken en middelen. Ook beschikken ministers
soms over onvoldoende bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid te
kunnen waarmaken, is de informatievoorziening van ministeries gebrekkig,
en besteden zij mede daardoor nauwelijks aandacht aan de aansturing en het
feitelijk functioneren van ZBOs. (TK 24130, nr. 3: 4)

De regering trekt daarop de teugels strakker aan. De beleidsuitvoering
zal weer ondergeschikt worden gemaakt teneinde het politieke primaat te
herstellen. (TK 24130, nr. 5) Gestreefd wordt naar een zo helder mogelijke
afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het bijzonder
dienen de functies van overleg en advies te worden gescheiden van de
beleidsuitvoering. Bovendien zal meer inhoud worden gegeven aan het
toezicht op en de aansturing van de beleidsuitvoering.26 (vgl. De Vries
1996: 181-183; Van der Veen 1997: 9-16) Overeenkomstig de internationale

trend (OECD 1997) wordt daarbij meer nadruk gelegd op doelmatigheid en
effectiviteit door een grotere rol toe te kennen aan meetbare prestaties en
financiale prikkels. (vgl. TK 21042, nr. 16: 6; TK 22236, nr. 47: 5-6; TK
23900, nr. 22)

Deze accentverschuiving in het beleid kan worden geillustreerd aan de
hand van beoogde organisatorische veranderingen op het terrein van de
volksgezondheid. (TK 26011; vgl. TK 21427, nr. 155) In het bestuur van de
uitvoeringsorganen op dit terrein hebben maatschappelijke organisaties
traditioneel een substanti€le inbreng.27 Bij de instelling van deze ZBOs
vormde participatie dan ook een wezenlijk motief (Boxum e.a. 1989: 24-26).
Vanwege de betrokkenheid van het veld fungeerden deze ZBOs niet alleen
als uitvoerende organen, maar evenzeer als platform voor overleg tussen

25 opmerking verdient dat Munneke c.s. (1983: 38) een vergelijkbare conclusie trokken.

Toen stonden ZBOs als categorie overheidsorganen echter nauwelijks in de belangstel-
ling. Dit illustreert de these van De Vries (1996: 184) dat "tastbare veranderingen in de

bureaucratie pas zichtbaar worden nadat de aandacht van politieke partijen voor zulke

vragen groeit." Relativering van de problematiek is overigens op haar plaats indien de
situatie wordt vergeleken    met    die    in het Verenigd Koninkrijk (bijv. Rouse     1997).

Bovendien zegt het onderzoek van de Rekenkamer niets over het feitelijke functioneren

van ZBOs.
26 De aanscherping van het toezicht is mede ingegeven door het streven om ongewenste

concurrentie-vervalsing door ZBOs tegen te gaan. (bijv. TK 24036, nr. 91)
27 In casu gaat het om de Ziekenfondsraad, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheids-

zorg, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Commissie Sanering Ziekenhuis-

voorzieningen.
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overheid en belanghebbenden, wat tevens het draagvlak opleverde voor het
uitbrengen van beleidsadviezen. Deze structuur wordt nu fundamenteel
herzien. Gestreefd wordt naar ontvlechting van de posities en belangen van
de overheid en het veld, zodat een transparante verdeling van verantwoorde-
lijkheden ontstaat. Maatschappelijke organisaties wordt de mogelijkheid
ontnomen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de besluitvorming
van genoemde ZBOs.28 Deze ZBOs verliezen hun overleg- en adviesfunc-
tie en dienen zich te beperken tot de uitvoering van wetgeving in individue-
le gevallen.29 Teneinde beslissingen in individuele gevallen te vrijwaren
van de waan van de politieke dag wordt een ZBO wenselijk geacht, waarbij
deskundigen een onafhankelijk oordeel kunnen vormen. In samenhang met
dit hoofdmotief weegt ook de verwachte beperking van het eindstationeffect

(zie hoofdstuk 2.5) mee. Om de koppeling tussen beleid en uitvoering

gestalte te geven, krijgen de ZBOs tot taak om op aanvraag van het ministe-
rie een uitvoeringstoets op beleidsvoornemens te verrichten en feitelijke
ontwikkelingen of uitvoeringsproblemen te signaleren. Daarnaast krijgt de
minister meer instrumenten om de ZBOs (stringenter) aan te sturen teneinde
het politieke primaat te kunnen waarmaken.

Deze veranderingen vormen een vertaling van de eisen die voortvloeien
uit de nieuw ingezette beleidskoers en zijn neergelegd in Aanwijzingen
inzake zelfstandige bestuursorganen (Stcrt 1996, nr. 177) Naast het uit-
gangspunt dat ZBOs aanvullend zijn op organen van algemeen bestuur
bevatten de Aanwijzingen richtlijnen voor de instelling en aansturing. Ten
eerste worden de criteria voor instelling gelimiteerd. Een ZBO kan formeel
alleen in het leven worden geroepen indien (a) behoefte bestaat aan onaf-
hankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid, (b)
sprake is van strikt gereguleerde uitvoering in een groot aantal individuele
gevallen, en/of (c) inbreng van belanghebbende maatschappelijke organisa-
ties bijzonder aangewezen moet worden geacht met het oog op de aard van
de taak:0 Daarbij wordt aan laatstgenoemd motief een beperktere invulling

gegeven. (TK 24130, nr. 5: 6-8) Belanghebbenden krijgen, in afwijking van
eerder beleid (TK 21042, nr. 4: 16), als regel niet langer een zetel in het

28 Wei kunnen zij hieraan deelnemen via commissies. (TK 26011, nr. 6: 11)
29  Oor overleg wordt een gestructureerd platform gecreeerd, waarop maatschappelijke

organisaties bij het ministerie hun belangen kunnen vertegenwoordigen en inhoudelijke

bijdragen kunnen leveren. De advisering is opgedragen aan een beperkt aantal adviesra-

den waarin (eveneens) onafhankelijke deskundigen de dienst uitmaken.

30 Merk op dat het pragmatische motief van de conimissie-Sint is vervallen. Oorspronke-
lijk had de regering participatie (zie c) overigens gebonden aan de eis 'onmisbaar voor de
uitvoerbaarheid' (TK 24130,   nr.   5:   8),   maar op advies   van   de   Raad van State heeft  zij

dit ingeruild voor de ruimere formulering 'bijzonder aangewezen'.
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bestuur en dragen derhalve geen medeverantwoordelijkheid voor het
ZBO.31 (vgl. Van Leerdam 1997) Bezien vanuit het streven naar herstel
van het politieke primaat belemmert zeggenschap van belanghebbenden
namelijk de mogelijkheden voor de regering om ingrijpende beleidswijzigin-
gen door te voeren. Ten tweede zijn eisen opgenomen inzake de organisatie
en het functioneren van ZBOs alsmede instrumenten om inhoud te geven
aan de aansturing. Zo is als beginsel geformuleerd dat ZBOs een publiek-
rechtelijke vorm hebben, het personeel de ambtelijke status krijgt, en
vergaderingen openbaar zijn. Ministers wordt als regel de bevoegdheid
toegekend om bestuursreglementen, tarieven en begrotingen goed te keuren,
bestuursleden te benoemen en algemene aanwijzingen of beleidsregels te
geven. (vgl. bijlage III)

Na publicatie van de Aanwijzingen volgen in het vooljaar van 1997 de
uitkomsten van een rijksbrede toetsing van de meeste bestaande ZBOs aan
de nieuwe regels.32 (TK 25268, nr. 1) Veel nieuwe inzichten heeft deze
inventarisatie niet opgeleverd. Van grotere importantie is het vervolgtraject
waarin ministeries werken aan sanering van hun ZBOs. Opnieuw wordt
daarbij de afweging gemaakt of (a) de rijksoverheid nog verantwoordelijk-
heid dient te dragen voor desbetreffende taken, (b) het ZBO daarvoor de
meest aangewezen vorm is, en (c) het bestaande ZBO voldoet aan de
vigerende eisen. Dit traject heeft inmiddels als positief neveneffect opgele-
verd dat verschillende ministeries in aanvulling op de Aanwijzingen een
kader hebben opgesteld om een consistenter en vollediger beleid inzake
verzelfstandiging te kunnen voeren.33 Bovendien ontwikkelt de regering
een rijksbrede kaderstellende visie voor het toezicht op ZBOs (TK 26024,
nr. 10: 80; vgl. TK 24036, nr. 112).

Een ander element van de nieuwe beleidskoers is het streven om tot
volledige erkenning van ZBOs te komen. (TK 24130, nr. 16: 16) Hoewel zij
een belangrijk onderdeel vormen van de Nederlandse rijksoverheid zwijgt de
Grondwet tot nu toe over ZBOs. Reeds lang wordt het belang onderkend
van een grondwettelijke bepaling waarin is vastgelegd dat instelling van

" Dit ondanks de in de toelichting verwoorde wenselijkheid "dat maatschappelijke

organisaties (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van een bestuurstaak."
Indien bestuurlijke deelname al van toegevoegde waarde wordt geacht, krijgt dit veelal

een beperkte vorm vanuit de behoefte "om (tevens) over het benodigde inzicht te
beschikken in de betrokken maatschappelijke sector [...]". (Stcrt 1996, nr. 177: 16)
32 Een soortgelijke evaluatie heeft    in 1997 plaatsgevonden    voor de agentschappen.

(Financien 1998)
"   Voorlopers  in dit opzicht  zijn de ministeries van  SZW  (SZW  1996;  vgl. TK 22236,  nr.

47); VWS (TK 25308, nr. 1; vgl. TK 22236, nr. 48); VW (TK 25268, nr. 8); en OCW
(TK 22236, nr. 44).
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ZBOs bij wet dient te geschieden (Lubberdink 1982: 165). Teneinde ZBOs
als eigenstandige categorie van overheidsorganen grondwettelijk te veranke-
ren, legt de regering in het najaar van 1997 een voorstel tot herziening van
de Grondwet voor aan de Tweede Kamer. (TK 25629, nr. 2) Onder invloed
van forse kritiek (TK 25629, nr. 4; Kortmann 1998) trekt zij dit wets-
voorstel bijna anderhalf jaar later echter weer in. Deze beslissing wordt
mede onderbouwd met de verwachting dat zich grote afstemmingsproblemen
zullen voordoen bij gelijktijdige voorbereiding en behandeling van een
Kaderwet. Na veelvuldig aandringen van de Tweede Kamer heeft de
regering namelijk het voornemen opgevat  om  in  de   loop  van   1999   een
voorstel voor een Kaderwet aanhangig te maken, waarin uniforme bepalin-
gen voor ZBOs zijn opgenomen. (vgl. TK 26200-VII, nr. 7: 27) Aan het tot
stand brengen van deze wet wil zij nu voorrang geven. (TK 25629, nr. 6)

Resumerend kan voor de periode sinds 1995 een tweetal conclusies worden
getrokken. Ten eerste zijn de legitieme motieven voor instelling van ZBOs
expliciet beperkt tot onafhankelijke oordeelsvorming door deskundigen,
massale regelgebonden uitvoering, en participatie. Ten tweede geven
ministeries meer inhoud aan de aansturing. Met name door de uniformeren-
de werking van de Aanwijzingen ontstaat bovendien langzamerhand meer
samenhang in het beleid dat afzonderlijke ministeries voeren inzake verzelf-
standiging en aansturing.

3.5 Feitelijke stand van zaken: zelfstandige bestuursorganen binnen de
rijksoverheid

Zelfs  anno 1999 ontbreekt een volledig overzicht  van  alle  ZBOs in Neder-
land. Tot nu toe zijn van de populatie ZBOs tellingen gehouden in de jaren
1982, 1993 en 1996.34 Munneke c.s. (1983: 31) constateren op 1 januari
1982 het bestaan van circa 650 organen.35 Met 1 september 1993 als
peildatum inventariseerde de Algemene Rekenkamer vervolgens bijna   190

34 Een Volgende rapportage is gepland in 2000. Vermelding verdient het rapport dat de
accountantsdienst van Financien in 1990 uitbracht over het toezicht en (financiele)
controle op 62 (groepen) 'functioneel gedecentraliseerde instellingen'. (Financien 1991)
35 Naast de 613 als zodanig aangemerkte organen kunnen hiertoe nog circa 45 'overheids-

rechtspersonen' worden gerekend die naar huidige maatstaven ZBO zijn, zoals Kamers

van Koophandel en universiteiten. De definitie die zij hantercn verschilt namelijk van die
bij latere tellingen.
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clusters ZBOs.36 Daarvan onderzocht    zij     er     162     die 545 afzonderlijke

organen omvatten. (TK 24130, nr. 3: 10) Per 1 januari 1996 is het aantal
clusters volgens een telling van de regering opgelopen tot 249, waarvan er
107 zijn doorgelicht. Zij doet helaas geen uitspraken over het totale aantal
dan bestaande organen. (TK 25268, nr. 1: 7) Het blijkt derhalve tot nu toe
onmogelijk om een compleet beeld te geven van de ZBOs. Niet in het minst
is daaraan het ontbreken van een heldere definitie debet. Als tevens de
heterogeniteit van en dynamiek in de ZBO-populatie in beschouwing wordt
genomen, zal duidelijk zijn dat op deze plaats geen nauwkeurige beschrij-
ving van de huidige situatie mag worden verwacht. Op basis van het in
bijlage I gepresenteerde materiaal wordt hier een schetsmatige impressie
gegeven van (a) de omvang en samenstelling van de ZBO-populatie op 1
januari 1999 alsmede de dynamiek daarin gedurende de jaren negentig, en
(b) de realiteit van kerndepartementen.

Populatie van ZBOs: omvang, samenstelling en dynamiek
In totaal omvat de populatie per 1 januari 1999 ruim 500 ZBOs. Minder dan
de helft hiervan wordt bekostigd uit budgettaire middelen. Binnen laatst-

genoemde groep heeft de deelpopulatie waarop in deze studie het accent ligt
(zie hoofdstuk 2.3) met bijna 150 organen een aandeel van circa 60%. De
21 agentschappen vormen in vergelijking hiermee een kleine, zij het gestaag
groeiende, groep. Hoewel zich in de jaren negentig aanzienlijke fluctuaties
in het aantal ZBOs hebben voorgedaan, is de populatie als geheel vrijwel
gelijk in omvang gebleven. Wel lijkt het aandeel van budgettair bekostigde
organen relatief toe te nemen. Sinds 1990 heeft per jaar gemiddeld een
wisseling met 20 ZBOs plaatsgevonden. Niet zelden zijn nieuwe ZBOs
ingesteld die opgeheven organen moeten vervangen. Vooral in recente jaren
is een hogere activiteit waar te nemen die samenhangt met de nieuw inge-
slagen beleidskoers. Dit roept de vraag op waarom desondanks tot nu toe
een forse reductie in aantallen is uitgebleven. Een mogelijke oorzaak
hiervan kan zijn gelegen in het feit dat instelling en opheffing van ZBOs
langdurige trajecten omvatten. Zo blijkt uit een inventarisatie voor negen
ZBOs dat het formele traject tot instelling (van indiening bij de Raad van
State tot inwerkingtreding  van de wet) gemiddeld 17 maanden beslaat.

Kerndepartementen als realiteit?
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het streven bij de rijksover-
heid erop gericht is om ministeries te organiseren volgens het model van
kerndepartementen. In dit model bestaat een ministerie uit een kleine

36 Een cluster omvat vergelijkbare organen die op basis van dezelfde regeling een

gelijksoortige taak verrichten. (TK 24130, nr. 3: 9)
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bestuurskern met nauw daarmee verbonden diensten. Zij ontwikkelen beleid
en sturen ZBOs en agentschappen aan, die op meer of minder afstand
uitvoering geven aan het beleid. Bij vergelijking van personeelsformaties
blijkt de rijksoverheid (als geheel) globaal de structuur van een kerndeparte-
ment te hebben. Wel zijn er duidelijke verschillen in de mate waarin
afzonderlijke ministeries op weg zijn naar een kerndepartement. Op grond
van deze maatstaf zijn alleen OCW, Justitie en SZW als kerndepartement te
typeren, terwijl BZK en LNV zich in die richting bewegen. Een midden-
groep vormen de ministeries van EZ, VW, VWS en VROM die nog relatief
veel mogelijkheden hebben om diensten te verzelfstandigen. Bij klassieke
ministeries als AZ, BuZa, FinanciEn en Defensie ligt dat fundamenteel
anders, omdat zij hoofdzakelijk taken vervullen waarvoor de volle minis-
teriBle verantwoordelijkheid wordt gehandhaafd. Hoewel personeelsformaties
geen weerspiegeling zijn van de feitelijke veranderingen waarmee de
vorming van kerndepartementen gepaard gaat, kunnen zij niettemin een
empirische indicatie geven van de onderlinge verschillen tussen ministeries.

3.6 Samenvatting en conclusies

Centraal in dit hoofdstuk stond de vraag hoe in de loop van de twintigste
eeuw is gedacht over verzelfstandiging en het ZBO als exponent daarvan.
Uit het onderzoek  komt het volgende beeld naar voren. _Door de grond-
wettelijke verankering   in   1848   van het beeinsel   van   de ministeriEle verant-
woordeliikheid komt de eindverantwoordelijkhmid._yoorde-organisatia-en het
fmctionerely@n-defrijkloverheifLkiLministers_k_bemten. Vanaf die tijd
neemt de rijksoverheid een toenemend aantal taken op zich ter regulering
van maatschappelijke problemen die verband houden met de ontwikkeling in
industrie en technologie alsmede de bevolkingsgroei. Aanvankelijk worden
deze taken vooral ter hand genomen door ambtelijke diensten. Rond de
eeuwwisseling en met name in de jaren twintig groeit onder belanghebbende
burgers de wens tot participatie. Bovendienblijkenoramadicu-
lier initiatief vaak beter te functioneren-Dit breog een beweging van

--I.I.I.--I.I--i--.--I-

funftionele-Ecentralisatie  op gang. die tot na..de._Tweede _Wemldoerlot
heeft..iloor mrkt. Typische exponenten hiervan zijn de publiekrechtelijke
bedrijfsorganen. Vanaf de beginjaren van de twintigste eeuw worden
eveneens ZBOs in het leven geroepen voor de vervulling van nieuwe taken
met een specialistisch karakter. Kortom,   tot eind iaren zestig worden   ZBOs
2.XSE.wegend ingesteld om de groei in het takenpakket van de overheifL911-te
vangen  -Belangrijkste  motie'K jl_Yogr.JnsteUing.-ziin·-heL insohakelen  van
'belanghebbenden en deskundigen. Voor de uitvoering van nieuweov-erMETE-
'takenis-Eik-In, ishgi Wk-,Ilii:iiixiSE"iIEdig-I;Zfcapacite te -ie
ministeries misseIL
---.
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In de iaren zeventig verandert dit beeld geleide jh. Er komen belangrij-

ke problemen in de organisatie van-de rijksoverheid aan de oppervlakte. De
politiek-ambtelijke top van ministeries kampt met overbelasting, terwijl de
aansturing steeds problematischer wordt. Voor deze problematiek draagt de
commissie-Van Veen een mogelijke oplossing aan in de vorm van verzelf-
standiging van uitvoerende taken naar ZBOs. Ook de CHR benadrukt de
potentiale voordelen van verzelfstandiging door te pleiten voor een scherpe-

re organisatorische scheiding tussen de ontwikkeling en de uitvoering van
beleid. Politiek draagvlak krijgen deze ideeEn echter pas in de tweede helft
van de jaren tachtig. De financiele problematiek van de rijksoverheid is dan
zo nijpend geworden dat naarstig wordt gezocht naar wegen tot bezuiniging.
Aanvankelijk richt de aandacht zich daarbij vooral op mogelijkheden tot
privatisering van perifere taken en diensten. Al vrij snel blijkt dat daarmee

de problemen in de organisatie van ministeries niet zijn opgelost. De
noodzaak tot verdergaande afslanking doet vele ministeries grijpen naar het
ZBO als middel bij uitstek voor het vervullen van uitvoerende taken. ZBOs
worden min of meer verheven tot 'paradepaard van de efficiency'. Kortom,
vanaf begin jaren zeventig, maar in praktijk vooral sinds eind jaren tachtig
komt verzelfstandiging in eigenlijke zin in beeld als middel tot inkrimping
van ministeries en verbetering van hun interne organisatie. Instelling van
ZBOs geschiedt veelal ad hoc, zonder dat daaraan een duidelijk beleid ten

grondslag ligt.
De rijksoverheid ontkomt echter niet aan het maken van duidplijke- .Ii....,-.-.-..... ...

keuzes i zake haar takenpakket en de organisatie daarvan, aangezien de
f ktot  be iE in-g  onvermlridENF  F66 Tjlijfr"'Vanaf"begirr' jaren"'riekentig

.--......

 IdL.=I._inj itwerking  op -eerder aangedragen idee8n, voor gekozen  om
......."---*..

ministeiss...Qm.k_vormmn-Wlgen-s-het_41 het bedrijfsleven gangbare concern-

90-del. Ministeries   gaan zich concentreren  op  Ete voorbereiding van beleid

en dragen de uitvoering daarvan zoveel mogelijk op aan verzelfstandigde
diensten. Als nieuwe organisatievorm voor de beleidsuitvoering wordt het
agentschap geYntroduceerd, dat in toenemende mate gaat functioneren als

mogelijk alternatief voor het ZBO. Aanvankelijk blijft het ZBO de voorkeur
genieten. Een keuze waarvoor ook twee commissies van externe deskundi-
gen onder leiding van Scheltema respectievelijk Wiegel pleiten. De commis-
sie-Scheltema-JvijsL-et-exena oR-dat g-morgylltdige_verzelfstandi=ging--n-2ar
2Rls-85*WXidigudt._.en.bQRJEKdaarom een-uniformwfueliik kader. In
aanvulling hierop bena(trula de commissie-Wiegel het belang van een goede
interface tussen ministerie en ZBO. Mede onder invloed van gesignaleerde

tekortkomingen bij eerdere verzelfstandigingen en problemen in de uitvoe-
ring treedt in de politiek-ambtelijke top een kentering op in de houding

jegens ZBOs. Een eerste teken hiervan vormt het ambtelijke rapport-Sint.
Daarin worden de motieven voor instelling van ZBOs expliciet begrensd en
wordt een nadrukkelijker en zorgvuldiger afweging bepleit tegen de moge-
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lijkheden die het agentschap biedt. Tevens wordt de aandacht gevestigd op
het belang van een adequate aansturing. Doorslaggevend zijn de uitkomsten
vaneen rijksbreed onderzoek naar ZBOCaE  de-AliremenLISSI ;i Dn
1995    publiseert.    Zij kaschEET deyestaande situatie onder ..ZI1Qa s
-wildgroei. Niet alleen de motivering tot verzelfstandiging en de regeling van
taken en bevoegdheden zijn gebrekkig, maar ook ontbreekt er het nodige
aan de informatievoorziening van ministeries en bevoegdheden inzake
toezicht op ZBOs. In een reactie hierop zet de regering een nieuwe beleids-
koers uit die moet leiden tot hlrstel van het politieke primaat. De hoofdpun-
ten van deze beleidskoers worden vastgelegd in Aanwijzingen en krijgen
een vervolg in de (in ontwikkeling zijnde) KadeD*AL Alle bestaande ZBOs
worden aan dit kader getoetst en zonodig aangepast aan de nieuwe eisen.
Deze omvangrijke operatie geeft ministeries een impuls tot het ontwikkelen
van een visie op de plaats die ZBOs kunnen innemen op het desbetreffende
beleidsterrein, en de wijze waarop het ministerie invulling kan geven aan de
aansturing.

Al met al kan worden geconstateerd dat in de jaren negentig een omslag
heeft plaatsgevonden naar een meer volwassen beleid inzake verzelfstandi-
ging. Verzelfstandiging is nu ingebed in het streven naar kerndepartementen
met een ring van uitvoerende diensten op afstand. Inherent aan de vorming
van kerndepartementen, en het daaraan ten grondslag liggende concept van
een organisatorische scheiding tussen beleid en uitvoering, zijn de vragen
naar de instelling en aansturing van ZBOs. Indien tot verzelfstandiging
wordt overgegaan, dient een beter beargumenteerde afweging te worden
gemaakt, omdat het ZBO in principe pas in beeld komt als het agentschap
onvoldoende perspectief biedt (omgekeerde bewijslast). Daarbij is meer
zicht gekomen op (en wordt gewerkt aan grondwettelijke erkenning van) het
eigensoortige karakter van het ZBO als organisatievorm alsmede op de
daarmee samenhangende kansen en risico's. Deze risico's impliceren de
noodzaak van een adequate vormgeving van de aansturing. Langzamerhand
wordt dit ook onderkend en krijgt de aansturing meer handen en voeten.



4 Economische theorie en instituties

4.1 Inleiding

De voorgaande hoofdstukken hebben duidelijk gemaakt wat onder verzelf-
standiging wordt verstaan, welke motieven daaraan ten grondslag kunnen

liggen, en hoe daarmee in het recente verleden in de praktijk is omgegaan.
Aldus is een beeld gevormd van de werkelijkheid. Een volgende stap is te
komen tot een verklaring van het verschijnsel verzelfstandiging. Weten-
schappers reiken hiervoor uiteenlopende theorieen aan. Zoals in hoofdstuk 1
is uiteengezet, beperkt deze studie zich tot een aantal economische theorie8n
die worden gerekend tot het nieuwe institutionalisme. In dit hoofdstuk wordt
de plaats van deze stroming in de economische wetenschap geschetst en af-
gebakend. Tevens wordt verkend hoe de bruikbaarheid van nieuw-institutio-
nele economische theorieEn kan worden beoordeeld. Centraal thema van
deze studie is immers welke waarde een theorie heeft als verklaring voor
een verschijnsel en in samenhang daarmee als instrumentarium voor ingrij-
pen in de praktijk.

Om tot een onderbouwd oordeel te komen, ga ik eerst na wat economi-
sche theorie8n in het algemeen beogen te verklaren en hoe zij dat doen.
Aansluitend werk ik enkele criteria uit aan de hand waarvan economische
theorieEn kunnen worden beoordeeld. (paragraaf 4.2) Na deze methodologi-
sche verhandeling geef ik in vogelvlucht weer welke plaats verschillende
stromingen in de economische wetenschap toekennen aan instituties, zodat

duidelijk wordt hoe het nieuwe institutionalisme is gepositioneerd. (para-
graaf 4.3) Tegen deze achtergrond kom ik tot een afbakening door de
kernbegrippen van het nieuwe institutionalisme uiteen te zetten en de
onderscheiden theorieEn in te delen. (paragraaf 4.4) Een samenvatting van
het betoog besluit het geheel. (paragraaf 4.5)

4.2 Methodologische uitgangspunten voor beoordeling van theorie6n

4.2.1 ECONOMISCHE THEORIE: DOEL, SlRUCIUUR EN TYPEN VERKLARINGEN

Een theorie kan worden opgevat als hulpmiddel voor het analyseren, verkla-
ren en/of voorspellen van een deel van de werkelijkheid. Aanleiding voor
theorievorming is veelal een empirische tendentie ofwel een verschijnsel dat
in een aantal gevallen is waargenomen. Analyses van observaties resulteren
in een beschrijving van de kenmerken die als essentieel worden beschouwd
voor dit verschijnsel. Op hun beurt vormen beschrijvingen de basis voor het
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ontwikkelen van verklaringen of hypothesen.' Verklaren  is een poging  om
de oorzaken of redenen van een verschijnsel bloot te leggen. Voorspellen
komt in essentie neer op het testen van verklaringen. (Field 1979: 50-51;
Samuels 1994: 30-31) Eerder gedane voorspellingen kunnen bijdragen aan
het verbeteren van verklaringen. Omdat ook het analyseren in dienst staat
van het verklaren, wordt in het navolgende ervan uitgegaan dat verklaren
het primaire doel is van theorievorming. (vgl. Hennipman 1945: 396-397)

Figuur 4.1 geeft schematisch    weer hoe economische theorieen    zijn
opgebouwd. Naar de elementen hieruit wordt met (-.-) verwezen. Volgens
Popper beogen zij verklaringen te geven voor "the unintended social
repercussions of intentional human actions". (Langlois 1986b: 236) Acties
hebben vaak onverwachte en onbedoelde gevolgen, omdat individuen
relatief gecompliceerde interacties aangaan. (Salmon 1994: 415-416)
Belangrijkste onderwerp van economische theorievorming zijn verschijnse-
len op systeemniveau die uit deze interacties voortkomen, zoals instituties of
gedragspatronen. (vgl. Knudsen 1993: 273) Gegeven een bepaalde context
(-A-) wordt het te verklaren verschijnsel (-D-) in verband gebracht met de
aard (-B-) en het gedrag (-C-) van de actoren binnen het systeem:
Coleman en Fararo (1992: ix; vgl. Coleman 1990: 11-13) betogen dat een
goede theorie uit tenminste drie elementen bestaat. Ten eerste een model
van de transitie van systeem- naar actorniveau. De context bevat bepaalde

spelregels en andere informatiedragers die de actoren en/of hun gedrag
beinvloeden (-1-). Ten tweede een model van de oorzaken van individuele
acties. Hierin wordt aangegeven welke leidraad actoren in hun gedrag
hanteren (-2-). Ten derde een terugkoppeling van actor- naar systeemni-
veau. Er zijn mechanismen die de acties van individuen op een bepaalde
wijze selecteren en combineren (-3-). Een vierde element, namelijk de
verandering die de uitkomst brengt in de bestaande context (-4-9, wordt
veelal niet geaxpliciteerd

Bij de transities speelt het type verklaring een cruciale rol. (Knudsen 1993:
271) In economische theorieEn worden met name natuurlijke selectie,
functionele, en rationele keuze-verklaringen (al dan niet in combinatie)
gehanteerd. Hun onderlinge verschillen komen vooral naar voren in de mate
waarin zij steunen op transitie-mechanismen en deze expliciteren.

Natuur4/ke selectie-verklaringen vinden toepassing in onderzoek naar
de wijze waarop verschijnselen tot stand komen en veranderen. Dit type
schrijft individuen een beperkte intentionaliteit    toe (vgl. Atkinson     1995:

' Samuels (1994: 30) omschrijft de relatie tussen analyseren en verklaren bondig: "Diffe-
rent theories generate di fferent descriptions, thereby calling for different explanations."
2 Onder 'actoren' wordt in deze studie zowel personen als organisaties verstaan.
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FIguur 4.1: Structuurelementen van een economIsche theorle

Niveau Condittes Proc'.son Uitkomsten

Systeem A  -------1------- D 
1               34

Ador 8    preferentles      -  C f-=21
OndMdu) competenties 2

1          Effecten van de context op de aard en/of het gedrag van actoren

2       Gedragsregel: leldraad voor IndMduele ades
3       CoMinatio- In selectiomechanlimen: combinoren indMdueli acties
4 Uitkomst brengt verandering in bestaande context

Bron: bewiking van Coleman (1990: 8)

1236). Preferenties en competenties worden niet bepalend geacht voor hun
gedrag, omdat de focus is gericht op "the ability of the environment to
shape the behavior of a surviving [actor]." (Knudsen 1995: 142) Gezocht
wordt naar 'random' factoren die de relatieve 'fitness' van actoren bepalen
6n naar de mechanismen die systematisch op deze factoren selecteren. Beide
worden zo nauwkeurig mogelijk gespecificeerd. (Nelson 1994: 113-116; vgl.
Vromen   1994) In verklaringen  die zijn gebaseerd op natuurlijke selectie  is
derhalve een beslissende rol weggelegd voor selectiemechanismen, in
samenhang met onafhankelijk bepaalde ('random') factoren.

Funcnonele verklaringen herleiden een verschijnsel op de functie die
het kan worden geacht te moeten vervullen teneinde te blijven voortbestaan.
Een functie is een onvoorzien (of onbedoeld), maar gunstig neveneffect van
het intentionele streven van actoren naar andere doelen. Door middel van
een causaal mechanisme ('feedback loop') zorgt zij voor het voortbestaan
van het verschijnsel, z6nder dat de actoren het effect onderkennen. Daarmee
heeft de functie een latent karakter. (Elster 1983: 57) Kortom, een functio-
nele verklaring berust niet op de intentie van actoren, maar steunt sterk op
de werking van een voor hen onzichtbaar mechanisme achter de gestipuleer-
de functie.

Rationele keuze-verklaringen tonen aan "how actions that are reasonable
or rational for actors can combine to produce social outcomes [...]." (Cole-
man en Fararo 1992: xi-xii) Achterliggende doctrine  is het methodologisch
individualisme. Deze houdt in dat maatschappelijke verschijnselen dienen te
worden verklaard uit (inter)acties van individuen. (vgl. Hodgson 1994: 62)
Bij dit type zijn twee varianten te onderkennen: een intern-psychologische
en een extern-regulatieve. (vgl. Satz en Ferejohn 1994: 71-72) De eerste
variant gaat ervan uit dat acties feitelijk worden veroorzaakt door de 'mental
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states' van individuen, dat wil zeggen hun werkelijke preferenties en
opvattingen (als product van hun competentie en beschikbare informatie).
Rationeel is een actie waarbij een individu uit beschikbare alternatieven de
beste kiest, gegeven zijn preferenties en opvattingen: Indien alle actoren
optimale keuzes maken, kan hieruit op systeemniveau een Pareto-optimaal
evenwicht resulteren.4 (Bohman 1992: 210-212; Coleman 1994: 166-171) In
deze variant worden dus nauwelijks mechanis-men gespecificeerd die de
meest efficiante actie selecteren.

De tweede variant abstraheert van werkelijke preferenties en opvattin-
gen. In plaats daarvan wordt (alle) actoren een regulerende motivatie opge-         i
legd en gedaan alsof zij zich volgens dit beginsel gedragen. Deze variant
vindt met name toepassing in economische theoriedn die een verklaring
zoeken voor "the general regularities that govern the behavior of all
agents." (Satz en Ferejohn 1994: 74; cursivering toegevoegd). De reguleren-
de motivatie is afgeleid van de positie of rol die actoren innemen in een
bepaalde context. Daarbij is de achterliggende gedachte dat de (structuur
van de) omgeving onder condities van schaarste zodanige beperkingen
oplegt dat individuen worden geprikkeld zich te gedragen overeenkomstig
de regulerende motivatie. Hierdoor worden zij in staat geacht hun werkelijke
preferenties beter te realiseren.5 (Stevers 1967: 330-332 en 1993: 6-8; Satz
en Ferejohn 1994: 74-81; vgl. Cobbenhagen 1945: 165-170) Abstractie in
bovengenoemde zin is dus slechts mogelijk naar de mate dat de relevante
omgeving het veronderstelde rationele gedrag afdwingt.6 (vgl. Bohman

3
Aangenomen wordt dat doel-middel-relaties eenduidig zijn en bekend bij de actoren.

4 In een Pareto-optimale situatie kan niemand erop vooruit gaan zonder dat anderen
nadeel ondervinden of daarvoor kunnen worden gecompenseerd. Dit is tevens een
evenwicht, omdat niemand een betere uitkomst kan realiseren door zijn gedrag te
wijzigen. Een prikkel tot verandering ontbreekt derhalve.
5 Zulk een verklaring "merely shows that behavior can be interpreted as consistent with
[mental entities]." (Satz en Ferejohn 1994: 77)
6 Zo benadrukt Langlois (1989b: 240-241) de noodzaak om "to worry [more] about the
informational demands placed on the agent and about the internal details of his psycholo-

gy" naarmate de relevante omgevingsbeperking 'looser' is, bijvoorbeeld als enkele
ondernemers beslissende invloed hebben op de uitkomst. In vergelijkbare zin betoogt
Hausman   (1995:    100): "the survival argument  does not eliminate references to psycholo-

gical states. Given selective pressures, it may not matter how astute each and every
manager is, but the beliefs and motivations of managers do not become irrelevant." Stel
dat "a fire breaks out in a hotel and hundreds flee. The fire explains why they fled. [...]
the correctness of the explanation depends on [the] truth [of the claims about beliefs and
preferences]. If the occupants did not even notice the fire or fire alarm and would not
have  cared  if they had,  then  the  fire  does not explain their flight." (Hausman   1995:   101)
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1992: 216-217) Weliswaar vereist dit dat mechanismen kunnen worden
gepostuleerd, maar in de verklaring zijn deze naar de achtergrond gedrongen
ten gunste van de regulerende motivatie. Daarom kan ook worden gesproken
van een verondersteld intentionele verklaring. Een bekend voorbeeld van
deze variant is de hypothese dat ondernemers zich gedragen alsof zij hun
verwachte winst maximaliseren. In zijn befaamde artikel uit 1953 verdedigt
Milton Friedman deze hypothese omdat het naar zijn mening op juiste wijze
de condities van overleven samenvat. Essentieel voor markteconomieen acht
hij namelijk processen van economische 'natuurlijke selectie'. Deze zorgen
er zijn inziens voor dat alleen die ondernemers overleven die gedrag
vertonen dat consistent is met de hypothese. Ondernemers gedragen zich dus
conform de hypothese, niet omdat zij werkelijk rationele maximeerders zijn,
maar omdat selectieprocessen hen in praktijk tot zulk gedrag aanzetten.
Vromen   (1995: 199) concludeert hieruit   dat de hypothese    "does not entail
any claim relating to the motives of business men at all." (vgl. Nooteboom
1986: 214; Maki 1992) De implicatie is dat met deze hypothese geen
causale verklaring kan worden gegeven. (Vromen 1995: 201-202; Hodgson
1988: 34-35; Langlois 1989b: 246) Kortom, deze variant laat in het midden
hoe verschillende individuen in concrete gevallen tot keuzes komen, en kan
derhalve niet verklaren hoe een specifieke situatie is ontstaan. (Nelson 1994:
110-112; Satz en Ferejohn 1994: 81)

In lijn met het zojuist genoemde voorbeeld laten de verschillen tussen
de vier genoemde typen verklaringen zich illustreren aan de hand van het
gedragspatroon van bedrijven. (vgl. Elster 1983: 57-58; Hindess 1984: 263;
Nooteboom 1986: 202; Satz en Ferejohn 1994: 79; Buckley en Chapman
1997: 134-135) Op lange termijn blijken alleen bedrijven te overleven die
structureel winsten (of lage kosten) realiseren. Als verklaring hiervoor kan
worden betoogd dat (i) ondernemers vanuit een preferentie voor meer winst
doelbewust streven naar winstmaximalisatie ('psychologische' rationele
keuze), (ii) overleven op een concurrerende markt een onvoorzien neven-

e#ect is van het 'toevallige' gebruik van winstmaximaliserende vuistregels
door sommige ondernemers (functioneel), (iii) het marktmechanisme, onge-
acht het gedrag van individuele ondernemers, systematisch de meest winst-
gevende bedrijven selecteert ten koste van andere (natuurlijke selectie), of
(iv) alle ondernemers belang hebben bij winstmaximalisatie vanwege de
concurrentiedruk van de omgeving (regulatieve rationele keuze). Dit voor-
beeld, met name bij (iii) en (iv), toont dat evolutionaire mechanismen en
intentioneel gedrag elkaar niet uitsluiten. (vgl. Moe 1984: 747)

4.2.2  VERKLARENDE EN PRAKTISCHE WAARDE VAN THEORIE BEOORDEELD

Analytisch gezien kunnen theorie6n onderling worden onderscheiden naar
wat ik aanduid als hun studie-object en (toepassings)bereik. Object offbcus
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van studie zijn de (aspecten van) verschijnselen die de theorie beoogt te
verklaren (explananda).7 Het beginpunt van een theorie is een probleem-

stelling, waarin bepaalde dimensies van verschijnselen uit de werkelijkheid
worden geproblematiseerd.8 Veel andere dimensies eniof verschijnselen
vallen derhalve buiten het 'domein' van de desbetreffende theorie. Het
bereik verwijst naar de elementen met behulp waarvan de theorie een
verklaring geeft (explanantia). (Bohman 1992: 207-208; Groenewegen en
Vromen 1996: 372-375; vgl. Caldwell 1993: 57) Fundamenteel zijn de
basisveronderstellingen inzake de eigenschappen (-B-) en het gedrag (-2-)
van actoren. Hieruit vloeien bepaalde implicaties voort, die naar het doel
(-D-) van de theorie moeten voeren. Om dit te bereiken, worden factoren
(-A-) toegevoegd en mechanismen (-3-) gespecificeerd die fungeren als
condities waaronder de basisveronderstellingen (idealiter) geldingskracht
hebben. Ter completering van het geheel fungeert een ceteris paribus-
conditie. (Nooteboom 1986: 201-202) Van alle mogelijke variabelen die niet
in de theorie zijn opgenomen, wordt namelijk verondersteld dat hun invloed
constant blijft. (Vromen 1995: 194) In samenhang begrenzen studie-object
en bereik de desbetreffende theorie en bepalen zij haar plaats binnen de
pluralistische verzameling van theorieEn.

Omdat een selectie is gemaakt uit te verklaren (dimensies van) ver-
schijnselen (focus) en uit mogelijke verklarende factoren en mechanismen

(bereik) kent iedere theorie onvermijdelijk beperkingen. (vgl. Samuels 1994:
27) Bij het beoordelen van theoriean kan een extern of intern perspectief
worden gehanteerd. In het eerste geval wordt een theorie als zodanig ter
discussie gdsteld, in het tweede geval wordt zij bevraagd op haar eigen
merites. Het beoordelen van de focus heeft vooral een extern karakter. Dan
wordt nagegaan of het te verklaren verschijnsel voldoende nauwkeurig in
kaart is gebracht. Met andere woorden, of de geproblematiseerde dimensies
de kern van het probleem raken. (vgl. Munch 1992: 160) Een beoordeling
van het bereik is meer intern gericht. Hierbij staat de vraag centraal of het
probleem waarvoor een verklaring wordt gegeven binnen de grenzen van de
theorie kan worden opgelost. Beantwoording van deze vraag vereist inzicht
in de toereikendheid van de condities waaronder de theorie pretendeert te
kunnen verklaren.

Focus en bereik staan niet los van elkaar. Het bereik bepaalt namelijk
de grenzen van het potentiale domein van een theorie. Want "one can only
explain what one has resources for explaining." (Maki 1994: 4-5) Afbake-

1 Stevers (1988: 2-3) maakt nader onderscheid tussen materieel ('datgene wat wordt

bestudeerd') en formeel ('het aspect dat men daarvan bestudeert') object.
a Maki (1992: 177) spreekt van 'isolations' omdat "[representations] isolate objects and
some of their properties from the rest of all objects and properties."
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ning van het domein is echter van ondergeschikt belang in vergelijking tot
het verlaijgen van inzicht in het bereik. Om gefundeerde uitspraken te
kunnen doen over de waarde van een theorie is immers vooral onderzoek

nodig naar het bereik, aangenomen dat het te bestuderen verschijnsel in
beginsel tot het domein kan worden gerekend. Uiteindelijk gaat het om een
antwoord op de vraag of een bepaald verschijnsel met de theorie in kwestie
kan worden verklaard (verklarende waarde). In het verlengde hiervan ligt de
vraag of die theorie geschikte instrumenten biedt voor beleid (praktische
waarde). Een criterium waarmee eenduidig kan worden vastgesteld of de
door een theorie geboden verklaring adequaat is en of zij adequate instru-
menten biedt, is niet voorhanden. De methodologische literatuur biedt tal
van criteria (bijv. Tarascio en Caldwell 1975), maar is dermate complex dat
een synthese niet binnen handbereik ligt.' Voor het doel van deze studie,
het vormen van een globaal oordeel over de verklarende en praktische
waarde, lijkt te kunnen worden volstaan met een explicitering van beide
concepten en deze te hanteren als beoordelingscriteria voor theoriedn.

9 Afgezien van de veelheid van criteria kunnen theorieEn ook vanuit verschillende

methodologische perspectieven worden bezien. Zo stelt het (methodologisch) instrumen-

talisme dat een theorie dient te worden beoordeeld op de nauwkeurigheid van haar

verklaring/voorspelling. Doorslaggevend is of de implicaties, die voortvloeien uit de

veronderstellingen, overeenkomen   met de observaties. (Boland   1982: 145; Nooteboom

1986: 197; vgl. Hodgson 1988: 29-31) "A model is accepted by the instrumentalist
merely if the phenomenon in question is 'as if it had been generated according to the

constructed model." (Lawson 1992: 22) Daartegenover stelt het (methodologisch)
realisme dat theoriean zo veel mogelijk dienen te corresponderen met de werkelijkheid.

(Caldwell 1993: 52; Knudsen 1993: 292-294) Realisten betogen dat "only those theories

are acceptable that express and articulate beliefs that are taken to be true." (Vromen
1995: 197) Slechts indien er zicht is op de dieperliggende oorzaken of mechanismen kan

een werkelijke verklaring worden geboden. Zonder dat blijft het bij de constatering van
een empirisch verband, waarmee ook andere hypothesen consistent kunnen zijn. Kortom,
er dient een terugkoppeling te zijn van empirische toetsing naar de (veronderstellingen

van de) theorie. (Nooteboom 1986: 215-219; Lawson   1992:  30) Het verschil tussen beide

perspectieven kan met een voorbeeld worden geillustreerd. Indien blijkt dat het eten van
sinaasappels scheurbuik tegengaat, is dit een bruikbare hypothese voor instrumentalisten,
ook al is het causale verband niet duidelijk. Zij achten het immers niet relevant welke

veronderstelling wordt gekozen, zolang het empirisch patroon wordt verklaard. Volgens
realisten is echter onderzoek nodig naar de oorzaken, i.c. de werking van sinaasappels,
om tot een werkelijke verklaring -en daarop gegronde aanbevelingen- te komen.
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Onder verklarende waarde versta ik de mate waarin een theorie verkla-

ringen biedt    voor het verschijnsel verzelfstandiging.'0 Teneinde    deze
waarde in beeld te brengen, wordt eerst nagegaan van welke elementen uit
figuur 4.1 de geboden verklaring afhankelijk is en of deze elementen

eenduidig zijn ingevuld. Op basis daarvan kan een aanduiding worden
gegeven van het type verklaring, zoals hierboven is uiteengezet. Het type
verklaring levert vervolgens een indicatie van het potentiele bereik van de
theorie ofwel de diepgang van de (analyse en) verklaring. Daarbij gaat het
concreet om de vraag of de verklaring berust op een min of meer toevallige
overeenkomst tussen model en empirie dan wel een (dieperliggend) causaal

empirisch verband blootlegt. In het eerste geval wordt in feite een algemene
tendentie geadstrueerd voor het te verklaren verschijnsel. In het tweede
geval worden de mogelijke oorzaken van het te verklaren verschijnsel in
zijn specifieke (historische) context opgespoord. Over deze vraag worden

geen harde conclusies getrokken, omdat empirische toetsing van hypothesen
buiten het kader   van deze studie valt (hoofdstuk    1). Wel wordt gepoogd
uitspraken hierover te onderbouwen met bekende empirische bevindingen.

Praktische waarde betrek ik op de mate waarin aan een theorie hanteer-
bare aangrijpingspunten kunnen worden ontleend voor beleid. Hierbij gaat
het om de vraag in hoeverre het door de theorie gelegde verband tussen

exogene factoren (-A-) en de endogene variabelen (-D-) een concreet
handvat kan bieden om in toekomstige situaties keuzes (-C-) te kunnen
maken. Ervan uitgaande dat het genoemde verband in principe opgeld doet,
wordt ter beantwoording van deze vraag nagegaan in welke mate de uit-
gangspunten van een theorie een (representatieve) afspiegeling zijn van de
werkelijkheid. (vgl. Miiki 1992: 176-177) Voor het ontwikkelen van een
theorie is enige abstractie noodzakelijk. (Boland 1982: 104; Nagelkerke
1992: 182-183) Zo dienen sommige variabelen constant (exogeen) te
worden gehouden om bepaalde problemen te kunnen verklaren. De juiste
mate van abstractie is dan ook afhankelijk van het probleem dat wordt
geanalyseerd." (Coase 1993: 97; vgl. Hoskisson e.a. 1993: 275; Noorder-
haven 1997: 242-243; Sminia 1997: 61) Op zichzelf legitieme abstracties

'0 Verwant hiermee is de vraag in hoeverre de geboden verklaring beter is dan alternatie-

Ve verklaringen. In de sociale wetenschappen kunnen immers verschillende theorieen

worden gebruikt om hetzelfde empirische verschijnsel te verklaren. Aan deze vraag zal in

hoofdstuk 7.3 enige aandacht worden besteed.
" Dat de inhoud van theorieen een contextueel karakter heeft, blijkt ook uit hun oor-
sprong. Zo nemen nieuw-institutionele theorieen als uitgangspunt een geatomiseerde

samenleving bestaande uit individuele actoren die slechts transacties met elkaar aangaan

en geen andere banden hebben. Hofstede (1983) schrijft dit toe aan het feit dat vele
leidende economen hun wortels vinden in de Amerikaanse cultuur.



Economische theorie en instituties                     69

kunnen echter problemen geven bij instrumenteel gebruik van een theorie.
Het maakt namelijk verschil hoe(ver) van de realiteit wordt afgeweken.

12

(vgl. Nooteboom 1986: 221-222; Lawson 1992: 32-33) Naar de mate waarin
de context en de basisveronderstellingen geen recht doen aan de realiteit,
wordt het moeilijker om de theorie rechtstreeks toe te passen. Om de
praktische waarde in beeld te krijgen, wordt daarom bezien of actoren in de
praktijk voldoen aan de basisveronderstellingen over hun eigenschappen
(-B-) en of er geen cruciale contextuele factoren (-A-) zijn verwaarloosd
door ze ten onrechte als ceteris paribus te beschouwen. Alleen dan immers
kan een keuze (-C-) overeenkomstig de voorgeschreven gedragsregel (-2-)
tot de voorspelde uitkomst (-D-) leiden. Bij afwijkingen wordt gepoogd

mogelijke beleidsmatige implicaties hiervan te schetsen.
In het voorgaande is aangegeven wat economische theorieEn beogen te

verklaren, hoe verklaringen zijn opgebouwd, en met welke criteria zij
kunnen worden getoetst. Het wordt nu tijd om meer inhoudelijk in te gaan
op de rol die zij toekennen aan instituties teneinde duidelijk te maken in
welke traditie het nieuwe institutionalisme staat.

4.3    Instituties in economische theorie8n

Institutie is een centraal begrip in deze studie. Het wordt in de literatuur in
vele betekenissen gebruikt. Niettemin bestaat er een zekere consensus over
drie kenmerken. (Miiki 1993: 13-14; vgl. Crawford en Ostrom 1995: 582)
Ten eerste liggen aan een institutie bepaalde routines ten grondslag. Dit zijn
gedragspatronen waarmee mensen onzekerheid trachten te reduceren. Ten
tweede zijn er onpersoonlijke, al dan niet formele regels in het geding. Zij
zorgen voor de invoering en handhaving van die gedragspatronen (Mdnard
1995: 164-167; North 1993: 246-247) door te specificeren voor wie, wat,
hoe, wanneer, waar en in welke mate deze routines gelden en welke sancties
eraan zijn verbonden (Crawford en Ostrom 1995: 583-586).13 De mate

12 Zo kan men -een deel van- de werkelijkheid idealiseren, simplificeren, benaderen,

overdrijven en onderschatten. (Maki 1992: 176-177)
13 Crawford en Ostrom (1995) onderscheiden vijf componenten van instituties: (1) de
adressanten op wie zij van toepassing zijn, (2) hun karakter: toestaan, gebieden of

verbieden, (3) de specifieke acties of uitkomsten waarop zij zijn gericht, (4) de variabe-

len die betrekking hebben op het wanneer, waar, hoe en in welke mate zij gelden, en (5)
de variabelen die sancties specificeren voor het niet nakomen van een regel. Instituties
die alleen component (1), (2) en (3) bevatten, zijn 'shared strategies'. Aangevuld met
component (4) vormen zij normen, terwijl sprake is van regels als alle componenten

aanwezig zijn.
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waar-in regels afdwingbaar zijn, is van groot belang (North 1992: 4). Ten
derde    is er sprake van 'reciprocal beliefs and expectations'. Bij actoren
bestaan weder=Udse verwachtingen dat ieder de regels (er)kent en naleeft.

(Demsetz 1967: 31; Field 1979: 59) Instituties kunnen dus worden opgevat
als gedragsregels, die bepaalde verwachtingen wekken in het maatschappe-
lijk verkeer. De plaats die in de economische theorie aan instituties wordt
toegekend, varieert nogal. Om hiervan een indnlk te geven, wordt de
betekenis van instituties geschetst in achtereenvolgens de klassieke econo-

mie, de neo-klassieke economie, de (neo-)institutionele economie en het
nieuwe institutionalisme. De relevante tijdvakken zijn globaal aangeduid.

4.3.1 KLASSIEKE ECONOMIE (1770-1870)

De meest vooraanstaande vertegenwoordiger van de klassieke economie is
zonder twijfel Adam Smith. Velen beschouwen hem als de grondlegger van
de economische wetenschap. Smith was geinteresseerd in de oorzaken van
economische groei. In zijn Wealth of Nations (1776) legt hij een verband
met de mate waarin arbeid is gespecialiseerd. Specialisatie zet mensen aan
tot het ruilen van goederen. Tussen producenten en consumenten ontstaat

gaandeweg een web van sociale interacties die worden gereguleerd door de
markt. (Roncaglia 1997: 380) De participanten in de markt handelen in hun
welbegrepen eigenbelang. Volgens Smith leidt het nastreven van eigenbe-
lang ertoe dat middelen worden aangewend voor de meest winstgevende
doelen. Door middel van de onzichtbare hand van het prijsmechanisme kan
deze dynamische la:acht bijdragen aan de groei van de algemene welvaart.
Smith bepleit hiermee geen politiek van 'laissez faire'. (Backhouse 1985:
22-23) Integendeel, hij benadrukt dat eigenbelang ook opportunistisch kan
worden nagestreefd, ten koste van het algemene belang. Daarom zijn institu-
tionele structuren nodig die voldoende prikkels geven en individueel gedrag
in   de juiste richting duwen. 14 Instituties "determine the alternatives   open   to

14 Sommige auteurs benadrukken in dit verband het beginsel van 'mutual sympathy' dat

Smith eerder ontwikkelde in The Theory of Moral Sentiments (1759). Op grond van dit
beginsel houden mensen rekening met de gevolgen van hun gedrag voor medemensen.

Bij het interpreteren van de Wealth of Nations zou er daarom rekening mee moeten
worden gehouden dat Smith het bestaan vooronderstelt van een "civilized society, where

the moral principle of sympathy generally prevails, and where moreover it is duly

supported by public institutions." (Roncaglia 1997: 381; vgl. Backhouse 1985: 14)
Rosenberg laat echter op overtuigende wijze zien dat Smith doorslaggevend gewicht
hecht aan de concrete invulling van instituties. Zun probleemstelling is immers in
hoeverre individuele belangen in concrete gevallen kunnen worden geharmoniseerd
teneinde wenselijk geachte collectieve uitkomsten te bewerkstelligen (Whitehead   1991;
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[the human actor] and establish the system of rewards and penalties within
which he is compelled to operate." (Rosenberg 1960: 563)

Voor verschillende concrete gevallen onderzoekt Smith welk institutio-
neel arrangement het best in staat is individuele en maatschappelijke
belangen te harmoniseren. Zo wijst hij de 'corporate form of organization'
af omdat de scheiding van eigendom en management resulteert in een
verlies aan prikkels tot inspanning en doelmatigheid (Rosenberg 1960: 562).
Ook de organisatie van publieke voorzieningen onderwerpt Smith aan een
analyse. De overheid vervult in zijn ogen een belangrijke functie in het
kanaliseren van op eigenbelang gericht gedrag ten behoeve van het alge-
meen belang. Door zorg te dragen voor defensie, wetgeving, rechtspraak en
bestuur garandeert zij bijvoorbeeld eigendomsrechten. Daarnaast acht Smith
regulering van monopolies noodzakelijk. Als derde verantwoordelijkheid
noemt hij de totstandbrenging en continuiteit van publieke voorzieningen die
de groei van markten bevorderen, zoals transportinfrastructuur en onderwijs.

In de organisatie van haar taken dient de overheid zich volgens Smith
zoveel mogelijk te laten leiden door het principe dat resultaten worden
beloond, en wel naar evenredigheid van geleverde inspanningen. Cruciaal
hierbij is niet zozeer de intensiteit van de prikkels, maar de richting waarin
individueel gedrag wordt geduwd. Zo constateert Smith dat corruptie onder
rechters een gevolg is van het feit dat hun beloning wordt gebaseerd op te
strict kwantitatieve maatstaven. Een vast salaris zou echter leiden tot
onderprestaties. Daarom stelt hij een systeem voor "whereby fees are inde-
pendently determined and standardized, means of payment precisely defined
and publicly recorded, and payment to judges withheld until proceedings are
completed."15 (Rosenberg 1960: 565) Dat Smith een fijne neus had voor de
uitwerking die verschillende institutionele arrangementen hebben op indivi-
dueel gedrag, blijkt uit het onderscheid dat hij maakt tussen het beheer van
(hoofd)wegen en kanalen. Vergeleken met wegen kunnen kanalen volgens
hem beter in private handen worden gelaten. Het is namelijk in het eigenbe-
lang van de eigenaar om kanalen goed te onderhouden, omdat belemmerde
doorvaart een negatieve weerslag heeft op zijn inkomsten. Wegen blijven
daarentegen ook zonder onderhoud zeer lang begaanbaar. Particuliere
tolheffing zou derhalve leiden tot verwaarlozing, omdat er geen prikkel is
om wegen  goed te onderhouden.16 (Rosenberg  1960:  566)

vgl.  Brennan en Buchanan   1984:  391).
15 Rechters hebben dan geen financieel belang bij de uitspraken die zij doen. Ook
concurrentie tussen rechtbanken zorgt voor meer onpartijdige rechtspraak en zelfs tot
innovatie van nieuwe legale concepties.
16 Naast de genoemde situaties heeft Smith zijn gedachten ook laten gaan over de
organisatie  van  kerk en onderwijs. (Rosenberg 1960: 567-569)
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Kortom, de klassieke economie ruimt een belangrijke plaats in voor
instituties. Zij vormen de condities waaronder het prijsmechanisme effectief
kan functioneren. Voor de inbedding van concurrentie uit eigenbelang wordt
met name doorslaggevende betekenis toegekend aan de specifieke invulling
van institutionele arrangementen. Alleen wanneer instituties deze functie
adequaat vervullen, resulteert marktconcurrentie in hogere economische
groei en meer welvaart voor iedereen. (vgl. Haney 1949: 242)

4.3.2 NEO-KLASSIEKE ECONOMIE (SINDS 1870)

Na Smith ontwikkelt de economie zich langzaam maar zeker tot een
zelfstandige wetenschap. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw
ontketenen Jevons, Walras en Menger de 'marginalist revolution'.     Hun
tijdgenoot Marshall verbindt het marginalisme met het klassieke gedachten-
goed en legt daarmee het fundament voor de neo-klassieke economie.
(Backhouse 1985: 94; vgl. Haney 1949: 637)

Het marginalisme verklaart economische verschijnselen volledig uit de
rationele keuzes van individuen met gegeven en stabiele preferenties. Door
voortdurend marginale kosten af te wegen tegen marginale baten streeft de
'homo economicus' naar nutsmaximalisatie. De meest effici8nte allocatie
van middelen wordt bereikt indien het economisch systeem wordt geken-
merkt door volledig vrije mededinging. (vgl. paragraaf 4.4) Op de markt
komen dan prijzen tot stand waaraan individuen zich autonoom kunnen aan-
passen. In tegenstelling tot hun voorgangers zien neo-klassieke economen de
markt als een institutie-vrij systeem of abstract mechanisme dat vraag en
aanbod in evenwicht brengt:7 (Roncaglia   1997: 380; Samuels  1995:  572)

Hoewel ook Marshall de marginale analyse toepast, speelt deze bij hem
geen allesbeslissende rol. Marshall wijst de 'homo economicus' af als basis
voor theorie. Aan veel economisch handelen liggen volgens hem altruisti-
sche motieven ten grondslag. Bovendien onderkent hij de invloed van
gewoonten en gebruiken op menselijke keuzes en weigert hij preferenties als
gegeven te aanvaarden. (Haney 1949: 640, 650; Backhouse 1985: 100) Dit
verschil in benadering is terug te voeren op zijn streven naar synthese.
Marshall wil namelijk niet alleen een abstracte wetenschap vestigen, maar

t7 In de neo-klassieke economie wordt de markt beschouwd als objectief mechanisme. De
uitkomsten van economisch handelen kunnen dan ook objectief worden getoetst aan de
hand van (allocatieve) efficientie als onafhankelijk criterium. De klassieke school legt
daarentegen nadruk op marktprocessen, die naar plaats en tijd kunnen verschillen.
Marktpartijen proberen anderen te overreden teneinde hun eigen belangen te bevorderen.
In dit perspectief gaat het veel meer om de 'equity' en 'fairness' van het onderhande-

lingsproces. (De Marchi en Morgan  1994)
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ook greep krijgen op de concrete werkelijkheid teneinde deze te verbeteren.
Als centraal kenmerk van de economie ziet hij de notie van continue en
geleidelijke ontwikkeling. Een omvattende analyse van de economie acht hij
niet haalbaar vanwege de complexiteit van de daarin werkzame krachten.
Min of meer gedwongen neemt Marshall daarom zijn toevlucht tot partiBle
evenwichtsanalyse met een overwegend statisch karakter. (Backhouse 1985:
95) Lange-termijn evenwichten vormen daarbij het uitgangspunt. (vgl.
Hodgson 1993b: 408) Zo veronderstelt hij expliciet dat "the existing society
[is] subject only to gradual change." (Haney 1949: 647) Tegelijkertijd poogt
hij "to allow for changing institutions and to introduce into his system of
economics the complex interrelations and minute gradations of phenomena."

(Haney 1949: 641)
Het dualisme van Marshall heeft geen stand gehouden. Met name sinds

de Tweede Wereldoorlog is de marginale analyse sterk geformaliseerd
teneinde de economie uit te bouwen tot een 'echte' wetenschap. (Hodgson
1994: 59) Hierdoor verschilt de huidige neo-klassieke 'mainstream' wezen-

lijk van de klassieke economie. (Backhouse 1985: 127) De dynamiek van de
economie die de klassieken voorop stellen, is naar de achtergrond gedron-
gen. "The dominant theme in twentieth century economic theory has been
the development and use of a system of economic equilibrium, in which
maximizing behaviour on the part of individuals is brought into some sort of
equilibrium through markets." (Backhouse 1985: 123) De grote belangstel-
ling voor de modelmatige methode is gepaard gegaan met een verwaarlozing
van instituties. In reactie hierop is een 'institutionalist paradigm' (Samuels
1995) tot ontwikkeling gekomen. De hiertoe behorende theoriean zijn te
groeperen in een (neo-)institutionele en een nieuw-institutionele stroming.

4.3.3  (NEO-)INSTITUTIONELE ECONOMIE (1890-1950 EN SINDS 1980)

Rond de eeuwwisseling wordt het institutionele defect van de neo-klassieke
theorie op de korrel genomen door een aantal Amerikaanse economen.

Beeldbepalend voor deze vroege institutionele stroming zijn Veblen,
Commons en Mitchell. Hun kritiek raakt het hart van het neo-klassieke

paradigma. De neo-klassieke veronderstellingen zijn in hun ogen niet alleen
onvoldoende realistisch, maar vooral ook ontoereikend voor het theoretische
doel. Belangrijkste onderzoeksvraag voor de economische wetenschap is
volgens hen namelijk hoe dingen voortdurend veranderen, niet hoe zij zich
stabiliseren rond evenwichten. (Hodgson 1993a: 14-15) Daarmee grijpen zij
terug op deklassieken.

Institutionele economen beschouwen de economie als een open systeem
dat zich voortdurend ontwikkelt door interacties met het maatschappelijke,
politieke en fysieke systeem. Markten zijn steeds ingebed in een specifieke
institutionele omgeving. Ook individuele actoren worden organisch bena-
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derd. In processen van maatschappelijke interactie kunnen hun preferenties
veranderen. Menselijk gedrag wordt niet gekenmerkt door calculaties en
incrementele aanpassing, maar wordt sterk beinvloed door gemeenschappe-
lijke gebruiken en routines. Deze instituties zijn dan ook mede bepalend
voor de allocatie van middelen. Binnen de institutionele economie vormen
instituties de eenheid van analyse, naast of in plaats van individuen. Zij
worden door mensen gecreeerd en ontwikkelen zich langs stabiele, zichzelf
versterkende paden. Van tijd tot tijd ondergaan zij verandering onder
invloed van (technologische) innovaties en/of onderlinge conflicten tussen
instituties. (Hodgson 1994: 61-69; Samuels 1995: 573-574)

Hoewel de genoemde institutionele economen belangrijke theoretische
bijdragen hebben geleverd, ligt het accent in hun werk op het beschrijven
van het ontstaan en de functie van feitelijke economische instituties. (vgl.
Nagelkerke 1992: 176) Als 'data-gatherers' hebben zij uit het oog verloren
dat meer informatie niet voldoende is om de werkelijkheid beter te verstaan.
(Hodgson 1988: 22-23) De invloed van de institutionele economie bereikt
begin jaren dertig een hoogtepunt. Daarna verdwijnt zij lange tijd achter de
coulissen van het wetenschappelijke toneel. Het ontbreken van een coheren-
te en operationele theorie is hieraan in belangrijke mate debet geweest.
(Hodgson 1994: 59; vgl. Nagelkerke 1992: 184-185)

Sinds eind jaren zeventig maakt het gedachtengoed van de institutionele
economie echter een heropleving door. (Hodgson 1994: 58) Langzamerhand
ontwikkelt zich een neo-institutionele economie, die in het voetspoor van de
vroege institutionele economen tracht te komen tot een uitgewerkte evolutio-
naire theorie. (bijv. Tool 1993; Hodgson, Samuels en Tool 1994; Clark
1995) Daarmee wordt uiting gegeven aan onvrede over het feit dat het
nieuwe institutionalisme, zoals we zullen zien, neo-klassiek van aard is.

4.3.4 NIEUW-INSTITUTIONALISME (SINDS 1975)

Na het teloorgaan van de eerste aanzet tot institutionele theorievorming in
de jaren dertig ontstaat een soort vacuum, want "the problem with [...] many
of the early Institutionalists is that they wanted an economics with instituti-
ons but without theory; the problem with many neoclassicists is that they
want economic theory without institutions; what we should really want is
both institutions and theory - not only pure economic theory informed by
the  existence of specific institutions,  but  also an economic theory Of institu-
tions." (Langlois 1986a: 5) De zoektocht naar zulk een theorie krijgt een
stevige impuls in de jaren zestig. Door aanzetten voor een operationele
theorie, van met name Williamson, bloeit de belangstelling voor de econo-
mische analyse van instituties weer op. Midden jaren zeventig is een
zodanige kritische massa bereikt dat van een nieuwe institutionele benade-
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ring kan worden gesproken. Nadien heeft deze stroming een snelle groei
doorgemaakt. (Williamson 1993a)

Door de nauwe aansluiting bij de neo-klassieke benadering verschilt zij
fundamenteel van de (neo-)institutionele economie. Zo vat zij instituties op
als externe randvoorwaarden die informatie verschaffen en/of beperkingen
opleggen aan individueel gedrag. De mogelijkheid dat individuele actoren
zelf, in hun preferenties en/of competenties, worden beinvloed door institu-
ties wordt niet in de beschouwing betrokken. (Hodgson 1993a: 8) Dit neemt

niet weg dat het nieuwe institutionalisme kan worden gezien als een institu-
tionele benadering, zij het met een comparatief-statisch karakter. In afwij-
king van de neo-klassieke economie zoeken nieuw-institutionele economen
immers naar systematische verklaringen voor het ontstaan en de relatieve
efficidntie van instituties. (Langlois 1986a: 2; Williamson 1990: 63-64;
Hodgson 1993a: 1-3) Alvorens het nieuwe institutionalisme in volgende
hoofdstukken nader te bespreken, wordt deze stroming eerst afgebakend.

4.4 Het nieuwe institutionalisme afgebakend

4.4.1 ACHTERGROND: NEO-KLASSIEKE ECONOMIE

Op het nieuwe institutionalisme kan slechts goed zicht worden verkregen
door het tegen de achtergrond van de neo-klassieke economie te plaatsen. 18

In essentie poogt het nieuwe institutionalisme immers de zozeer veron-
achtzaamde instituties terug te brengen binnen het neo-klassieke paradigma.

(Backhouse 1985: 377) De neo-klassieke theorie geeft een verklaring voor
de wijze waarop een algemeen evenwicht, in termen van prijzen en hoeveel-
heden, tot stand komt (-D-). In figuur 4.2 is haar structuur gevisualiseerd.
Naar de elementen hieruit wordt met (-0-) verwezen.

Uitgangspunt voor de neo-klassieke theorie is de 'homo economicus' met
gegeven preferenties en perfecte rationaliteit. Preferenties geven uitdrukking
aan zijn eigenbelang en krijgen vorm in een nutsfunctie. (-B-) (Boland
1982: 30-35; vgl. Hodgson 1993a: 6-7; Willer 1992: 58-59) Gedragsregel
van neo-klassieke actoren is het maximaliseren van hun nut. Als enige
eigenaar van een onderneming die een homogeen product levert, streven

producenten naar winstmaximalisatie (-2-). Randvoorwaarden hiervoor zijn:
de stand van technologie (wijze van produceren), de voorraad en initiale

'8 Om deze reden wordt hier de oorspronkelijke inhoud geschetst en voorbijgegaan aan

allerlei variaties en uitbreidingen op het neo-klassieke gedachtengoed, zoals modellen

met imperfecte rationaliteit en/of imperfecte concurrentie.



76                     Verzelfstandigmg en politieke economie

Figuur 4.2 Essentle van de neo-Wassieke economle
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verdeling van productiemiddelen (-Aa-), en de 'revealed preferences
van consumenten. De taak van de producent beperkt zich tot het kiezen van
de optimale hoeveelheid producten en de meest effici6nte combinatie van
productiemiddelen (-C-). Daarbij laat hij zich leiden door marktprijzen
(-1-). Hierin is alle benodigde informatie (over marginale kosten en op-
brengsten) verwerkt indien sprake is van perfecte marktconcurrentie. Onder
deze conditie kunnen producenten de markt vrij betreden en verlaten, en zijn
er zoveel leveranciers (en afnemers) dat de individuele producent (en consu-
ment) niet in staat is de marktprijs te beinvloeden. (Koutsoyiannis 1979:
154-155, 256-258) Perfecte concurrentie (-3-) zorgt voor een zodanige
co8rdinatie van alle individuele keuzebeslissingen dat een algemeen even-
wicht wordt bereikt, waarin de maatschappelijke welvaart Pareto-optimaal
is. (vgl. Boland 1982: 55-58)

Essentieel is derhalve dat de marktprijs aan individuele ondernemers
(kostenloos) de informatie verschaft die zij nodig hebben voor hun keuze-
beslissingen. Dan is de omgeving voorspelbaar en kunnen schaarse middelen
efficient worden gealloceerd. De markt kan echter alleen (efficiEnt) functio-
neren als daarvoor exogeen bepaalde regels zijn gespecificeerd. (vgl. Dugger
1993) Met name is van belang dat eigendomsrechten volledig zijn afgeba-
kend, zijn toegedeeld aan private actoren, en zonder transactiekosten kunnen
worden geruild. 20 (DeAlessi 1993: 69; vgl. Demsetz 1991: 160) De neo-

'9 Consumenten worden geacht hun preferenties, gegeven hun budget, tot uitdrukking te
brengen in hun feitelijke productkeuze, waarbij zij zich door marktprijzen laten leiden.
zo Hoewel deze veronderstelling een wezentijke schakel vormt in de neo-klassieke

theorie,   is haar betekenis pas expliciet onderkend door Cease. (Williamson   1990:   62;
North  1992:  4)
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klassieke theorie beschouwt eigendomsrechten en andere instituties niet
expliciet als exogeen. (vgl. Furubotn en Richter 1991: 2) Hoewel zij op
korte termijn een gegeven vormen, wordt het namelijk mogelijk geacht
instituties op lange termijn te verklaren uit maximaliserend gedrag van
individuen. (Boland 1982: 39-43; Bohman 1992: 212) Rationele beslissingen
over het aanpassen van middelen met het oog op het maximaliseren van een
bepaald doel vooronderstellen evenwel een vaststaand kader waarbinnen
aanpassingen kunnen plaatsvinden. (Langlois 1984: 34) Ook een algemeen
evenwicht, dat tot stand komt door middel van het marktmechanisme, voor-
onderstelt het bestaan van een institutioneel raamwerk (-Ab-). (Samuelson
1983: 7-9; Field 1981: 195-196; Willer 1992: 69)

Kortom, de neo-klassieke theorie doet slechts uitspraken over rationele
allocatiebeslissingen binnen gegeven institutionele structuren. Zij ruimt een
centrale plaats in voor marktprijzen, maar zegt weinig over de wijze waarop
productie en ruil worden georganiseerd. (Williamson 1990: 62; Eggertsson
1993: 223) Voor het verklaren van de grenzen en structuur van organisaties
is zij dan ook onvoldoende toegerust. Daarentegen buigt het nieuwe institu-
tionalisme zich over de vraag in hoeverre instituties effici8nt zijn.

4.4.2  KERN VAN HET NIEUWE INSTITUTIONALISME

Het nieuwe institutionalisme heeft als fundament het adagium dat "instituti-
ons matter and are susceptible to analysis". (Williamson 1990: 64) Dit
adagium is terug te voeren op het werk van met name Coase. In 1937
vestigde hij de aandacht op het feit dat ruil via de markt gepaard gaat met
transactiekosten. Later kwam hij tot de onderkenning dat eigendomsrechten
derhalve een elementaire functie vervullen (Coase 1960).21 Transactiekos-
ten zijn namelijk kosten die moeten worden gemaakt om eigendomsrechten
te vestigen en te handhaven (Furuboln en Pejovich 1974a: 2; Allen 1991).
Eigendomsrechten betreffen de beschikkingsmacht van personen over
schaarse, alternatief aanwendbare middelen. Zij liggen ten grondslag aan
alle productie en ruil. (Eggertsson 1993: 225) Een efficiEnte allocatie vereist
dan ook een adequate afbakening en verdeling van eigendomsrechten. (zie
hoofdstuk 5.2) In de praktijk zijn eigendomsrechten echter niet altijd 'well-
defined, fully allocated, and privately held' (DeAlessi 1993: 71), Er is
daarom behoefte aan andersoortige instituties ter ondersteuning dan wel
vervanging van de markt. Aangezien deze behoefte per situatie verschilt en
een afweging vraagt van beschikbare middelen en verwachte baten, kunnen
instituties tot voorwerp van economische analyse worden gemaakt. Kenmer-

21 Als de transactiekosten nihil zijn, kunnen eigendomsrechten exclusief worden verdeeld.

Onverschillig aan welke actor zij zijn toebedeeld, wordt dan de optimale allocatie bereikt.
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kend voor zulk een analyse is de gedachte dat prijzen (figuur 4.1: -1-)
leidraad vormen voor individuele afwegingen van kosten en baten, en daar-
mee de belangrijkste factor zijn achter veranderingen in instituties (North
1992: 3-5; Bohnet en Reichhardt 1993: 212). Zij brengen namelijk de
relatieve schaarste aan middelen in beeld. Omdat schaarste leidt tot concur-
rentie om het bezit en gebruik van middelen, wordt het streven naar effici-
entie (-2-) beschouwd als voorwaarde voor het voortbestaan van instituties.
Efficientie heeft daarom met name de betekenis van transactie-effici6ntie: de
mate waarin instituties zijn afgestemd op de relevante omgeving.22

Op dit fundament zijn verschillende theorie6n ontwikkeld, die het
nieuwe institutionalisme tot een heterogene stroming maken.23 Gezichts-
bepalend zijn in het bijzonder de eigendomsrechtentheorie, de agentschaps-
theorie, de transactiekostentheorie, de constitutionele politieke economie, en
de nieuw-institutionele politieke economie.24 Onderling verschillen deze
theorie8n naar de mate waarin zij afwijken van de neo-klassieke ('main-
stream') economie. Globaal kunnen twee richtingen worden onderscheiden:
een   contract-   en een beheersrichting. 25   Voor de contractrichting staat   de
agentschapstheorie model, terwijl de transactiekostentheorie representatief is
voor de beheersrichting. Tussen beide extremen kunnen de eigendomsrech-
tentheorie, de constitutionele politieke economie, en de nieuw-institutionele
politieke economie worden geplaatst. Om duidelijk de verschillen voor het
voetticht te brengen, gebruik ik het onderscheid tussen 'hard core' en

22 Hiervan onderscheiden zijn (a) allocatieve (mate waarin doelen en middelen onderling
zijn afgestemd, gegeven institutionele structuren), (b) technische (mate waarin de
kostenverhouding tussen input en output optimaal is, gegeven de structuur van het
productieproces; dit omvat 'economy' ofwel zuinige inkoop, vgl. Hennipman   1945:  239-
247), en (c) dynamische (mate waarin tudig vernieuwingen in producten en processen
worden doorgevoerd, gegeven een fundamenteel onzekere omgeving) efficientie.
8 Voor afbakeningen en overzichten van het nieuwe institutionalisme in de economie

verwijs ik naar Moe (1984), Langlois (1986a), Eggertsson (1990), Hodgson (19932) en
Samuels (1995) Nieuw-institutionele stromingen zijn eveneens te vinden in verwante

disciplines, zoals de politicologie (March en Olsen    1984, 1989; Steinmo   e.a.    1992;
Weaver en Rockman   1993)  en de sociologie (Powell en DiMaggio 1991; Scott en Meyer
1994). Lowndes (1996) biedt een beknopte bespreking van deze benaderingen.
24 Williamson (1990: 61) onderscheidt deze 'organizational economic approaches' van

'technological approaches', zoals de evolutionaire economie (bijv. Nelson en Winter
1982). Laatstgenoemde benaderingen hebben meer verwantschap met de neo-institutione-
le economie.
25 Enige overeenkomst hiermee heeft het onderscheid van Eggertsson (1990: 6) tussen

'neoinstitutional economics'  en 'new institutional economics'.  (vgl. De Jonge   1996:   106-

108) Deze terminologie zou echter (meer) verwarring veroorzaken.
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'protective belt'. De 'hard core' van een theorie omvat haar fundamentele
veronderstellingen. Deze worden onaantastbaar gemaakt door een 'protective
belt' van empirisch toetsbare hypothesen te creeren. (Hands    1993:    66)   In
termen van figuur 4.1 kunnen de elementen B en D tot de 'hard core'
worden gerekend, en A en 3 tot de 'protective belt'.26 (vgl. Knudsen 1993:
271) Tabel 4.3 laat zien bij welke elementen en in welke mate genoemde
richtingen zich afzetten tegen de neo-klassieke economie. De verschillen
worden hieronder toegelicht.

Tabel 4.3: Richtingen in het nieuw-institutionalisme

Neo-klassieke Nieuw-institut,undisme
economie BeheersContract

tiehting tiehting
--

Situatie Onzekerheid geen parametns¢11 structuruel

(A) Informatie perfect Imperfect impt,fect

Actoren Competenties perfect Perfxt begrer15d

(8) Preferenties eigenbelang 'upportuntsme' opportunism*

Mechanisme Markt- perfect Eterti 84

(3)            concurrentie
Eindtoestand Evenwicht Pareto optimaal 'opt lirlanl'

(D) optimum finntract arrangentent

Neo-klassieke economie
De neo-klassieke economie plaatst actoren in een situatie waaruit slechts 66n
rationele uitweg mogelijk is. Langlois (1986b: 230) noemt dit 'single-exit
modeling'.  Voor een rationele producent vallen alle opties af, uitgezonderd
de optie waarbij zijn winst maximaal is. Hij dient perfect rationeel (B) te
zijn om te kunnen reageren op de totale economie (vgl. Langlois 1986b:

236-237). Door het ontbreken van onzekerheid verschaft de marktprijs im-
mers perfecte informatie (A). Omdat de informatie over de feitelijke situatie
un het gedrag van alle andere actoren perfect is, is slechts 66n beslissing

26 De elementen 1 en 2 zijn hierboven reeds aangeduid. Voor het nieuwe institutionalisme

verschillen zij niet wezenlijk van de neo-klassieke theorie. Beiden zien actoren als
soevereine individuen die hun eigenbelang nastreven door kosten en baten (-1-) af te
wegen teneinde optimale keuzes te maken (-2-).
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optimaal.27 Door de perfecte en kostenloze werking van de markt (3) wordt
deze beslissing gecombineerd met de identieke beslissingen van alle andere
actoren, zodat een algemeen en Pareto-optimaal evenwicht wordt bereikt
(D). Zowel optimaliserend gedrag op actorniveau als evenwicht op systeem-
niveau behoren tot de neo-klassieke 'hard core' (Knudsen 1993: 273-274).

Nieuw-institutionalisme: contractrichting
In de contractrichting blijft de neo-klassieke 'hard core' intact. Alleen de
'protective belt' wordt opgerekt door parametrische onzekerheid te introdu-
ceren (A). Bij deze vorm van onzekerheid zijn alle mogelijke toekomstige
situaties bekend, maar ontbreekt informatie over de kans waarmee alternatie-
ve situaties zich zullen voordoen. (Langlois 1984: 29) Actoren beschikken
dus niet langer over perfecte informatie. Daar komt bij dat de informatie
ongelijkelijk is verdeeld over de actoren. In geval van onzekerheid is
informatie namelijk een economisch goed dat niet kostenloos kan worden
geproduceerd en overgedragen. Als gevolg van (transactie) kosten is
informatie volgens Arrow   (1963:   946) als regel geconcentreerd bij degenen
die het meest ervan kunnen profiteren.28 Actoren kunnen een informatie-
voorsprong uitbuiten ten koste van anderen. Williamson (1975: 9) duidt zulk
opportunistisch gedrag aan als "self-interest seeking with guile". (B) De
mogelijkheid dat actoren zich opportunistisch tdnnen gedragen (vgl.
Williamson 1979: 234) veroorzaakt gedragsmatige onzekerheid. Hierdoor is
het ongewis of verschafte informatie betrouwbaar en volledig is, en of
anderen zich volgens afspraak en naar vermogen inspannen. Ex ante kan dit
zegelectie ('adverse selection') veroorzaken, indien de kenmerken van de
andere partij niet (volledig) bekend zijn bij het sluiten van een contract. Ex
post kan ook moreel risico ('moral hazard') optreden, omdat het gedrag van
de ander niet goed is te observeren en slechts het resultaat kan worden
vastgesteld. (Arrow 1985: 37-39; Baiman 1990: 343) Deze problemen kun-
nen worden ondervangen door een contract op te stellen dat adequate prik-
kels bevat om een optimale allocatie en gebruik van middelen te realiseren.
Door hun perfecte rationaliteit zijn actoren in staat alle toekomstige situaties
te voorzien en hiervoor een sluitende oplossing te bedenken. Contracten zijn
derhalve (ex ante) compleet.29 Aangenomen wordt dat markten efficient
werken en snel aanpassingen tot stand brengen (3) (Hill en Jones 1992: 134-

27 De noodzaak om beter te presteren dan anderen ontbreekt te enen male. Eigenlijk is
dan ook sprake van perfecte decentralisatie. (Demsetz  1991:   160)
u Vragers van informatie zijn veelal niet goed in staat om de waarde ervan te beoorde-

len. Als zij weI voldoende kennis hadden, zouden zij immers de informatie ztlf kennen.
29 Bovendien wordt verondersteld dat zij kostenloos kunnen worden afgedwongen door
de rechter. (Baiman 1990: 342-343)



Economische theorie en instituties                      81

135). Dit garandeert dat het meest efficiante contract wordt gekozen (D).
Hoewel aldus een evenwicht wordt bereikt, is deze uitkomst veelal subopti-
maal ten opzichte van het neo-klassieke optimum. De naleving van optimale
contracten wordt namelijk niet altijd perfect afgedwongen, zodat een
efficiEntieverlies ('residual loss') resteert (Jensen en Meckling 1976: 308).

Nieuw-institutionalisme: beheersrichting
In vergelijking met de contractrichting introduceert de beheersrichting nog
meer vrijheidsgraden in de 'protective belt', terwijl zij tevens verandering
brengt in de 'hard core'. Vanwege dit laatste valt de beheersrichting aan te
merken als kern van het nieuwe institutionalisme. Actoren worden nu ge-
confronteerd met structurele onzekerheid (A). Niet alle relevante toekomsti-
ge situaties zijn bekend, zodat actoren geen overeenstemming hebben over
het probleemkader. (Langlois    1984:   29,   32) Het probleem van onvolledige
informatie is derhalve nijpender, te meer daar de actoren begrensd rationeel
zijn (B). Zij hebben wel de intentie om rationeel te handelen, maar stuiten
(afgezien van fysieke beperkingen) op cognitieve en communicatieve
grenzen. Hun competentie om vooruit te zien, informatie te verzamelen en
te verwerken, en met anderen te communiceren is beperkt. (Williamson
1975: 9, 21) Een belangrijk gevolg van begrensde rationaliteit is dat indivi-
duele actoren niet meer de totale economie in ogenschouw nemen, maar
slechts een klein deel. Zij reageren op hun specifieke situatie. Omdat zij
zelfs deze niet volledig kennen, blijven contracten onvermijdelijk incom-
pleet. Dit levert problemen op vanwege het opportunisme, dat kenmerkend
is voor actoren (B).30 Door informatieverschillen kunnen onvolkomenheden
in contracten immers worden misbruikt. Hierdoor is het noodzakelijk een
structuur te ontwerpen om transacties ex post te kunnen beheersen of
besturen, dat wil zeggen een arrangement. Gegeven hun beoordeling van de
specifieke situatie kiezen actoren het meest efficiEnte arrangement uit
verwante alternatieven die beschikbaar zijn. Omdat markten niet perfect
werken (3), wordt een relatief optimum (D) bereikt. 31 Markten selecteren
namelijk de 'fitter', niet de 'fittest' arrangementen. Het geselecteerde
arrangement hoeft derhalve niet het meest optimale te zijn. Op grond van
het 'remediableness'-criterium merkt de beheersrichting deze situatie toch
als evenwicht aan. Een bestaand arrangement wordt dan effici8nt geacht

30 Opportunisme is in de beheersrichting expliciet opgenomen in de 'hard core'. Bij de
contractrichting vloeit opportunisme meer voort uit de mogelijkheid informatieverschillen
te  gebruiken   in het eigenbelang.   (vgl.   Langlois   1984:   32) Dit impliceert  dus niet zozeer
een aantasting van de neo-klassieke 'hard core'. Vandaar dat opportunisme in tabel 4.3
bij de contractrichting tussen aanhalingstekens is geplaatst.

"  Door begrensdheid van competenties is een absoluut optimum niet meer mogelijk.
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voorzover geen alternatief beschikbaar is dat met netto-voordeel kan worden
geimplementeerd (Williamson 1996b: 35).32 De gedachte dat "the evolving

organization forms are efficient" kan tot de harde kern van (de beheersrich-
ting van) het nieuwe institutionalisme worden gerekend. (Vromen 1994: 70-
71; vgl. Groenewegen en Vromen 1997: 47)

4.4.3 NIEUW-rNSTITUTIONELE ECONOMISCHE THEORIEEN INGEDEELD

De nieuw-institutionele economische theorieen waar het in deze studie om
gaat, richten zich vooral op formele instituties. (vgl. Eggertsson 1993; Nee
1998) In de verzameling instituties wordt onderscheid gemaakt tussen de
institutionele omgeving (macro-niveau) en arrangementen (meso-niveau).

33

(Williamson 1990: 64-65) De institutionele omgeving omvat de politieke,
maatschappelijke en juridische grondregels die de basis vormen voor
productie, ruil en distributie. Hierover beslissen de politieke gezagsdragers
(Bohnet en Reichhardt 1993: 211). Deze grondregels kunnen worden gezien
als de spetregels voor het maatschappelijk leven, in het bijzonder het
economisch proces. Tesamen creBren zij de omgeving waarbinnen arrange-
menten functioneren. (North 1992: 4; M6nard 1995: 164) Een arrangement
is een overeenkomst tussen actoren die bepaalt hoe zij met elkaar kunnen
samenwerken en/of concurreren. Arrangementen bieden een structuur voor
de besturing van transacties. De meest basale typen arrangementen zijn
markten en organisaties. Op markten zijn het steeds wisselende actoren die
transacties aangaan om hun individuele nut te vergroten. Bij iedere transac-
tie worden eigendomsrechten overgedragen. Het mechanisme van prijscon-
currentie zorgt voor de uitvoering en afdwinging van deze overdracht. In
organisaties hebben bepaalde actoren hun eigendomsrechten verenigd
teneinde gezamenlijke doeleinden te realiseren. Zij codrdineren hun activi-
teiten door middel van vrijwillige samenwerking in combinatie met eenzijdi-

ge opdrachten (hiBrarchie). (M6nard 1995: 167-173) Een organisatie is niet

32 „Thus what appears to be a disequilibrium is really an equilibrium, as there are no real
possibilities of improvement [...]; if there were, they would have been pursued." (Boland

1982: 63-64)
" Williamson ontleent dit onderscheid  aan een publicatie van Davis en North  uit   1971.

Lachmann (1963) maakt volgens Langlois (1986a:   19; vgl. Bohnet en Reichhardt   1993:

211) een vergelijkbaar onderscheid tussen aussere en innere Institutionen, terwijl

Eggertsson (1993: 225) spreekt van een externe en interne bron van eigendomsrechten.

Lang voor deze auteurs onderkende de Nederlandse econoom Lambers (1958: 15) dit
onderscheid echter al. Met zijn aandacht voor institutionele vraagstukken staat Lambers

in een oude Nederlandse traditie, waarin mensen als De Groot, Graswinckel, De la Court,
en  F. de Vries  hem zijn voorgegaan (bijv. Dullaart 1987; Wagener  1994).
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alleen een geinstitutionaliseerde ordeningsvorm waarbinnen individuen

volgens bepaalde regels handelen, maar eveneens een zelfstandige 'corporate
actor'. (North 1992: 4; Khalil 1995) Door het feit dat zij actief kunnen

handelen, onderscheiden organisaties zich van instituties. (M6nard 1995:
175) Ter completering van de indeling naar institutionele omgeving en
arrangementen noem ik het micro-niveau waarop de allocatie van productie-
middelen plaatsvindt. (vgl. Williamson 1998: 26-29)

Aan   de   hand   van deze drieslag (vgl. Kiser en Ostrom    1982)    en   het
onderscheid naar private en publieke sector worden de genoemde nieuw-
institutionele theorieEn in tabel 4.4 ingedeeld en cursief weergegeven. In
volgende hoofdstukken zal blijken dat deze indeling globaal van aard is.34
De niveau's zijn getypeerd in termen van het kiezen binnen respectievelijk
van randvoorwaarden (vgl. Brennan en Buchanan 1985: 5-7). Op micro- en
meso-niveau zijn keuzes sterker aan randvoorwaarden gebonden dan op
macro-niveau, waar randvoorwaarden zelf het voorwerp van keuze vormen.

Tabel 4.4: Globale indeling van nieuw-institutionele theorieen

Keuze van Keuze binnen

randvoorwaarden randvoorwaarden
Ii'." I ./I,

Niveau Macro Alt:so Micro

Keuze uit (institutionele arrangErllcul #n productiemiddelen
omgevingen)

Randvoorwaarde (-) instrtutionele institutionele

umgel tng omgeving en
arrangementen

1++++++lili   1

Focus

private sector eigendomsrechten- agglitkltapitht„*,tie neo-klassieke

theorie transaa*trhost#4- economie

th Onc

publieke sector constitutionele memr-t,Ist,mtimit,te nieuwe politieke
politieke economie po/Ititke "w#nmle economic

34  Zo benadrukken Brennan en Buchanan   (1985:    16)  dat het onderscheid tussen macro  en

meso/micro in de publieke sector minder duidelijk is dan in de private sector. Veel

politieke regels komen voort uit dezelfde politieke processen als de beslissingen binnen

regels. Het onderscheid is niettemin belangrijk omdat "institutional arrangements
constrain the set of feasible outcomes no less significantly than the basic physical

constraints ("endowments") that delimit the range of desired end products."
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De eigendomsrechtentheorie en de constitutionele politieke economie
bestuderen  met  name de keuze van regels.35 Deze begrenzen de activiteiten
die actoren in de private respectievelijk publieke sector kunnen ontplooien.
Binnen deze institutionele omgevingen worden op twee niveau's keuzen
gemaakt. Voor de keuze van arrangementen bieden de agentschaps- en de
transactiekostentheorie respectievelijk de nieuw-institutionele politieke
economie verklaringen.36 Zij zoeken naar de wijze waarop activiteiten zo
doelmatig mogelijk kunnen worden georganiseerd. De eigenlijke allocatie
van productiemiddelen die vervolgens plaatsvindt binnen deze arrangemen-
ten vormt het studie-object van de neo-klassieke economie respectievelijk de
nieuwe politieke economie.

In hoofdstuk 5 worden de eigendomsrechtentheorie, de agentschapstheo-
rie en de transactiekostentheorie onder de loep genomen. De nieuwe
politieke economie, de constitutionele politieke economie, en de nieuw-
institutionele politieke economie komen in hoofdstuk 6 aan bod. Aangezien
verzelfstandiging primair een vraagstuk is van het vormgeven van arrange-
menten, krijgen de theoriean op meso-niveau de meeste aandacht. Zij zijn in
tabel 4.4 gemarkeerd. Deze 'meso-theorieen' nemen de initi8le verdeling
van eigendomsrechten en van productiemiddelen alsmede de technologie als
gegeven.37 Omdat deze condities in genoemde theorieen een ondergeschik-
te rol spelen, blijven zij verder buiten beschouwing.

4.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn verschillende institutionele economische theorietn
verkend. Voorafgaand aan de eigenlijke beschouwing van deze theorie8n is
nagegaan wat met economische theorieen in het algemeen wordt beoogd,

langs welke weg dit doel invulling krijgt, en hoe zij naar waarde kunnen
worden geschat. Teneinde het nieuwe institutionalisme als onderwerp van

35 In hoofdstuk 5 en 6 zal naar voren komen dat deze theorietn soms uitgaan van de
bestaande institutionele omgeving. Vandaar dat in tabel 4.4 haakjes zijn geplaatst. In het
verlengde hiervan kunnen zij dan ook betekenis hebben voor keuzes op meso-niveau.
36 Zoals in hoofdstuk 5 zal blijken, bestudeert de agentschapstheorie met name de wijze
waarop de interne structuur van de organisatie is vormgegeven. Omdat het gaat om de
invulling van de organisatie als type arrangement is de theorie op meso-niveau geplaatst.

" Als gevolg van het exogeniseren van deze condities kan het begrip efficientie een
normatieve lading krijgen. Critici verwijten namelijk neo-klassieke, en impliciet ook
nieuw-institutionele economen dat zij in feite "made the strong ethical assumption that all
distributions are equally acceptable, or more strongly still, that the status quo distribution

is superior •o all others." (Wandschneider 1986: 101)
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deze studie in perspectief te plaatsen, zijn vervolgens drie andere hoofdstro-
mingen in de economische wetenschap, namelijk de klassieke, neo-klassieke,
en (neo-)institutionele economie, de revue gepasseerd om aan te geven
welke plaats zij toekennen aan instituties. Hierop inhakend is het fundament
van het nieuwe institutionalisme blootgelegd en geanalyseerd hoe de hierop
gebaseerde theorie8n zich onderling onderscheiden.

Theorieifn blijken met name een hulpmiddel te zijn om bepaalde

(aspecten van) verschijnselen uit de werkelijkheid te verklaren. Een (aspect
van een) verschijnsel wordt hiertoe geanalyseerd en in verband gebracht met
de aard en het gedrag van individuele actoren binnen een bepaalde context.
Economische theorie8n zien verschijnselen veelal als collectieve uitkomst
van interacties tussen individuen die ieder hun eigenbelang najagen. Cruci-
aal element in de verklaring vormen dan ook mechanismen die de vele
individuele acties combineren. Economische theoriean verschillen met name
in de mate waarin zij op zulke mechanismen steunen en deze expliciteren.
Natuurlijke selectie-verklaringen kennen hieraan beslissend gewicht toe. Zij
laten zien dat alleen efficiante collectieve uitkomsten zijn te verwachten
indien zulke mechanismen systematisch de uitkomsten met de meest
levensvatbare kenmerken selecteren. In functionele verklaringen wordt
eveneens nadruk gelegd op selectiemechanismen, maar anders dan in een
natuurlijke selectie-verklaring zijn de kenmerken waarop wordt geselecteerd
niet autonoom bepaald. Zij vormen een bijproduct van intentioneel gedrag
van individuen. Rationele keuze-verklaringen gaan nog verder door zulk
gedrag een doorslaggevende rol toe te kennen. Op grond van eigen voorkeu-
ren of onder druk van de omgeving worden individuele actoren dan geacht
op rationele en doelgerichte wijze te streven naar optimale beslissingen. Dit
resulteert in optimale collectieve uitkomsten indien op de achtergrond een
bepaald mechanisme efficiEnt zijn werk doet. Welke type verklaring ook
wordt gehanteerd, essentieel is in hoeverre een theorie het desbetreffende

verschijnsel kan verklaren en, in het verlengde daarvan, in hoeverre zij
hanteerbare instrumenten aanreikt voor beleid in de praktijk. Om een
globaal oordeel te vormen over de verklarende waarde zal het type verkla-
ring worden vastgesteld en worden nagegaan of sprake is van een oorzake-

lijk dan wel hypothetisch verband. Voor de beoordeling van de praktische
waarde wordt geanalyseerd in hoeverre de veronderstellingen inzake de
eigenschappen van actoren sporen met de werkelijkheid en of voldoende
recht is gedaan aan de invloed van de context.

Ook economische theorie6n die zich richten op instituties dienen op hun
verldarende en praktische waarde te worden bevraagd. Instituties worden
opgevat als gedragsregels die bepaalde verwachtingen wekken in het maat-
schappelijke verkeer. Voor de analyse en verklaring van deze regels hebben
klassieke economen als Adam Smith pionierswerk verricht. Fundamenteel is
hun inzicht dat op de situatie toegesneden instituties noodzakelijk zijn om
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het prijsmechanisme onder uiteenlopende omstandigheden effectief te laten
functioneren. Door de 'marginalist revolution' verdwenen instituties min of
meer uit beeld. Neo-kiassieke economen gingen de markt zien als abstract
mechanisme dat onder bepaalde voorwaarden (overal en altijd) kan zorgen
voor evenwicht tussen vragers en aanbieders, en daarmee voor een optimale
allocatie van middelen. Hierdoor was er lange tijd geen aandacht meer voor
een economische analyse van instituties. Eind negentiende eeuw treedt
hierin voorzichtig verandering op. Er ontstaat een institutionele stroming
die, na een terugval van enkele decennia, recentelijk is opgebloeid als de
neo-institutionele economie. Deze economen grijpen terug op de klassieken
en trachten een evolutionaire theorie te ontwikkelen om de dynamiek in
instituties te kunnen verklaren. Een andere institutionele stroming, die sinds
de jaren tachtig een vaste plaats heeft veroverd in de economische weten-
schap en zich in groeiende populariteit mag verheugen, is het nieuwe
institutionalisme. Zij zoekt meer naar verklaringen voor het ontstaan en de
relatieve efficiEntie van instituties. Haar aantrekkingskracht ligt vooral in de
nauwe aansluiting bij de neo-klassieke 'mainstream'. Afzonderlijke nieuw-
institutionele theorieEn vertonen op dit punt wel verschillen. Naar de mate
van afwijking van de 'mainstream' zijn twee richtingen onderscheiden. De
contractrichting rekt de condities op waaronder een verklaring wordt
gegeven, maar laat de (kern)veronderstellingen van de neo-klassieke econo-
mie ongemoeid. De beheersrichting gaat verder en brengt ook wijzigingen
in deze kern, met name door uit te gaan van begrensde rationaliteit van
actoren.

De verschillende nieuw-institutionele economische theorie811 richten
zich met name op formele instituties. Hierin worden twee niveau's onder-
scheiden: de institutionele omgeving en arrangementen. De institutionele
omgeving bevat de spelregels voor het maatschappelijk leven. Zij scheppen
de context waarbinnen actoren hun onderlinge transacties kunnen afhandelen
door middel van arrangementen. Dit zijn overeenkomsten die bepalen hoe
zij met elkaar kunnen samenwerken en/of concurreren. Voor de behandeling
in de volgende hoofdstukken zijn de afzonderlijke theorieen aan de hand
van deze niveau's globaal ingedeeld en gegroepeerd naar hun focus op de
private dan wel publieke sector.



5 Nieuw-institutionele economie

5.1 Inleiding

Het nieuwe institutionalisme geeft, blijkens de schets in het voorgaande
hoofdstuk, ruim aandacht aan markten en daaraan gerelateerde instituties.
Nieuw-institutionele economische theorieEn vinden namelijk hun oorsprong
in een analyse van praktijken in de private sector, met name bij grote
ondernemingen. Bovendien heeft die analyse en de daarop gestoelde
verklaring overwegend betrekking op een Angelsaksische context. Drie van
deze theorieBn, die tesamen worden aangeduid als nieuw-institutionele
economie, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Uitgaande van de
gedachte dat de omgeving weliswaar verschilt maar de principes voor het
kiezen en vormgeven van arrangementen vergelijkbaar zijn, kunnen deze
theorieen namelijk betekenis hebben voor de Nederlandse context. Primair
geldt dat voor ondernemingen (en non-profit instellingen). Zoals in volgende
hoofdstukken blijkt, kunnen zij ook voor de publieke sector relevant zijn.

Aan de orde komen de eigendomsrechtentheorie (paragraaf 5.2), de
agentschapstheorie (paragraaf 5.3), en de transactiekostentheorie (paragraaf
5.4). Bji iedere theorie zet ik drie stapppn. Ten eerste ga ik na wat de

I centrale hypothese is (focus) ep. aan„, lke-condit#8- deze  wordt. verbo- n
(3- tweede onderzoek ik welke verklaring de theorie geeft voor de  ,
vragep uit de probleemstellifg, namelijk G).wanneer worden organisatie-
66hederi argescheiden, en (b) hoe worden zii in ondEK@shmdgI)==iDIAti s

 Stuur.d'/  1.,EF ;;;En worden behandeld onder de noemer ' grLmen'
respectievelijk 'structuur' van organisaties. Zij worden bij de derde stap
-*.......

toegespitst op verzelistandisng.  Bij  deze dhe-staps-beschouwing neem ik
aan<"-dat de verklaiffigen houdbaar zijn. Die veronderstelling laat ik vervol-
gens los door een kritisch onderzoek in te stellen naar de verklarende en
praktische waarde van de transactiekostentheorie. Daarbij formuleer ik een
antwoord op de vraag of het bereik van deze theorie toereikend is om een
verklaring te kunnen geven voor verzelfstandiging en om daaraan instru-
menten te ontlenen voor toepassing in de praktijk. (paragraaf 5.5) Een
samenvatting en conclusies besluiten het hoofdstuk. (paragraaf 5.6)

5.2 Eigendomsrechtentheorie

5.2.1 CEN'IRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De eigendomsrechtentheorie bestudeert de effecten op het gedrag van
actoren in situaties waarin eigendomsrechten niet in 66n hand zijn. Met haar
verklaring bouwt zij voort op de neo-klassieke theorie door uitbreiding te
geven aan het domein waarbinnen optimaliserend gedrag wordt toegepast.
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(Furubotn en Pejovich 1974a: 1, 7) Centrale hypothese is dat eigendoms-
rechten (-D-) de allocatie en het gebruik van productiemiddelen (activa) op
voorzienbare wijze beinvloeden. (Fischer 1994: 317) Figuur 5.1 geeft inzicht
in de structuur van de eigendomsrechtentheorie. In de tekst wordt met (-.-)
naar de elementen hieruit verwezen.

Figuur 5.1: Essentie van de eigendomsrechtentheorie
Condltles Processen Uitkornsten

A   stitutionele omgeving     1-------1--------  D   Elgendomsrechte 

1      - 
1

   'opportunisme'   
B        perfecte rationalitell        -C  agendomsrechten

keuze van

l.,evolledlge Inform,t's,i        2

1    Kosten- en batenparameters
2     Maxlmallsatle van nut als gedragsregel

3    Marktconcurrentie als perfect co6rdinatie- en selectiemechanisme

4   Harmonieuze integratje

In ruime zin zijn eigendomsrechten 'sanctioned behavioral relations' die
betrekking hebben op schaarse goederen. Zij fungeren als normen die
aangeven hoe mensen zich in onderlinge relaties dienen te gedragen, en die
sancties koppelen aan het niet naleven daarvan. (vgl. Fischer 1994: 316)
Meer in het bijzonder behelzen eigendomsrechten de zeggenschap van
actoren over activa.' Deze beschikkingsmacht kan bestaan   uit   66n   of  meer
bundels eigendomsrechten. Onderscheiden worden drie bundels die respec-
tievelijk recht geven op (i) het gebruik (usus), (ii) het vruchtgebruik (usus
fmctus) ofwel het recht om de opbrengsten van het gebruik toe te eigenen,
en (iii) het naar vorm of kwaliteit/inhoud veranderen dan wel verkopen
(abusus) van activa. Het recht van overdracht (iii) is het meest fundamen-
teel. (Furubotn en Pejovich 1974a: 3-4) De uitoefening van deze eigendoms-
rechten wordt beperkt door de bestaande institutionele omgeving (-A-).
Deze omvat restricties van wet (of gewoonte) alsmede de inititle verdeling
van eigendomsrechten. Wettelijke restricties garanderen dat anderen geen
aanspraken kunnen uitoefenen, zodat private eigendomsrechten exclusief van
aard zijn. (Furubotn en Pejovich 1974a: 4; Fischer 1994: 316-318; vgl.
DeAlessi 1993: 71) In de eigendomsrechtentheorie is iedere actor een 'homo

'
Zij  kan ook betrekking hebben op producten. (Eggertsson 1993: 229-230)
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economicus' die zijn eigenbelang voorop stelt, zonodig ten koste van
anderen. Actoren zijn perfect rationeel en hebben het vermogen om (de
gevolgen van) veranderingen in de omgeving en in gedragingen te voorspel-
len.2 (-B-) Omdat het verkrijgen en verwerken van informatie gepaard gaat
met kosten (-1-), beschikken actoren niet over volledige informatie.

De actoren streven ernaar hun nut te maximaliseren. (-2-) Daartoe
maken zij keuzes aan de hand van relatieve prijzen (-1-). Welke kosten en
baten zij daarbij in overweging nemen, is afhankelijk van de eigendoms-
rechten waarover zij beschikken. Actoren beschikken nooit over zodanig
gespecificeerde eigendomsrechten dat zij alle kosten en baten dragen.
Externe effecten, in de vorm van baten die voor rekening van andere
actoren komen, betekenen een 'verdunning' van de bundel eigendomsrech-
ten. Om tot een betere allocatie van middelen te komen, dienen eigendoms-
rechten meer in 66n hand te worden gebracht, omdat dit prikkelt tot betere

kosten/baten-afwegingen. Aangenomen wordt dat allocatieverbeteringen tot
stand komen door middel van ruil via de markt (-3-). Iedere ruil vindt zijn
weerslag in een contract waarmee 'effectieve goederen' (goederen met bij-
behorende eigendomsrechten) worden overgedragen. Om kansen te benutten
en de voorziene baten daarvan te kunnen claimen, is een contractuele
herverdeling van eigendomsrechten vereist.3 Elke verandering in de inhoud
van contracten vooronderstelt namelijk een verandering in bestaande of een
toekenning van nieuwe eigendomsrechten, omdat nieuwe contractuele
bepalingen anders niet afdwingbaar zijn. (Demsetz 1967: 32-34; Furubotn en
Pejovich 1974a: 2-9; Fischer 1994: 317) Impliciet gaat de theorie ervan uit
dat nieuwe of herziene eigendomsrechten harmonieus worden geintegreerd
in de bestaande institutionele omgeving (-4-).

De overdracht van eigendomsrechten via de markt gaat gepaard met
transactiekosten. Naarmate transactiekosten kunnen worden gereduceerd of
de waarde van een activum toeneemt, komt een vollediger specificatie van
eigendomsrechten binnen handbereik. Individuele calculaties worden dan
nauwkeuriger, en dit bevordert een efficiifntere allocatie en gebruik van
productiemiddelen. De meest efficiiinte verdeling van eigendomsrechten
wordt bereikt wanneer de som van de transactiekosten en het welvaartsver-
lies ten gevolge van externe effecten is geminimaliseerd. (Furubotn en
Pejovich 1974a: 6; Fischer 1994: 318)

2 Wel is de fictie van homogene actoren verlaten en wordt aangenomen dat individuele
actoren specifieke rollen hebben en verschillende nutsfuncties.
3 Kansen ontstaan wanneer verandering optreedt in prijsverhoudingen als gevolg van
exogene factoren, zoals veranderingen in technologie en de beschikbaarheid van activa

(-A-). Deze factoren beinvloeden de kosten-batencalculaties omdat er nu voordeel valt te
behalen uit activiteiten die voorheen niet als winstgevend werden beschouwd.
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5.2.2  GRENZEN EN STRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING

De eigendomsrechtentheorie is gebruikt om zowel de grenzen als de struc-
tuur van de onderneming te verklaren. Alchian en Demsetz zien de onderne-
ming als een 'nexus of contracts' tussen de eigenaren van specifieke activa.
Cruciaal voor de vorming van een overkoepelende eigendomsrechtenstruc-
tuur (de onderneming) achten zij niet-scheidbare technologie6n. Deze leiden

  tot teamproductie omdat eigenaren in samenwerking meer kunnen produce-
ren. Het probleem van teamproductie is echter dat de individuele bijdragen
aan het resultaat moeilijk kunnen worden vastgesteld. Indien de teamop-
brengst gelijkelijk over de teamleden wordt verdeeld, heeft ieder er belang
bij om de kantjes eraf te lopen ('shirking'). Reductie van inspanningen

verhoogt immers het individuele nut: de beloning blijft nagenoeg gelijk,
terwijl het resulterende verlies aan teamopbrengst grotendeels door andere
leden wordt gedragen. Omdat ieder teamlid van 'shirking' profiteert,
verminderen teamresultaat en -opbrengst zodanig dat ieder uiteindelijk
slechter af is. Om uit dit dilemma te komen, stellen de teamleden een
toezichthouder aan. Voor deze positie komen met name eigenaren van zeer
specifieke activa in aanmerking, omdat hun belang bij het teamresultaat het
grootst is. Vanwege zijn essenti6le rol dient de toezichthouder te worden

geprikkeld om zijn taak efficitnt te vervullen. Daartoe ontvangt hij een
gebundeld eigendomsrecht op het teamresultaat. Naast het recht op het
residu omvat dit het recht om (1) toezicht uit te oefenen op de productiviteit
van teamleden, (2) bilateraal contracten met hen te sluiten, (3) de samenstel-
ling van het team te wijzigen, en (4) de genoemde rechten te verkopen.

Kortom, actoren participeren vrijwillig in een contractueel geregelde
hi8rarchische relatie, omdat dit voor iedereen rationeel is. In ondernemings-
verband zijn grotere voordelen te behalen. (Alchian en Demsetz 1972: 777-
783; vgl. Moe 1984: 750-752; Fischer 1994: 317-318)

Alchian en Demsetz maken niet duidelijk waarom de markt geen
oplossing kan bieden voor de problemen van teamproductie en toezicht.4
Hart c.s. hebben gepoogd in deze leemte te voorzien met een theorie die kan
verklaren hoe integratie de prikkels tot economisch gedrag wijzigt en waar
de grenzen van de onderneming liggen. In hun optiek is de onderneming
een 'set of property rights over non-human assets'. Uitgangspunt is een
relatie waarin transactiespecifieke investeringen in activa nodig zijn.5

4 Zij geven geen ratio voor het bestaan van de onderneming, maar alleen voor de

(relatieve efficientie    van de) interne structuur daarvan. (Demsetz    1991:     168;    vgl.

Langlcis 1984: 26-27, 30-31)
5

Volgens Grossman en Hart (1986: 717) geldt de analyse ook voor residuele rechten op
activiteiten.
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Vanwege hoge transactiekosten is het veelal onmogelijk om ex ante een
volledig contract op te stellen. Vele aspecten van het gebruik van activa

blijven ongespecificeerd. Als gevolg hiervan wordt de opbrengst van de
investeringen mede bepaald door de toekomstige onderhandelingspositie,
zoals die voortvloeit uit de verdeling van eigendomsrechten. Omdat actoren
verwachten dat een deel van hun opbrengst in de onderhandelingen zal
wegvloeien, neigen zij ertoe te weinig te investeren. Verondersteld wordt dat
zij hun eigendomsrechten zodanig verdelen dat dit zo veel mogelijk wordt
voorkomen. Integratie kan hiertoe een middel zijn. Integratie brengt activa
immers in de hand van 66n eigenaar. Essentieel voor eigendom zijn residue-
le controlerechten.6 Zij geven de vrijheid om niet-gespecificeerde aspecten
naar eigen inzicht in te vullen en anderen uit te sluiten van het gebruik van
activa. Zo kan de eigenaar werknemers selectief ontslaan als hun prestaties
tekortschieten. Omdat controle over fysieke activa indirect leidt tot controle
over mensen handelen werknemers gedeeltelijk in het belang van de eige-
naar teneinde hun toekomstige onderhandelingspositie te versterken.

Integratie brengt verandering in de verdeling van residuele controlerech-
ten.  Hart en Moore (1990: 1149-1150) concluderen  dat  door het samenbren-
gen van de activa van twee actoren (en hun werknemers) in de handen van
66n actor de totale efficidntie toeneemt naarmate (a) de activa meer comple-

mentair zijn, (b) die actor een belangrijker handelspartner is, (c) en een
belangrijker investering heeft gedaan, en (d) de investeringen van de ander

f van ondergeschikt belang zijn. Degene die het eigendomsrecht verwerft, kan

  zich
een groter deel van het surplus toe6igenen. Dit vooruitzicht prikkelt

hem om meer in de relatie te investeren. Voor de eigenaar van de overgeno-
men activa, en mogelijk ook degenen die daarmee werken, neemt de prikkel
om te investeren daarentegen af naar de mate waarin zij residuele controle-
rechten verliezen. Eigendomsrechten beinvloeden derhalve ex ante investe-

ringsbeslissingen door hun effect op de verdeling van ex post surplus.

5.2.3  BETEKENIS VOOR VERZELFSTANDIGING

Verzelfstandiging is een beweging tegengesteld aan integratie. Waar integra-
tie leidt tot het samenvoegen van twee of meer organisaties, brengt verzelf-
standiging een splitsing in een bestaande organisatie. Voor het ontstaan van
de aldus afgesplitste ('dochter') organisatie alsmede voor de efficiantie van
haar structuur kan op basis van de theorie van Hart c.s. een eigendomsrech-
tenverklaring worden gegeven.

6 Deze geven de eigenaar alle bevoegdheden over een activum die hij niet vrijwillig heeft
overgedragen of van overheidswege is gedwongen af te staan. (Grossman en Hart 1986:
694)
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Het samenbrengen van complementaire activa in de hand van 66n
eigenaar biedt bepaalde codrdinatievoordelen. Met de groei van de onderne-
ming nemen de schaalvoordelen toe. Tegelijkertijd ontstaat een grotere
afstand tussen centrilm en 'periferie'.7 De centrale sturing van de 'periferie'
verloopt langs steeds meer schakels, die evenzovele 'hold-ups' vormen. Het
belang van de eigenaar (en de activa in het centrum) voor de operationele
activiteiten die een manager en zijn ondergeschikten (werknemers) ontplooi-
en met activa in de periferie neemt derhalve af. Op een zeker moment wordt
een omslagpunt bereikt waarbij geen compenserende baten meer staan
tegenover de kosten van co8rdinatie. Het kan dan efficienter zijn om
bepaalde activa en daarmee samenhangende operationele activiteiten te
verzelfstandigen in een nieuwe organisatie. (Hart en Moore 1990; Hart
1990: 160-164; vgl. Grossman en Hart 1986)

De relatie met deze organisatie wordt geregeld door middel van een
contract. Verzelfstandiging vergt namelijk een herverdeling van eigendoms-
rechten. Deze herverdeling kan slechts tot stand komen indien alle betrok-
ken partijen er voordeel van ondervinden. Voor de eigenaar heeft verzelf-
standiging het voordeel dat activiteiten nauwkeuriger worden gespecificeerd.
In een grote organisatie treedt immers een verlies op aan (residuele) controle
over niet-gespecificeerde activiteiten. Door activiteiten meetbaar te maken,
wordt de functie van residuele bevoegdheden, namelijk het eigenhandig
kunnen invullen van opengebleven details, overbodig en kan hij deze
opgeven. De manager heeft belang bij eigendomsrechten waarmee hij zich
de opbrengsten van eigen specifieke investeringen kan toetigenen. Omdat
zijn prikkel tot investeren hierdoor toeneemt, is een beter eindresultaat
mogelijk dat ook de eigenaar ten goede kan komen. De werknemers die
ondergeschikt zijn aan de manager hebben belang bij verzelfstandiging
voorzover de manager een aanzienlijk groter profijt heeft van hun investe-

ringen dan de eigenaar. Indien het aantal 'hold-ups' wordt gereduceerd,
kunnen werknemers namelijk direct met de manager onderhandelen. Aange-
zien hij na verzelfstandiging controle uitoefent over de desbetreffende activa
zijn werknemers beter in staat een deel van de opbrengsten voor zichzelf te
bedingen. (Hart 1990: 162-163) Kortom, de eigenaar draagt veel residuele
bevoegdheden inzake niet-gespecificeerde activiteiten over aan de manager,
die eigenaar wordt van de 'dochter'-organisatie. (vgl. Grossman en Hart
1986: 717) Na verzelfstandiging kan de eigenaar geen rechten meer uitoefe-
nen, tenzij deze expliciet zijn vastgelegd in het contract. Van belang is dan
ook welke eigendomsrechten worden overgedragen, mede omdat zij bepalen
hoe efficient de (structuur van de) nieuwe organisatie is.

7 Daamaast vergt ook de horizontale cotirdinatie van verschillende activa (en daarmee

ontplooide activiteiten) steeds meer inspanningen.
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Als de manager de beschikking krijgt over een eigen vermogen dat
(gedeeltelijk) naar eigen inzicht mag worden aangewend, werkt dat positief
uit op zijn inspanningen. Dit usus fmctus geeft namelijk een prikkel om
meer te investeren in kostenbesparingen of kwaliteitsverbeteringen, omdat
de opbrengsten daarvan gedeeltelijk aan het eigen vermogen kunnen worden
toegevoegd. Van het recht op reservering wordt dan ook een grotere (alloca-
tieve) efficiEntie verwacht. Bovendien biedt deze financiE le ruimte mogelijk-
heden om ondergeschikten te stimuleren. Zolang een abusus ontbreekt, zal
de manager echter weinig rekening houden met de toekomstige waarde van
activa omdat deze niet kan worden gekapitaliseerd door middel van ver-
koop. Een abusus kan worden verleend in de vorm van het recht op toegang
tot de kapitaalmarkt. Derden krijgen hierdoor een financiale aanspraak op de
waarde van de organisatie. Omdat kapitaalverstrekkers een sterkere winstge-
vendheid eisen, kan ook hiervan een grotere effici8ntie worden verwacht.
(vgl. Kunneke 1993: 35-40)

Kortom, de eigendomsrechtentheorie biedt een mogelijke verklaring
voor organisatievorming op basis van vrijwilligheid tussen actoren 6n voor
de (efficiEntie van de) structuur van organisaties op grond van de aard van
toegekende eigendomsrechten.

5.3 Agentschapstheorie

5.3.1  CEN'TRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De agentschapstheorie bestudeert de relaties die ontstaan als een actor
(principaal) een andere actor (agent) aantrekt om voor hem, en onder zijn
verantwoordelijkheid, bepaalde taken te verrichten.8 (Ross 1973: 134;
Arrow 1985: 37; Levinthal 1988: 155) De vereiste-prestaties en de beloning
van de agent worden geregeld in een c6ntragt-(-D-): (Schan  1987: 466-

--. ..,-'.'...1./.---.....

571-CEnfald hypothese,--15.-,dat., n_effififj contract de agent zodanig
prikkelt dat..de .afgesproken.taken  zo. efficient.mP.gelijjs.-9.grden  vervuld.

8 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen de normatieve 'principal-agent'
benadering en de positieve 'agency theory'. (Eisenhardt 1989: 59) De normatieve

benadering heeft een formeel-modelmatige inslag. Zij zoekt de optimale beloningsstruc-
tuur voor agenten in met name een marktcontext. De 'agency theory' richt zich vooral op
agencyproblemen binnen organisaties. (De Vries   1992:   68-69)  Op deze benadering  ligt
hier het accent.
9 Contract heeft hier niet de betekenis van een juridisch bindend document, maar betreft
veel  meer een bepaalde invulling  van de agencyrelatie.   (vgl.   Neelen   1997:   63)
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(Baiman 1990: 342) Figuur 5.2 brengt de structuur van de agentschapstheo-
rie in beeld.In de tekst wordt met (-.-) naar de elementen hieruit verwezen.

Figuur 5.2 Essentle van de agentschapstheorie
Condities Processen Uitkomsten

0,
A  n,tlw,lonele «mge,IN  .*------- -------- D Compleet contract

  Taa'*enmerken                      c

:\
  'opportunisme«     keuze van    

8 1 pedecte rationalitelt         2            C l Ompleet Oontraf
<- risicohouding

1 Agencykostenpammeters
2     Minimalisatie van totale agencykosten als gedragsregel
3     Marktooncurrentie als perfect co#dinatie- en selectiemechanisme
4 Harmonteuze Integratie

De agencyrelatie is ingebed· in een institutionele omgeving dis-ali.ex-o=-geen
wordt beschouwd. Verondersteld wordt dat effici8nt werkende markten
Glz)3Ld&-kcmlii yan...hehomn. (Hill en Jones 1992: 134-135). .Skli sa-
ties worden gezien als (niet meer dan) een knooppunt van marktcontrac-
ten.w Zij vormen een bepaalde structuur van eigendomsrechten die als
uitgangspunt voor de analyse wordt genomen: 1 (-Aa-) (Baiman 1990:
342; vgl. Hart 1990: 156) Principaal en agent worden Esacht_vrijwillig een
samenwerkingsverband aan tegaan, omdat beidende voordelen   van  specia-

 sat-„e- en, en   te   benutten.'Z   (Hart   en   Holmstrdm    1987:   76)   Re   a   entIis
bereidte-partic' ,p.. ren   in run-voor..ten_goe(le beloning. De principaal   ver-
wacht dat de aqent in staat is om bepaZie omvangruke en/ot comp7exe

-----'-'. I

taken te verrichten, waarvoor het- hernzeli   aan  tijd, sEfcifieke kennis  
capaciteiten-91}jkreskLetoe 1964: /56; Coleman 1950: 14E-F rsen 1993:
278) *Als  opdrachtgever-dclegeert-dc..RcinQJ.paal-bdeids,"dint&-aan-dQagent.

m Ook ongeschreven contracten maken hiervan deel uit. Zij hebben vaak een langdurig
en organisatiespecifiek karakter (Klein 1983: 374). Daarmee bezit de organisatie een
zekere zelfstandigheid en fungeert zij impliciet als raamwerk waaraan contracten zijn
'opgehangen'.
" Op basis van dit uitgangspunt wordt de agentschapstheorie wel gezien als tak van de
eigendomsrechtentheorie.  (Fama   1980:   289;  vgl.  P. de Vries   1992:   57-58)
,2 In praktijk heeft de agent niet zelden slechts een beperkt aantal alternatieven, zodat van

wezenlijke vrijwilligheid geen sprake is. (Perrow 1986 226-227)
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Hiermee geeft hij zijneigen beslissingsbevoegdheidvooLd£ Moerinjvan
-w-elomsc*even taken 0618.Ill.i.U.oor het rechf,9A.d&„Agti *pAl asrent te
contr leM.-fvgl. White 1985: 187-189; Coleman 1990: 152)41191-291=staat
een-s-che.iding-LaAb .I dhgd#A.(eigendomsrechten)-,binnen  dG-grganisati&
De agentschapstheorie tracht te verklaren welke gevolgen dit heeft voor de
efficientie van de organisatie en hoe deze kan verbeteren door inschakeling
van marktmechanismen. (P. de Vries 1992: 58-59, 66; vgl. White 1985)
Deze verklaring rust op veronderstellingen inzake de actoren (-B-) alsmede
op de aard van te verrichten taken (-Ab-).

Re actoren wordt perfecte rationaliteit13 toegedacht en zij instaat om
COI[lplete contracten te sluiten. De in/brmatie waarover.-zii --besch-»en,    is
asEmmetrisch verdeeld.Veelal heeft de agent -informatie waartoe de princi-
paal niet kostenloos toegang kan krijgen. Beiden streven hun eigen doelen
na  en  gedragen  zich in voorkomende-gexallan-OPROID.Iniati§£11:- (Peter-sER
T9935-279rn;-age.gtwordt in het bijzonder een houding_lgegeschreven van

0--I-/6....../--,                                        '
het minimaliseren, van inspannlrlgen.. VeRETitllEn in doelen kunnen uitmon-

-

deE-m    bela genconflicten (vgl. Jensen en Smith 198:-- 102-103).    Het
contract_ dient daarom prikke is te geven tot co6259uefledrrig. (Levinthal
1988: 156; Eisentfar-di-1959:35;.. Baimaii"-1'9 . 342) 12aamaast-verschillen
principaal en agent in hun risicohouding. De agentwgIdt-geaoht-risicoivers
tezijn,  9 mdathilmj-wel) nietin staat is j In inspanningS...t-*..spI dcn„-De
QrinsilEal-k n-zull.lu !E &23Brentegen diversificeren en heeft daarom
eenrisico-neutrale 112.-Udj£E.(EisBiiri lt-I9SgrEOZE- aiman 1990: 343)

De wijze waarop het contract wordt ingevuld, is mede afhankelijk van
de taken die de agent dient te verrichten. Belangdik ziin in het biizonder de
2lgende taakkenmerken14 (Eisenhardt 1985: 139 en 1989: 61-62):
a  onzekerheid: de mate waarin resultaten onderhevig zijn aan exogene&-R -- . o-·•• - ••=•-Y:-*

invloeden, in verhouding tot de invloed die de.88Ent zelf daarop uitoe-r.              '„...„„„„--.--*.
NEL(vgl. Arrow 1985: 47; Petersen 1993: 278-279) Gegeven de

/7
mogelijkheid van complete contracten heeft onzekerheid een parame-
trisch (zie hoofdstuk 4.4) karakter.

b meetbaarheid: d ..millt.x#n=mlwlgisjt.«-j&.11£Lbeoorde!91. van de
5-alitilLYjaI sultat -9Lgoederen. Naar afnemende meetbaarheid

-..•.....----.-..,..t„K·.
j59911_-Borden onderscheiden:  (il 02Eestl ,--,(11) er 51285-gLiul)
vertrouwensgoederen. Hun kwaliteit wordt vastgesteld op basis van (i)-=--Il-==.8'-I-.....I-
toetsing aan vereiste productspecificaties, (ii) eerdere ervaringen met de

" In empirisch georienteerde literatuur wordt de cognitieve competentie weI aan grenzen
gebonden. (Eisenhardt 1989: 58-59; vgl. Petersen 1993: 279)
14 Ook veelzudigheid van resultaten of activiteiten kan als kenmerk worden gezien.
(Petersen 1993: 281)
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producent, respectievelijk (iii) evaluatie van de zorgvuldigheid waarmee
de regels voor het productieproces zijn nageleefd. (Kuiper 1993: 212)

c  P/ogrammeerbaarheid: de mate waann-de-ondirdelen..yaR Wn-laak ex
ante kunnen worden gespeoliceera. Voorwaarde is een transparant

--

product2eprdcesmet voldoend;liizi,cm in middel-doel-rjaties.-Naarmate
de transparantie toeneem t,7Omnen processeii-tidiEr ex ante worden
geprogrammeerd en ex post getoetst op een adequaat verloop. (vgl.
Ouchi 1979: 843-844)

Met name de combinatie van informatie-asymmetrie, onzekerheid en
Btentieel) belangenconflict maakt de agencyrelatie p ro  e-matiscE.Frimmy-

problemen betreffen zowel de ETBErctellng als de motivatie van agen 
..--   . -=*.*

(Hart-en-TTBIHErf51)87:-76T'ETrl lfibil-tot- uitdrukkin2  in   ransactie-  ofweT-
a29Sy]Walenis_ De principaal staat  voor twee samenhangende  ke z"en.
966r het sluiten van het contract dient hij een agent te selecteren die de
noodzakelijke kwaliteiten bezit voor het vervullen van de taak. Behalve
deskundigheid is ook loyaliteit van belang, dat wil zeggen de bereidheid om
de belangen van de principaal zo goed mogelijk te behartigen (Petersen
1993: 27). Daarnaast dient hij in het contract een zodanige beloningsstruc-
tuur op te nemen dat de agent (ex post) de gewenste activiteiten zal ont-
plooien. Deze keuzen zijn problematisch, omdat de informatie en/of keuzen
van de agent voor de principaal verborgen zijn, en als gevolg hiervan
zelfselectie en/of moreel risico kunnen optreden:6  Soms  kan de principaal

15 Jensen en Smith (1985: 96) omschrijven agencykosten als de kosten van "structuring,
administering and enforcing contracts [...] plus the residual loss". Cruciaal zijn de kosten

van 'enforcement', die resulteren uit 'monitoring and bonding'. 'Monitoring' betreft
regelgevende en toezichthoudende activiteiten van de principaal ter beperking van

ongewenste acties van de agent. 'Bonding' staat voor de kosten die de agent maakt om te

garanderen dat de principaal geen schade lijdt door zijn acties. Hij kan zijn prestaties
bijvoorbeeld vrijwillig laten certificeren. 'Enforcement' reduceert het verlies dat ontstaat
wanneer het contract niet zou worden nageleefd. Ondanks deze investeringen kan een
verschil resteren tussen de feitelijke acties van de agent en de acties die nodig zijn om de
optimale uitkomst te realiseren. Dit is het 'residual loss'. (Jensen en Meckling 1976: 308;
vgl. Pratt en Zeckhauser 1985: 3-4)
16 De principaal kan deze vraagstukken langs verschillende wegen benaderen. Hij kan
eerst (met hulp van onafhankelijke deskundigen) een agent selecteren in de hoop dat deze
van het juiste type is en daarna een bepaalde beloningsstructuur kiezen. Een alternatief is
om beide stappen samen te nemen en agenten een aantal beloningsmogelijkheden aan te
bieden die zodanig zijn geconstrueerd dat zij een bepaald type agent aantrekken. De con-
structie van de beloningsstructuur dient de principaal af te stemmen op de doorsnee-
kenmerken van de doelgroep, omdat het werkelijke type van agenten voor hem verborgen
informatie is. Hierdoor loopt hij het risico veel laag gekwalificeerde kandidaten aan te
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de activiteiten van de agent waarnemen, maar is de informatie op grond
waarvan de agent beslissingen heeft genomen voor hem verborgen. Hij is
dan niet (goed) in staat om deze te beoordelen op hun toereikendheid. In
andere gevallen zijn de activiteiten zdlf verborgen en kan de principaal
alleen het resultaat waarnemen. Hierdoor beschikt de agent over ruimte om
zich minder in te spannen. Er zijn dan twijfels mogelijk over zijn motieven
(moreel risico). De principaal heeft namelijk geen zekerheid dat de agent
daadwerkelijk de beslissing neemt die de belangen van de principaal het
beste dient. (Moe 1984: 754-755; Hart en Holmstr6m 1987: 76; Petersen

1993:  284)
 ege-ven deze DIQblemen wordt het contract 32125-isitnIQtuI d,-dat

de agent er belang bij krijgt om de doelen van de pnncipaal na te streven en
wel zo efilcient mogelijk. De relatieve hoogte van de hiermee gemoeide
agencykosten wordt 1;Ep--ald door de specifieke combinatie van taak- en
gedragskenmerken. Om de agencykosten te minimaliseren (-2-), kan de
principaal kiezen uit drie contractvormen. (Ouchi 1979; Eisenhardt 1985:
147-148; vgl. Neelen 1993: 79-80) De eerste weg die hij kan inslaan, is
'behavior control'. Bij taken met een transparant productieproces kunnen
activiteiten worden geprogrammeerd. De principaal beschikt dan over min
of meer dezelfde informatie als de agent. Naarmate taken complexer
worden, bouwt de agent een informatievoorsprong op. Ter vermindering van
deze asymmetrie kan de principaal investeren in informatiesystemen die de
activiteiten van de agent zoveel mogelijk zichtbaar maken. De agent wordt
dan beloond op basis van 'monitoring'. Naarmate de kosten toenemen en
goedkopere alternatieven beschikbaar komen, neemt de (kwaliteit van) uit
toezicht verkregen informatie echter af (Pratt en Zeckhauser  1985: 5).

In geval van complexe taken waarbij de activiteiten van de agent niet
goed zichtbaar zijn, kan de principaal kiezen voor 'peiformance  control'. De
agent wordt dan beoordeeld op en beloond naar resultaat (output of outco-
me). Omdat resultaten niet volledig door de inspanningen van de agent
worden bepaald, ontstaat er een risico dat deels door de agent wordt gedra-
gen. Zolang de onzekerheid over resultaten relatief klein is, zijn de kosten

van risico-overdracht laag en ligt een vorm van 'performance control' voor
de hand. Om te toetsen of de agent zich optimaal inspant, maakt de princi-
paal gebruik van bepaalde prestatie-indicatoren. Dit geeft de agent echter
een prikkel om zijn inspanningen op die indicatoren te richten in plaats van
op de afgesproken doelen. 17

(Eisenhardt 1985: 135-139 en 1989: 60-63)

trekken, omdat hoger gekwalificeerden de beloning onvoldoende achten.   (Moe    1984:
754-755; Petersen 1993: 280-281,vgl Levinthal 1988: 156)
17 In de praktijk schakelen principalen voor toezicht en controle soms onafhankelijke

deskundigen in, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van audits.



98                                          V erzelfstandigmg  en  politieke  economie

Bij deze twee vormen van sturing staat de principaal in essentie voor de
afweging tussen de kosten van (a) het observeren van gedrag en het motive-
ren van de agent door prikkels, en (b) het meten van resultaten en het delen
van risico met de agent. (Levinthal 1988: 161, 167; Eisenhardt 1989: 61;
Baiman 1990: 343) Indien echter zowel observatie van gedrag als het meten
van resultaten met zeer hoge kosten gepaard gaat, is een vorm van 'social
contror mogelijk. 18    (Eisenhardt    1985:    139)    Hierbij   kan   worden   gedacht
aan gevallen waarin de agent zeer gespecialiseerd en waardevol menselijk
kapitaal in de zaken van de principaal investeert. Omdat hij dan beschikt
over aanzienlijke beslissingsvrijheid, neemt vertrouwen in de competentie
van de agent de plaats in van gedetailleerde specificatie van resultaten.

(Schanze 1987: 466-467) In zulke gevallen is een strategie van socialisatie
meer geschikt. 19 Door middel van selectie, training en 'indoctrinatie' wordt
ernaar gestreefd om de waarden, belangen en doelen van de agent op 66n
lijn te brengen met die van de principaal.

5.3.2  GRENZEN EN STRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING

Aangezien de agentschapstheorie geen principieel onderscheid maakt tussen
markt en organisatie kan zij geen uitspraken doen over de grenzen van de
onderneming. (Hart 1990: 156; Eggertsson 1990: 48-49; vgl. Klein 1983:
371) De aandacht gaat uit naar de structuur van de onderneming. Kenmer-
kend voor grote ondernemingen is de scheiding tussen management en
controle van beslissingen. 'Decision management' betreft de voorbereiding
en  uitvoering van beslissingen, terwijl 'decision control' de ratificatie   van
beslissingen en het toezicht op de uitvoering omvat. Door deze scheiding
kan een agent niet exclusief het management van 6n de controle op dezelfde

beslissingen vervullen. (Fama en Jensen 1983: 302-304) Fama en Jensen

(1983: 308-309, 322-323) zien deze rolverdeling als een efficiEnte oplossing
voor de problemen die voortvloeien uit de combinatie van specifieke kennis
en diffuus eigendom. In een grote organisatie is de benodigde kennis voor
beslissingen verspreid over vele agenten op meerdere niveau's. Specifieke
kennis kan alleen tegen hoge kosten aan anderen worden overgedragen. Het
is derhalve efficitnt om de voorbereiding en uitvoering van beslissingen te
delegeren aan agenten met de meest relevante kennis. De resulterende

agencyproblemen kunnen worden gereduceerd door op de verschillende

18 Deze wordt genoemd in de 'organizational control'-literatuur die nauw verwant is met

de agentschapstheorie. In feite behelst dit een vorm van 'input control'.

" Socialisatieprocessen die betrekking hebben op een organisatie duidt Ouchi (1979: 837)
aan als 'clan'. Hij onderscheidt deze van socialisatie binnen een groep met dezelfde
waarden (professie) of de maatschappij als geheel (cultuur).
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niveau's een scheiding aan te brengen tussen management en controle. De
eigenaren delegeren 'decision control' aan topmanagers, omdat het voor hen
te kostbaar is om toezicht te houden op alle activiteiten.20 Niet alleen delen

zij het eigendomsrecht met vele anderen, maar zij diversificeren hun
kapitaal ook over meerdere ondernemingen teneinde risico's te spreiden.
Daarom hebben zij vooral belang bij een efficiEnte kapitaalmarkt die de
juiste waarde van ondernemingen bepaalt. 21 (vgl. Demsetz 1967: 41-42;
Furubotn en Pejovich 1974b: 47-48) Kortom, uit de scheiding en diffusie
van management en controle vloeit een structuur van 'checks and balances'
voort die de macht van individuele agenten beperkt om afbreuk te doen aan
de belangen van eigenaren. (vgl. Fama 1980: 290-292)

De mechanismen die in verschillende organisaties worden gebruikt om
'checks and balances' te crearen, vertonen volgens Fama en Jensen (1983:
310-311)   grote   overeenkomsten.   Veelal   is   sprake  van een formele beslis-
singshi#rarchie, waarin managers de initiatieven van ondergeschikten
ratificeren en toezicht houden op hun prestaties. Daarnaast bestaan er
systemen van wederzjds toezicht. Managers investeren een groot deel van
hun 'human capital' in de onderneming. Hun toekomstige 'waarde' op de
arbeidsmarkt is afhankelijk van de prestaties van de onderneming, en wordt
mede beinvloed door signalen die een efficiente kapitaalmarkt geeft. Fama
(1980: 292-295) betoogt dat een concurrerende arbeidsmarkt druk cre6ert

om managers te selecteren op en te belonen naar prestatie. Bij het ontbreken
van prestatiebeloning vertrekken de beste managers, terwijl voor managers
die onvoldoende presteren altijd vervangers beschikbaar zijn. Managers
hebben derhalve belang bij het succes van de onderneming. Aangezien dit
laatste wordt beinvloed door de prestaties van collega-managers, oefenen zij
wederzij(is toezicht uit teneinde hun 'marktwaarde' te verhogen. Incompe-
tente managers kunnen namelijk worden gepasseerd, terwijl actieve mana-
gers promotie kunnen krijgen. In Angelsaksische landen behoort het benoe-
men, ontslaan en belonen van lagere managers tot de bevoegdheden van de
Raad van Bestuur. Hierin hebben zowel externe deskundigen ('commissaris-
sen') zitting als interne topmanagers. De Raad van Bestuur is de ultieme
interne toezichthouder, die wordt gedisciplineerd door de kapitaalmarkt.
Primair geldt dit voor topmanagers van buiten de organisatie die een
reputatie hebben hoog te houden. Zij stimuleren de concurrentie tussen

20 Daarmee wordt 'decision control' ook gescheiden van 'residual risk bearing'. Alleen
deze laatste functie houden de eigenaren in eigen hand.
21 Omdat die waarde de managementbeslissingen reflecteert, zou het recht van eigenaren
tot verkoop van aandelen managers prikkelen om hun eigenbelang in harmonie te

brengen met dat van de aandeelhouders.
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topmanagers.22 Kortom, managers van grote ondernemingen worden vol-
gens de agentschapstheorie niet zozeer gedisciplineerd door eigenaren, als
wel door de interne en externe arbeidsmarkt, interne toezichtsmechanismen,
en de kapitaalmarkt.23

Non-profit instellingen kennen volgens Fama en Jensen (1983: 318-321)
een enigszins afwijkende structuur vanwege het ontbreken van 'residual
claims'. Donors van non-profit instellingen beschikken namelijk niet over
een vervreemdbaar recht op residuen. Om te garanderen dat hun donaties
effectief worden aangewend, wordt een scheiding aangebracht tussen
management en controle. Aan de top staat een Raad van Bestuur die
managers benoemt, controleert en beloont. Als gevolg van het ontbreken van
'residual claimants' kunnen de bestuursleden niet door externe kapitaalver-
strekkers uit hun functie worden ontheven. Om die reden hebben in de regel
geen managers met stemrecht zitting in de Raad van Bestuur en worden
nieuwe leden benoemd via cooptatie. Meestal gaat het om grote donors die
zonder beloning daarin participeren. Bovendien worden managers veelal
voor een vaste periode benoemd, zodat een evaluatiemoment is ingebouwd.

Grote ondernemingen in Nederland hebben een structuur die hiermee

enige overeenkomst vertoont. Bij een zogenoemde structuurvennootschap
zijn de interne en de externe belangen namelijk vertegenwoordigd in
afzonderlijke organen. Het hoogste orgaan is de Raad van Commissarissen.
Hierin hebben externe belanghebbenden en/of deskundigen zitting. Hij
benoemt en ontslaat de topmanagers van de onderneming, die deel uitmaken
van de Raad van Bestuur.24 Deze dualiteit geeft een prikkel om de geza-
menlijke belangen van alle 'stakeholders' te behartigen.

5.3.3  BETEKENIS VOOR VERZELFSTANDIGING

Verzelfstandiging brengt verandering in de agencyrelatie tussen de Raad van
Bestuur en managers van organisatie-onderdelen. Een agentschapstheoreti-
sche verklaring voor zulk een verandering in de (interne) structuur van de
organisatie  zou als volgt kunnen luiden. (vgl. KOnneke   1993:  40-47)

De agent beschikt over specifieke, vakinhoudelijke kennis van het
productieproces. Deze kennis is moeilijk over te dragen aan de principaal.

22 Dit Wijst Op het belang van de samenstelling van de Raad van Bestuur, als cruciale
schakel tussen enerzijds de eigenaren en anderzijds de managers en werknemers. Over de
mate waarin de Raad van Bestuur in staat is managers te disciplineren, zijn de meningen
verdeeld  (Hill en Jones 1992: 147-148).
23 lien belangrijke voorwaarde is dat managers toekomstige loonaanpassingen op de
arbeidsmarkt zodanig wegen dat zij afzien van 'shirking'.
24 Daarnaast is de president-commissaris voorzitter van de Aandeelhoudersvergadering.
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Door gebrek aan capaciteiten is de principaal niet in staat zelf de productie
ter hand te nemen noch effectief controle uit te oefenen op het productiepro-
ces. Het kan dan efficiEnter zijn verantwoordelijkheid te delegeren en de
agent bevoegdheden te geven om zelfstandig beslissingen te nemen. Daartoe
brengt de principaal een scheiding aan tussen 'decision management' en
'decision control'. De agent krijgt meer vrijheid bij het nemen van beslissin-
gen inzake de (voorbereiding en) uitvoering van beleid. Dit kan de effici-
entie ten goede komen omdat hij zijn deskundigheid beter kan benutten.
Ook het feit dat het voor de principaal moeilijker is om opportunistisch in te
grijpen in het productieproces werkt gunstig uit op de efficiEntie. De
principaal beperkt zich vooral tot ratificatie van beleid en toezicht (op
hoofdlijnen) op de uitvoering daarvan. De grotere vrijheid van de agent
betreft niet alleen de uitvoering van concrete productieprocessen. Veelal
wordt hij ook verantwoordelijk voor de vertaling van de door de principaal
vastgestelde hoofdlijnen in concreet beleid.

Tegenover zulke potentitle baten staat echter de verwachting dat een
scheiding tussen management en controle leidt tot een verscherping van het
agencyprobleem. Voorzover de principaal minder uitvoerige informatie
ontvangt, neemt de informatie-asymmetrie toe. Bovendien heeft de agent

belangen die deels voortvloeien uit zijn (nieuwe) eigen verantwoordelijk-
heid, en die kunnen afwijken van de belangen van de principaal. Samenge-
nomen betekent dit dat de agent meer mogelijkheden heeft om zijn (vergro-
te) beslissingsruimte opportunistisch uit te buiten door afbreuk te doen aan
de   kwaliteit en efficidntie   van de taakuitvoering. 25   Om te voorkomen   dat
agenten hun zelfstandigheid misbruiken, voorziet de principaal zich dan ook
van middelen. Voorop staat een regelmatige informatie-uitwisseling en
periodieke verantwoording. Daarnaast maakt de principaal gebruik van
toezicht- en interventie-instrumenten om de agent in de gewenste richting te
sturen.26 In welke mate zulke instrumenten nodig zijn, is onder meer
afhankelijk van de kenmerken van de gedelegeerde taak. Naarmate taak-
onderdelen eenvoudiger zijn te programmeren en/of de resultaten van het
productieproces beter meetbaar zijn, is de informatie-asymmetrie kleiner.
Verzelfstandiging veroorzaakt dan minder risico's, omdat de principaal de
efficientie relatief eenvoudig kan beoordelen. De principaal kan zijn stu-
ringsmiddelen in zulke gevallen laten aangrijpen op de resultaten. Als

25 De ruimte voor opportunistisch gedrag is nog groter indien de agent wordt gestuurd
door meerdere principalen. Afzonderlijke principalen hebben immers een kleinere prikkel
om toezicht te houden op de efficientie van de productie, en kunnen daarover ook
uiteenlopend  oordelen.  (Kunneke  1993:  46-47)
26 In vergelijking met de situatie v66r verzelfstandiging zijn sturingsmiddelen volgens

Kunneke minder specifiek, inhoudelijk en verplichtend, en meer procedureel van aard.
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programmering en/of meting van resultaten problemen geeft, dient hij vooral
te sturen op de te gebruiken productiemiddelen. Uit economisch oogpunt is
verzelfstandiging dan minder opportuun. Behalve met instrumenten van
sturing kan de principaal de ruimte voor opportunistisch gedrag ook beper-
ken door (interne) concurrentie te bevorderen. De mogelijkheden hiertoe zijn
groter naarmate meer organisatie-eenheden zijn verzelfstandigd. Dan is een
vergelijking met andere producenten mogelijk inzake de prijs-kwaliteitsver-
houding van producten. Daarnaast ontstaat een arbeidsmarkt voor managers,
die hen kan stimuleren om goede prestaties te leveren indien de principaal
promotiekansen koppelt aan hun 'marktwaarde'. (vgl. Pelikan 1993: 388)

5.4 Transactiekostentheorie

5.4.1 CENTRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De transactiekostentheorie bestudeert de wijze waarop transacties worden
 eco6rdineerd of bestuurd (-D-). Van een-- 87-dli .-ii.xglgdns  JVil#Lmson
(1989b:  142)« -/WakPllseen product wordt overgedragen  tjqgkijgh
zelfslpndig_Kn<1£lQ J   k-lever-baar isil_,Re hoofdlijn van de theorie is
weergegeven in figuur 5.3. In de tekst wordt met (-.-) naar de elementen
hieruit verwezen.

Actoren gaan transacties aan indien wederzijds voordeel kaliatgrdgii.-veil
166geni(Williamson -1987: 624) OpviirwilliME-Basis# suitenzij- een contract
3Fliiin rechten,en plichtfn, zo.,ggkd.„mogAjk-spQqificee1t1' De  transactie-
Eosiei,iheorie  gaat  erv»n  u#  dat  contracten  onvolledig -8jn, -zo*iCE:EP
Sisturing   door_middet - yan - Se,1 arrangement noodzake-ljiLi& Gegeven   ae
institutionele omgeving (-Aa-) varieert de bET;Bette aan besturing met de
kenmerken van transacties (-Ab-).28 In combinatie met de veronderstelde

..............-* ........-*---------I
efsesch8ppen van actoren  ;&1be le-LAUJe-%JITaoggllent het mee8--
d fl),Lug LsK:-:.. 14.-*.1.'-

27 Kay (1992: 319-321) wijst er op dat technische overdracht nog geen contract over
economische ruil impliceert. Door transacties aldus te definieren, reduceert de transactie-
kostentheorie de organisatie volgens hem in wezen tot een interne markt.

2a Williamson (1991) analyseert effecten van de institutionele omgeving op de keuze van

arrangementen (zie -x- in figuur 5.3; vgl. hoofdstuk 7.4).
29 Van gekozen arrangementen wordt impliciet aangenomen dat zij harmonieus in de
institutionele omgeving worden geincorporeerd (zie -4- in figuur 5.3).
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FIguur 5.3: Essentle van de transactlekostentheorle

Condmes Processen Ultkornsten

   ndtutionele omgevi;Iii     =13--   22 223-   D t»Arrangemeni3
l,Uransadekenme,kes·)

8opportunisme C keuze van    i
81                               *  Cl

l», begrensde rationalit ] 2 l."angem«

1 Transactiekostenparameters
2   Minlmallsatie van totate (productle- en) transactiekosten ala gedragsregel

3   Marklconcurrentle als Imperfect selectlemechanisme

4 Harmonleuze Integratle
x   VerschuMng In comparatleve kosten van altematleve arrangementen

In  de transactiekostentheorie 1Miiken.de-kenmerken..van actoren deels  af
van de 'homo economicus:30 (Williamson 1989a: 173-178 en 1989b: 138-

-50) Gelijk is de veromdeREelling  dat hun  f nlics-gonstant en gegeven
zijn.31 Hun competenties zijn echter kleiner. omdat zii zijn behept mst

€Fensde rationaliteit (-Bii-). Hun capaciteiten tot het verwerven, verw 
ken_ep veR,oorden van informatie-schieten tekort voor het_eilstueren van
hun intentie om rationeel te handeleii-13ie intentie iLXervat in de gedragsre-

15CEiii-rrarsigh7289Ekostenminimatisatie.   (vgl. Williamson 1993b:  460-
462) De actoren streven emaar.de som- van productie- en transactiekosten  te
mininiliseren (-2-L Gegeven de productiekosten worden de relatieve

-transactiekosten beslissend geacht voor de keuze van een arrangement
(-C-).32 Door_de veronderstelling van opportunisme (-Bi-) is de motivatie

30 Als nevenkenmerken worden wei genoemd 'dignity' en risiconeutraliteit. Met 'dignity'
laat de theorie ruimte om andere belangen in acht te nemen dan strikt eigenbelang.

Williamson acht dit met name relevant bij de organisatie van arbeid. Hij erkent dat
'dignity'  in zijn theorie  geen  rol van betekenis speelt.  (Williamson   1985: 44) Daarnaast

worden actoren geacht risiconeutraal te zijn (Williamson 1985: 388-390). Chiles en
McMackin (1996: 79-84) pogen risicopreferenties in de theorie te incorporeren.

" De nuance die Williamson (1975: 37-39) hier aanbrengt met zijn concept van 'atmo-
sfeer' vindt (nog) geen doorwerking in de theorievorming. (vgl. paragraaf 5)
31 Relatieve productiekosten kunnen ook een zelfstandige rol spelen bij de keuze van een
arrangement, bijvoorbeeld   in  de   vorm van 'capabilities'. (Argyres 1996: 130-131;   vgl.
North 1993: 251) Daarnaast wijzen Milgrom en Roberts (1992: 33-34) crop dat produc-
tie- en transactiekosten conceptueel moeilijk zijn te scheiden, omdat beide afhangen van

organisationele tn technologische factoren.
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vanactoren complexer., De mogelijkheid dat actoren zich. opportunistisch
ledragen, heeft als consequentie dat een arrangement waarborgen ZoEr

-

bieden ter besfherming yan transacties.
Transacties variaren in menig opzicht.33 Williamson (1979: 239) be-

schouwt drie kenmerken als kritisch voor de keuze van arrangementen:
a act89 REE<£%4fd6··:f»rBTS investeringen in productiemidde@en  die

tpecifiek   zijn  voor  een  bepaalde   transactie."   Deze 6lvesteringen verlie-
--- -7-......'........  '.I-*.------I-- .....»--"--"--

zen een belangrijk deel van hun productieve waarde als zij voor alterna-
tieve doeleinden en/of gebruikers worden aangewend. (Williamson 1989a:
179 en 1989b: 142) Naar hun aard vragen zulke transacties om waarbor-
gen.

b (NEUsturglp) onz<ked:gid:-dc-xoRLEMIL_b Jlbwing.binpmgdg„.infQKmaLit
schiet fundamenteel tekort. Onzekerheid kan zowel betrekking hebben op
de externe omgeving als op de transactierelatie. In het eerste geval gaat
het bijvoorbeeld om kenmerken van leveranciers en veranderingen in de
institutionele omgeving. Interne onzekerheid komt voort uit de mogelijk-
heid van opportunistisch gedrag en daarmee samenhangende problemen.
(M6nard 1996: 158)

c ,#equentie: het aantal keren dat een transactie wordt herhaald dan wel het
volume  of de schaal- van actjviteiten. Naarmate de filuentie_.toeneemt,
laidhen #ansactiekosten beter worden gespreid. Dit kostenvoordeel maakt
lier efficient om eeli spectrieK arrangemerrte ontwerpen. (Williamson
1989a: 183)

33 Milgrom en Roberts (1990: 32-33, 311-312) noemen ook complementariteit (paragraaf
5.2) en meetbaarheid (vgl. paragraaf 5.3) als transactiekenmerken. Meetbaarheid ziet de
'measurement branch' van de transactiekostentheorie als doorslaggevende factor bij de
keuze van arrangementen. (Barzel 1982) Moeilijk meetbare activiteiten die voor de
opdrachtgever belangrijk zijn, stimuleren tot verticale integratie ook al is de specificiteit
van activa niet hoog. Om te voorkomen dat de uitvoerder niet-meetbare activiteiten
verwaarloost, dienen namelijk ook de prikkels voor meetbare activiteiten zwak te zijn.
34 Specificiteit kan betrekking hebben op (1) faciliteiten voor opeenvolgende productiesta-
dia die zijn gevestigd op aansluitende locaties (site specificity), (2) activa voor een
bepaald product (physical asset specificity), (3) vaardigheden voor bepaalde activiteiten
(human asset specificity), (4) extra investeringen in bestaande activa voor een bepaalde
afnemer in de verwachting langdurig veel producten te verkopen (dedicated asset

specificity), (5) reputaties (brand capitaO en (6) 'site specificity' waarbij tijdige reactie
van personeel essentieel is (temporal specificity). (Lohtia e.a. 1994: 268) Deze typen
hebben verschillende gevolgen   voor de keuze van arrangementen.   Bij   1,   3   en  6   is  de
organisatie aangewezen, terwijl bij 2 en 4 vaak kan worden volstaan met additionele

waarborgen in een marktcontract. (Williamson 19893: 191-192)
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In combinatie met de kenmerken van actoren zorgen de transactiekenmerken

voor problemen, die zich het meest pregnant voordoen indien het aantal

leveranciers klein is.35 Informatie is dan niet alleen onvolledig, maar ook

verborgen. Onder structurele onzekerheid zijn begrensd rationele actoren

niet in staat om bij het sluiten van contracten alle relevante toekomstige
veranderingen te voorzien. (vgl. Langlois 1984: 31) Veel informatie blijft
ook verborgen, omdat de "true underlying circumstances relevant to the

transaction [...] are known to one or more parties but cannot be costlessly

discerned by or displayed for others". (Williamson 1975: 31) De onvolledig-
heid-yan contracten en de informatieverschillen tussen actoren bieden

„,- n...,- .._*......  r'*,.6..--

ove9 Qdig.ruimte-.war.oppgdutlistisch gedrag. Informatie is Dotentieel
..       ..«-1.-

onbe»ouwbaar_omdat    het   selectief_ka-0 -
worden onthuld    of   verdraai$.

(Williamson 1975: 21-23 Deze§riNemeniuiten-zich in.ex_ante_ell_ex.Rost.-
transactiekosten. Ex ante betreft het kosten van onderhandelen, afsluiten, en
6iiveiligenvancontracten. Ex post vloeien kosten voort uit de besturing van
het arrangement, inadequate aanpassing aan veranderingen in de omgeving,
hernieuwde onderlinge afstemming, en het afdwingen van afspraken. Omdat

ex ante en ex post kosten in praktijk moeilijk zijn te scheiden, worden zij

samengenomen. (Williamson  1985:  20-22)
Ter regulering van hun transacties kiezen actoren het arrangement dat, in

vergelijking met alternatieven, gepaard gaat met de laagste transactiekosten.

Aan de uiteinden van het spectrum van arrangementen staan de markt en de

organisatie (hierarchie). Daartussen bevinden zich hybride vormen. De
keuze tussen markt of organisatie wordt volgens Coase (1937: 388-392)

bepaald door de kosten waarmee markttransacties gepaard gaan. Impliciet
bevat dit standpunt de vooronderstelling  dat  'in the beginning there  were

markets'. Williamson (1975: 20) heeft die aanname verheven tot expliciet
uitgangspunt  voor de analyse. Daarmee richt de transactiekostentheorie . ziqh

primair  oD  het  falen  van. de_(externe) markt  en.belicht,zii.de.xogrdel-en.vm
de 9Eganisatie als potentieel efficient alternatief. Williamson (199lb)

„--„„'..... .r-/.....

vE elijkt de typen arrangementen door hen te karddtenseren in termen van
(i) het vermogen tot aanpassing aan veranderende omstandigheden, (ii)
instrumenten voor codrdinatie, en (iii) de contractwet die regelt hoe belan-

gen worden geharmoniseerd bij geschillen. Indien deze kenmerken elkaar

ondersteunen, is sprake  van een duurzaam arrangement. Tabel 5.4 geeft aan
hoe de drie typen op deze dimensies scoren.

" Volgens Medema (1992: 310-311) houdt Williamson geen rekening met potentuile

leveranciers (en afnemers). De aanwezigheid van 'hidden parties' relativeert het probleem

van activa-specificiteit.
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Tabel 5.4: Kenmerken van typen arrangementen

Type arrangement Markt Hybride Hiirarchie

Dimensie

i Aanpassingsvermogen
autonomie ++    +       0

samenwerking               0            +                 + +
ii Codrdinatie-instrumenten

prikkelintensiteit ++    +       0
bestuurlijke controle         0            +                 + +

iii Contractwet ++    +       0
(klassiek) (neo-klassiek) (relationeel)

Bron: Williamson (1991b: 281); + + = sterk; + = gemengd; 0= zwak

De markt is bij uitstek geschikt voor veranderingen waaraan actoren zich
onafhankelijk kunnen aanpassen. 36 Voorwaarde is dat in prijzen toereiken-
de informatie is verwerkt. Zij geven iedere actor een sterke prikkel om
kosten te reduceren en zich efficiEnt aan te passen, omdat hijzelf winsten en
verliezen incasseert. De onderlinge relaties tussen actoren worden beheerst
door de klassieke contractwet. Markttransacties kunnen eenduidig en
volledig in een contract worden gespecificeerd, zodat contractpartijen
kunnen volstaan met prijsafspraken en het tonen van hun bereidheid om het
overeengekomen resultaat te leveren. Eventuele conflicten worden langs
formele weg opgelost. Door het ontbreken van een afhankelijkheidsrelatie
speelt hun identiteit geen rol. (vgl. Schanze 1987: 467)

Bij de hybride staan actoren niet onverschillig tegenover de voorkeuren,
motieven en toekomstige keuzen van contractpartners.37 Zij behouden hun
autonomie, maar hebben een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. De
autonomie prikkelt hen om zich onafhankelijk aan bepaalde veranderingen
aan te passen. Voor andersoortige veranderingen streven zij naar aanpassing
in onderlinge samenwerking. Dit komt voort uit de wederzijdse behoefte aan
co6rdinatie van de investeringen in hun relatie. Zij sluiten namelijk contrac-
ten voor langere termijn. Deze zijn incompleet en fungeren als raamwerk
waarbinnen onverwachte veranderingen worden opgevangen. Bij het vullen
van leemten in contracten, het corrigeren van fouten, en het bereiken van
nadere overeenstemming is er ruimte voor opportunistisch gedrag. Hierdoor

36 De markt als type arrangement benadert het ideaaltype van volledig vrije mededinging.
37 Hybride heeft in de theorie steeds betrekking op een min of meer gelijkwaardig
samenwerkingsverband van twee (of meer) autonome actoren, zoals een joint venture of
duurzame toeleveringsrelatie.
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ontstaan transactiekosten, omdat transacties gedurende de onderhandelings-

periode onvoldoende aan de omgeving zijn aangepast. Speciale contractuele
constructies dienen efficiante, onderling afgestemde aanpassingen te bevor-
deren teneinde de continuiteit van de relatie te waarborgen. Gezamenlijk
optreden betekent evenwel dat evenredigheid in de verdeling van kosten en
baten een rol gaat spelen, waardoor efficientieprikkels verzwakken. Voor
gevallen waarin geen overeenstemming wordt bereikt, is voorzien in arbitra-

ge door onafhankelijke derden. Dit is kenmerkend voor de neo-klassieke
contractwet. Arbitrage heeft echter een beperkt toepassingsgebied en brengt
kosten met zich, die toenemen naarmate veranderingen zich vaker voordoen.
De relatie komt dan onder grotere druk te staan, zodat behoefte ontstaat aan
een flexibeler arrangement: de hiararchie.

In een hierarchie werken actoren voor alle transacties samen. Daartoe

sluiten zij een arbeidscontract waarin een begrensde gezagsrelatie wordt
vastgelegd. Deze maakt het mogelijk aanpassingen (snel) af te dwingen door
middel van opdrachten en controles. Omdat veel in de loop der tijd kan
worden ingevuld, kan worden volstaan met globale contracten. Het grotere
aanpassingsvermogen gaat echter ten koste van de intensiteit van prikkels.

Enerzij(is is de principaal bevoegd om middelen onderling te herverdelen.
Anderzijds kunnen agenten op plausibele gronden verantwoordelijkheid voor
verliezen op anderen afschuiven, omdat activiteiten onderling samenhangen.
Eventuele conflicten dienen binnen de relatie te worden afgehandeld, omdat
actoren een zodanig specifieke kennis bezitten van de omstandigheden en de
efficiEntie van alternatieve oplossingen dat hoge kosten dienen te worden

gemaakt om conflicten aan de rechter te kunnen voorleggen. Bovendien
ondermijnt de gang naar de rechter de effectiviteit en integriteit van de
hiBrarchie. Actoren zijn derhalve gedwongen hun geschillen zelf bij te
leggen of een beroep te doen op hoger geplaatsten om een beslissing te
nemen. Een houding van wederzijdse aanpassing en tegemoetkoming wordt
zo bevorderd. (vgl. M6nard 1996: 150-157)

5.4.2 GRENZEN EN STRUCIUUR VAN DE ONDERNEMING

De transactiekostentheorie geeft een verklaring voor verticale integratie van
bepaalde transacties. Daarmee pretendeert zij uitspraken te kunnen doen
over de grenzen   van de ondememing. 38 Integratie betekent immers   dat
transacties worden ondergebracht in 66n organisatie. Williamson zoekt de
verklaring voor het bestaan van de organisatie in de mate van activa-

38 Terecht constateren Grossman   en   Hart (1986: 692-693;   vgl.   Hart   1990:    159)  dat  de
transactiekostentheorie niet duidelijk is over de aard van de kosten van integratie en
daarmee over de beperkingen aan de omvang van de ondememing. (vgl. paragraaf 5.5)
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specWciteit. Zijn hypothese is dat integratie meer voor de hand ligt naarma-
te activa specifieker zijn. Duurzame investeringen in transactie-specifieke
activa brengen namelijk een fundamentele transformatie teweeg in de
marktstructuur. Gegeven gemiddelde onzekerheid wordt het gecombineerde
effect van activa-specificiteit en frequentie weergegeven in figuur 5.5.

Figuur 5.5: Transactiekenmerken en arrangementen

Activa-specificiteit gestandaardiseerd Bmmgd ideosyncra#sch

Frequentle

Trilateraal
incidenteel (Hybride)

Markt Ineo-Idasslekl

[klasslekl Bilateraal Hidrarchie---lirege/nia#g
Irelationeell [relationeell

Bron: Williamson (1979: 253 en 1985: 79)

In het algemeen is de markt het meest effici8nte arrangement voor transac-
ties met een gestandaardiseerd karakter. Omdat stee(is voldoende alternatie-
ven voorhanden zijn, brengen variaties in frequentie en onzekerheid geen
verandering in deze keuze. (Williamson 1979: 248-249) Anders ligt het
wanneer wordt geinvesteerd in specifieke activa. Hieruit ontstaat wederzijd-
se afhankelijkheid tussen leverancier en afnemer.39 De leverancier verwerft
door zijn kennis van het productieproces een voorsprong op mededingers.
Beeindiging van de relatie brengt voor de afnemer aanzienlijke kosten mee,
omdat hij andere leveranciers moet bewegen tot vergelijkbare specifieke

investeringen. Ook de leverancier heeft belang bij voortzetting van de
relatie, omdat specifieke investeringen gepaard gaan met 'sunk costs' die de
weg naar vele alternatieve doelen en/of afnemers afsnijden. De actoren zijn
dus min of meer tot elkaar veroordeeld. Als gevolg van de combinatie van
activa-specificiteit met onzekerheid is hun relatie gevoelig voor ex post
opportunistisch gedrag (vgl. Zald 1987: 703-704). De onvolledigheid van

39 Afhankelijkheid wordt in concreto bepaald door de omstandigheden. Zo kan een
leverancier, nadat hij duurzaam heeft geinvesteerd in specifieke activa, door de afnemer

worden gedwongen tot prijsverlaging wanneer de markt krimpt. Als de vraag echter

toeneemt, ontkomt de afnemer er bij gebrek aan alternatieven niet aan om een hogere
prijs te betalen. (Williamson 1996b:   36; vgl. Milgrom en Roberts 1990: 136-139)
Nooteboom (1993) analyseert systematisch verschillende vormen van afhankelijkheid,
terwijl Berger c.s. (1995) de invloed van percepties van afhankelijkheid beschouwen.
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het contract kan immers worden benut in het nadeel van de ander. De
actoren worden niet alleen geconfronteerd met onzekerheid over de inspan-
ningen van de ander, maar kennen ook elkaars intenties niet. Hierdoor dreigt
het gevaar van 'hold-up' van de meest afhankelijke actor. (Williamson
1975: 27-28 en 1986: 184-185) Hoewel de markt niet toereikend is om
transactie-specifieke investeringen te waarborgen, is het in de regel te duur
om een specifieke organisatie in het leven te roepen als transacties inciden-
teel plaatsvinden. Bij langdurige en/of onzekere transacties kan het w81
efficient zijn om een organisatie op te richten (diagonale lijn in figuur 5.5).
Het meest efficient is dan een hybride arrangement, waarbij voor het
oplossen van geschillen en het beoordelen van prestaties een derde partij
wordt ingeschakeld. Transacties waarmee specifieke activa zijn gemoeid en
die zich op grote schaal of reguliere basis voordoen, kunnen alleen efficiEnt
worden afgehandeld door middel van 'relational contracting'. Voor ge-
mengd-specifieke activa bestaan er (beperkte) alternatieven zodat schaal-
voordelen kunnen worden behaald met aanschaf via externe leveranciers.
Om die reden blijven de partijen zelfstandig. Zij komen tot wederzijdse
aanpassingen door het maken van opeenvolgende afspraken. Hun bilaterale
relatie staat echter voortdurend onder spanning. Enerzijds hebben beiden

belang bij het behoud daarvan. Anderzijds dragen zij afzonderlijk de kosten
en opbrengsten zodat contractaanpassingen niet zonder slag of stoot worden

gerealiseerd. Veel hangt af van de geest waarin de aanpassingen worden
geeffectueerd. Een toename van onzekerheid maakt het noodzakelijker een
constructie te vinden waarmee onderdelen van het contract later kunnen
worden uitgewerkt teneinde effectieve aanpassing aan veranderende omstan-
digheden te realiseren. Bilaterale en hybride arrangementen worden dan ook
vaak vervangen door de hi8rarchie. In figuur 5.5 is dit weergegeven met
twee pijlen. Tot verticale integratie in 66n organisatie wordt in elk geval

overgegaan als activa ideosyncratisch zijn, dat wil zeggen slechts kunnen
worden aangewend voor zeer specifieke gebruiksdoelen. Bij zulke transac-
ties kan de afnemer eventuele schaalvoordelen van een externe leverancier
zklf realiseren. De hierarchie maakt het mogelijk aanpassingen tot stand te
brengen zonder de noodzaak tot overleg, invulling of herziening van inter-
organisationele contracten. (Williamson 1979: 249-254)

Ook de interne structuur van de organisatie is met behulp van de transac-
tiekostentheorie geanalyseerd. M6nard (1996: 159-164) geeft een verklaring
voor verschillende vormen van hierarchie. Binnen de organisatie staan met
name de vaardigheden van mensen centraal. Naarmate de specificiteit van
'human assets' toeneemt, kunnen zij minder gemakkelijk opnieuw worden
aangewend en vervangen op de arbeidsmarkt. Omdat hierdoor meer moge-
lijkheden voor opportunistisch gedrag ontstaan, zal de hiErarchische relatie
die dit moet beteugelen, nauwer en directer zijn. Een toename in de frequen-
tie van interne transacties zwakt de tendens tot opportunistisch gedrag juist
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af, omdat de actoren meer informatie verwerven over het transactie-object
en de omgeving.40 Daarmee vermindert het belang van hiErarchisch toe-
zicht. De interne onzekerheid varieert met de mate waarin informatie
zichtbaar is. Informatie is beter zichtbaar naarmate de activa-specificiteit
afneemt en/of de frequentie toeneemt.

Op basis van de mate van interne onzekerheid onderscheidt M6nard drie
pure vormen van hierarchie. Technologie en externe onzekerheid neemt hij
daarbij als gegeven, terwijl hij aan frequentie hetzelfde gewicht toekent als
aan activa-specificiteit. Wanneer de activa-specificiteit laag41 is en de
frequentie hoog, is het probleem van de zichtbaarheid van informatie te
verwaarlozen. Aangezien transacties grotendeels kunnen worden geco8rdi-

neerd door middel van wederzijdse instemming, kent de organisatie een
sterk gedecentraliseerde structuur van besluitvorming. Er is sprake van een
J(apanse)-vorm, bestaande uit een los verband van relatief autonome
groepen. Als de activa-specificiteit toeneemt en de frequentie afneemt tot
beide een gemiddeld niveau hebben bereikt, is het moeilijker om prestaties
te beoordelen. Dit vraagt om toezicht door afzonderlijke actoren. De
organisatiestructuur kent dan meerdere niveau's van besluitvorming. Omdat

prestaties meetbaar zijn, kunnen operationele beslissingen worden gedecen-
traliseerd. De activa zijn immers niet zodanig specifiek dat meetbaarheid is
uitgesloten, terwijl ook de relatieve frequentie bijdraagt aan voldoende

informatie-uitwisseling. De operationele eenheden in deze M(ultidivisione-
le)-vorm staan onder sterk centraal toezicht. (vgl. Mintzberg 1979: 380-430)
Bij (zeer) hoge activa-specificiteit en (zeer) lage frequentie vormt de
zichtbaarheid van informatie een groot probleem. De toezichthouder dient
dan over specifieke vaardigheden te beschikken. Bovendien vereist de sterke

complementariteit van activa vrijwel continu gedetailleerde codrdinatie. Er is
daarom een gecentraliseerde structuur (met functionele afdelingen) nodig
met weinig niveau's van besluitvorming. De organisatie is relatief klein en
kent een simpele U(nitaire)-vorm.

5.4.3 BETEKENIS VOOR VERZELFSTANDIGING

Verzelfstandiging kan worden opgevat als vorm van verticale desintegratie.
HiErarchisch toezicht wordt in meer of mindere mate beperkt. Op zijn minst

40 Bij hoge frequentie heeft de transactierelatie vaak een langduriger karakter, zodat zich

reputaties kunnen ontwikkelen. (Milgrom en Roberts 1990: 310-311)
4, Omdat Mdnard de markt en de hybride buiten beschouwing laat, mag worden aangeno-

men dat dit niveau van activa-specificiteit boven het niveau ligt waarop deze alternatie-

ven efficient zijn
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is sprake van een beweging naar een M-vorm organisatie; soms gaat het
verder in de richting van een hybride.

In een organisatie die toeneemt in omvang vertonen activa en taken
grotere complexiteit. Voor de U-vorm genereert dit een tweetal problemen.
Ten eerste stuit het topmanagement steeds meer op de grenzen van zijn
capaciteiten. Het wordt moeilijker om functioneel gespecialiseerde onderde-
len centraal te sturen. Als remedie worden vaak additionele hierarchische
niveau's gecreaerd. Belangrijke problemen worden echter ter beslissing
doorgeschoven naar de top, die hierdoor wordt geconfronteerd met 'informa-
tion-overload'.42 Bovendien treden tijdens de informatie-uitwisseling tussen
niveau's informatieverliezen op, en wordt de besluitvorming vertraagd. Het
resultaat is een afnemende interne controle en effici8ntie. Ten tweede is de
top steeds minder in staat om strategische planning te combineren met
effectief toezicht op operationele activiteiten. Een gebruikelijk middel om
dit te ondervangen is het opnemen van de functionele afdelingshoofden in
het topmanagement. In de besluitvorming krijgen deelbelangen dan echter
meer aandacht. Daarbij komt dat afdelingen beleidsruimte krijgen die zij
kunnen aanwenden voor eigen doelen. (Williamson 1975: 133-135)

De M-vorm kan een effici8nte oplossing bieden door de negatieve
gevolgen van begrensde rationaliteit en opportunisme te mitigeren. Typerend
voor de M-vorm is een scheiding tussen strategische en operationele
beslissingen. Het topmanagement behoudt de verantwoordelijkheid voor alle
strategische beslissingen, maar delegeert de operationele taken aan zelfstan-
dige divisies. Door divisies meer vrijheden te geven, kunnen de voordelen
van specialisatie beter worden benut. Decentralisatie bevordert immers een
beter gebruik van locale informatie en een flexibeler aanpassing aan omge-
vingsveranderingen. Divisiemanagers hebben ook een prikkel om efficiEnter
te werken, omdat zij integrale verantwoordelijkheid dragen voor de allocatie
van middelen 6n (een deel van) de efficientiewinsten voor de eigen divisie
mogen aanwenden. Een duidelijker afbakening van verantwoordelijkheden
reduceert bovendien de 'information-overload' voor de top. Deze kan zich
hierdoor meer concentreren op zijn eigenlijke taken: strategische beleidsvor-
ming (inclusief het formuleren van heldere doelen voor divisies), toezicht op
prestaties, en allocatie van middelen over divisies naar toepassingen met
hoge verwachte opbrengsten.43 Toezicht is noodzakelijk om de autonomie
van divisies te beteugelen. Hiertoe beschikt de top over verschillende
middelen. Het kan de reputatie opbouwen dat incompetente of niet-co8pera-
tieve managers worden gestraft met verlaging van beloning, overplaatsing of

42 Dit wordt wel aangeduid als het eindstationeffect. (zie hoofdstuk 2.5)
43 Bedacht moet worden dat in het bedrijfsleven omzet en winst relatief 'harde' indicaties
van prestaties geven, zowel van de ondememing als van afzonderlijke divisies.
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ontslag. Daarnaast kunnen regelmatig audits worden uitgevoerd ter beoorde-
ling van prestaties. Hierdoor verkrijgt de top informatie om in voorkomende
gevallen selectief in te kunnen grijpen. Ten slotte worden divisies gediscipli-
neerd door de 'interne markt', omdat zij moeten concurreren om middelen
en daartoe bewijzen dat zij efficient werken. (Williamson 1975: 136-138,
145-148; Calista 1987: 466-473) De genoemde voordelen van de M-vorm
worden gegenereerd door een zekere balans tussen divisionele zelfstandig-
heid en centrale controle. Een balans die beter kan worden bewaard naarma-
te het eenvoudiger is om transacties te scheiden en prestaties te meten.

(Williamson 1975: 149-151) Scheiding van beleid en uitvoering, door
transacties te clusteren in samenhangende producten, is nodig om tot een
duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden te komen. Scheiding en
clustering vooronderstellen dat doeleinden vaststaan en breed worden
gedeeld. Tevens dienen doelen zodanig te worden geformuleerd dat zij
duidelijke prestatiemaatstaven opleveren. Teneinde hun efficientie te
bewaken, worden divisies immers beoordeeld naar outputs. De M-vorm zal
daarom het meest effectief functioneren in een relatief stabiele omgeving.

Onder bepaalde omstandigheden stijgen de kosten van de hierarchie, in
het bijzonder de M-vorm, zodanig dat de hybride een efficianter alternatief
vormt.44 Volgens Boone en Verbeke (1991) is dit met name het geval als
de organisatie een strategie volgt die is gericht op flexibiliteit en innovatie,
en activa-specificiteit gematigd is.45 Zulk een strategie is nodig in een
dynamische omgeving waarin de organisatie wordt geconfronteerd met
grotere onzekerheid. Volledige benutting van de voordelen van integratie
vereist selectieve interventie. Centrale controle gaat echter gepaard met
toenemende bureaucratische kosten vanwege de informatie-asymmetrie
tussen top en uitvoerende divisies. De top zal dan grijpen naar sterkere
prikkels, bijvoorbeeld interne transferprijzen. Vanwege toenemende onder-
linge afhankelijkheid tussen divisies zijn hun afzonderlijke prestatie-bijdra-
gen echter niet objectief meetbaar. Subjectieve vaststelling van transferprij-
zen door de top doet afbreuk aan de sterkte van de prikkels en kan kostbare

onderhandelingen met zich brengen. Op een zeker moment kan desintegratie
een effici8nter alternatief vormen. De divisie krijgt dan autonomie. Door het
lange termijn-karakter levert een hybride arrangement alleen netto-baten op

44 Hier wordt voorbijgegaan aan de J-vorm, omdat op grond van de transactiekosten-
theorie niet duidelijk kan worden aangegeven wanneer de hybride efficienter is dan de J-

vorm, en vice versa.
45 Impliciet veronderstellen zij in dit geval dat 'structure follows strategy'. Het type

strategie dat wordt gevolgd, speelt naar hun mening geen rol bij (zeer) hoge en (zeer)
lage activa-specificiteit. De hierarchie respectievelijk de marla blijven dan het meest

efficiente arrangement.
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indien de afnemer goede wederzijdse banden met leveranciers weet op te
bouwen. Het ontwikkelen van strategische netwerken van contractuele
relaties met leveranciers vraagt om een 'clan' atmosfeer waarin de partijen
elkaar vertrouwen, gezamenlijke doelen nastreven en risico's delen. (vgl.
Jarillo 1988; Dietrich  1994)

5.5 Een beoordeling van de transactiekostentheorie

Een belangrijke vraag in deze studie is of een verklaring van verzelfstandi-
ging binnen het bereik van de nieuw-institutionele economie valt. De nieuw-
institutionele economie en het verschijnsel verzelfstandiging bevatten ieder
zoveel gezichtspunten dat een volledig antwoord op deze vraag is uitgeslo-
ten. Omdat de transactiekostentheorie min of meer de 'Paradigmatischer
Kern' van de nieuw-institutionele economie vormt (Bohnet en Reichhardt
1993: 205), beperk ik mij tot deze theorie.46 Eerst ga ik na in hoeverre de
transactiekostentheorie een verklaring kan geven voor het ontstaan van
organisaties.47 Om de verklarende waarde in beeld te laijgen, analyseer ik
van welke elementen uit figuur 5.3 de geboden verklaring afhankelijk is en
of deze elementen eenduidig worden ingevuld (paragraaf 5.5.1). Vervolgens
behandel ik de vraag in hoeverre de theorie instrumenteel kan worden
toegepast in de praktijk (paragraaf 5.5.2). (vgl. hoofdstuk 4.2)

5.5.1 VERKLARENDE WAARDE

In essentie komt de verklaring van de transactiekostentheorie voor het
ontstaan van arrangementen neer op de volgende argumentatie. Er is een
institutionele omgeving (-Aa-), die voor de keuze van arrangementen als
gegeven kan worden beschouwd. Deze bevat alle 'feasible' arrangementen,
dat wil zeggen legitieme arrangementen die met de beschikbare middelen
zijn te realiseren.48 Welk arrangement wordt gekozen, is primair alhanke-

46 Hiermee verbonden zijn de volgende overwegingen. In tegenstelling tot de agent-
schapstheorie beoogt de transactiekostentheorie ook een verklaring te geven voor de

grenzen van de organisatie. Bovendien heeft zij (ook in vergelijking met de eigendoms-
rechtentheorie) een groter realiteitsgehalte in de kenmerken van actoren en de nadruk op
de ex post beheersing van contracten.
47 Bij verzelfstandiging komt uit de 'moeder' een dochterorganisatie voort.

48 Op grond van de impliciete veronderstelling van harmonieuze integratie (-4-) mag
worden aangenomen dat deze arrangementen eerdere selecties hebben overleefd. Doordat
de institutionele omgeving sterk het legitimiteitsgehalte van (typen) arrangementen
beinvloedt, legt zij beperkingen op aan de feitelijke keuzemogelijkheden. (Roberts en



114 Verzelistandiglng en politieke economie

lijk van de kenmerken van de onderliggende transactie (-Ab-). In combina-
tie met de kenmerken van actoren (-B-) veroorzaken zij transactiekosten
(-1-). De actoren hebben de intentie (-Bii-) om de som van deze kosten te
minimaliseren (-2-).49 Minimaliseren betekent evenwel geen marginale

analyse van alle kosten en baten van alle denkbare arrangementen. De
grenzen aan hun rationaliteit (-Bii-) en de onvolledigheid van de beschikba-
re informatie laten dat niet toe. De actoren onderzoeken slechts een deel van
de verzameling 'feasible' arrangementen (Williamson 1991c: 176; Roberts
en Greenwood 1997: 359; vgl. Langlois 1984: 35). Zij maken een 'discrete
structural analysis' waarin een beperkt aantal 'feasible' arrangementen wordt
afgewogen aan de hand van verschillen in transactiekosten. Door hun
'farsightedness' (-Bii-) zijn actoren in staat om daarbij te anticiperen op
voorzienbare situaties en ontwikkelingen. Uit de onderzochte alternatieven
kiezen zij het (in comparatieve zin) meest efficiente arrangement (-C-).
Vanwege de begrensdheid van hun competentie (-Bii-) kunnen zij echter
niet feilloos voorzien of dit arrangement daadwerkelijk het meest efficiEnt
zal zijn. Of hun keuze juist is geweest, dient de praktijk uit te wijzen, want
"what is and what is not efficient is decided upon by market selection"
(Vromen 1994: 76). Marktconcurrentie fungeert als mechanisme (-3-) dat
op een termijn  van  5  tot   10 jaar de minst efficitnte arrangementen 'uitzeeft'.
(Williamson 1985: 22-23) Daarmee zorgt het voor 'weak form selection'
tussen meer en minder efficiante arrangementen.50 De arrangementen die
deze selectie overleven, zijn namelijk niet 'the fittest' in absolute zin, maar
'fitter' in relatieve zin. (Williamson 1987: 623) Dit selectieproces wordt
zodanig effectief geacht dat het resultaat (-D-) kan worden gekarakteriseerd
als 'what is, is best', tenzij het tegendeel overtuigend is bewezen. Als
maatstaf hanteert de transactiekostentheorie namelijk de "remediableness
standard - according to which an extant condition is held to be efficient
unless a feasible alternative can be described and implemented with net
gains." (Williamson 1996b: 35)

Greenwood 1997: 355-356; vgl. Hannan  1992)
49 De hypothese van transactiekostenminimalisatie vormt de 'main case' waartoe de
transactiekostentheorie zich beperkt. Williamson    (1991 a: 95) erkent dat "economic
organization serves many purposes, of which transaction cost economizing is only one".
Omdat een omvattende theorie niet binnen handbereik ligt, acht hij het nuttiger een
theorie te construeren die zich concentreert op 66n hypothese en hieruit 'refutable

implications' afteidt. (vgl. Williamson 1993c: 125-126; Atkinson en Oleson   1996:   709)
so Roberts en Greenwood (1997: 367) hebben een 'constrained-efficiency framework'
ontwikkeld dat naar hun zeggen "a coherent conceptual underpinning" is voor dit
selectieproces.



Nieuw-institutionele economie 115

De transactiekostentheorie lijkt dus te beargumenteren dat de (in relatieve

zin) meest efficiente arrangementen overleven, omdat markt-concurrentie
selecteert op effici8ntie. Voor arrangementen wordt als verklaring gegeven
dat zij bestaan, omdat zij efficianter zijn dan 'feasible' alternatieven. (vgl.
Dunn 1992: 200; Medema 1992: 305) Volgens Langlois (1984: 34) is zulk
een verklaring op efficientiegronden mogelijk indien wordt voldaan aan
twee eisen. Er dient een doel-middel-raamwerk te zijn gespecificeerd, dat

duidelijk maakt voor welk probleem een oplossing wordt gezocht. Alleen in
relatie tot een expliciet doel kan immers worden nagegaan of de bestaande
structuur efficienter is dan alternatieven. Met een rationele analyse kan
worden vastgesteld welke beschikbare optie onder gegeven condities de
beste is. Daarmee is echter nog niet aangetoond dat ddze optie feitelijk tot
stand is gekomen. Er dient ook een mechanisme te kunnen worden gespeci-
ficeerd dat in staat is om uit relevante alternatieven de meest adequate

oplossing te selecteren. Alleen dan kan worden vastgesteld of de bestaande
structuur inderdaad de meest effici8nte optie is. Om het bestaan van een
specifiek arrangement te verklaren, is dus een selectiemechanisme nodig dat
verantwoordelijk kan worden geacht voor het ontstaan (en voortbestaan) van
dat arrangement. (vgl. Dow 1987: 25-26) In de transactiekostentheorie is aan
beide voorwaarden invulling gegeven. Als raamwerk geldt dat arrangemen-
ten een oplossing bieden voor het probleem van transactiekostenminimalisa-
tie. Aan de hand van de kenmerken van transacties (-Ab-) wordt in een
concreet geval beargumenteerd welk arrangement efficienter  is  dan ' feasi-
ble' alternatieven. Minder eenduidig is het mechanisme dat dient te bewerk-

stelligen dat het (in comparatieve zin) meest efficiente arrangement over-
leeft. Weliswaar zorgt marktconcurrentie (-3-) voor een bepaalde selectie,
maar deze heeft   een   'weak form'. Arrangementen   met   een  hoge   mate   van
efficietntie overleven, maar dit zijn niet per se optimale arrangementen.
Daarmee wordt de rol van het marktmechanisme naar de achtergrond
gedrongen ten gunste   van de intentie van actoren. (vgl. Williamson    1985:

22; Buckley en Chapman 1997: 134-135) Ondanks hun begrensde rationali-
teit worden actoren immers voldoende 'farsighted' geacht (-Bii-) om tot

51

een 'optimale' keuze uit 'feasible' alternatieven te komen. Vromen

51 Groenewegen en Vromen (1996: 370) constateren dat deze combinatie "leaves us with

a puzzle: if [...] boundedly rational agents cannot be engaged in complete contracting for
the reason that they cannot foresee future contingencies, then how can they foresee what

governance structures will turn out to be most efficient?" Zij zijn immers niet in staat ex

ante de transactiekosten van meerdere arrangementen te berekenen (Magnusson en
Ottosson 1996: 355-356). Dit geeft aanleiding tot "the suspicion [...] that the degree to

which Williamson takes the rationality of individuals to be bounded is tailor-made to
serve his theoretical purposes." (Groenewegen en Vromen   1997:   46)
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(1994: 130) concludeert hieruit dat de transactiekostenverklaring primair
intentioneel van aard is. De verklaring is van het rationele keuze-type.

52

Kortom, de transactiekostentheorie verklaart het bestaan van een arrange-
ment  uit zijn comparatieve efficiantie-superioriteit. 53   (vgl.   Dow   1987:   34)
Door het bestaande arrangement te herleiden op de aard van de onderliggen-
de transactie zorgen de transactiekenmerken voor een onafhankelijke
verklaringsgrond (ratio of raison d'6tre). (Langlois 1984: 26; vgl. Dunn
1992: 201)

Hieruit kan echter niet het historische ontstaan van concrete arrange-
menten worden verklaard. Anders gezegd, (efficiante reductie van) trans-
actiekosten vormen op zichzelf niet de oorzaak van bestaande arrangemen-
ten. (Magnusson en Ottosson 1996: 353-355; vgl. Schneider 1985: 1242;
Medema 1992: 311-313; Demsetz 1991: 166) Verklaring hiervan vereist
namelijk een bevredigende oplossing voor twee problemen: 'disequilibrium'
en 'path-dependence'. (Langlois 1984: 38-40 en 1989b: 294) Het eerste

probleem houdt verband met het feit dat "efficiency can't be defined
independently of the [...] environment" (Langlois 1989a: 20). De relatieve
efficientie van een arrangement kan varitren met de aard van de (institu-
tionele) omgeving. 54 Het tweede probleem komt voort   uit   het   feit   dat   "the

process by which more efficient forms supplant less efficient ones need not
work smoothly and unfailingly" (Langlois 1989a: 21). Een efficiEnte
werking van het marktproces is immers niet vanzelfsprekend (Dow 1987:
30-33; Hill en Jones 1992: 134-137). Maar zelfs bij effectieve marktwerking
kunnen inefficiEnte arrangementen blijven bestaan, bijvoorbeeld als onder-
deel van een grotere organisatie of netwerk. Naarmate een organisatie groter
wordt, kan deze zich namelijk beter afschermen van selectieprocessen op de

51 Het accent ligt daarbij op de extern-regulatieve variant, omdat het streven naar
transactiekostenminimalisatie noodzakelijk wordt geacht vanwege de druk (zij het in
'weak form') van marktconcurrentie.
53 Efficientie is een functie van bestaande arrangementen en vormt als zodanig een

voldoende,  maar geen noodzakelijke voorwaarde  voor hun voortbestaan. (Langlois   1984:
37; vgl. Knudsen 1993: 276-277)
54 Zo kan een flexibel arrangement met hogere transactiekosten in een snel veranderende
omgeving efficienter zijn dan een minder flexibel arrangement met lagere transactiekos-
ten. Ook kan hetzelfde arrangement in Japan bijvoorbeeld een geheel ander niveau van
efficitntie hebben dan in de Verenigde Staten. Daarnaast beYnvloedt de concurrentie-
intensiteit en de aard van de institutionele omgeving eveneens de mate waarin efficientie-

overwegingen iiberhaupt bepalend zijn voor de keuze van arrangementen. (vgl. Hodgson
1988: 216) Vanwege schaarser geworden collectieve middelen zijn overheidsorganisaties
bijvoorbeeld gedwongen om efficientie-overwegingen zwaarder te laten wegen. (Roberts
en Greenwood 1997: 358-359)
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markt. (Barnett 1997; vgl. Knudsen 1995: 149-150) Ook kunnen actoren met

onderhandelingsmacht arrangementen naar hun hand zetten om hun eigenbe-
lang te dienen. (Francis 1983: 113-115; Perrow 1986; Dunn 1992: 197-198;
North 1994: 360-361) Kortom, indien het selectieproces zwak of langdurig
is, kan uit de relatieve efficiantie van een arrangement niet de oorzaak van

zijn bestaan worden afgeleid. (vgl. Field 1981: 186) Zolang de transactie-

kostenverklaring wordt geinterpreteerd als ratio voor het voortbestaan van

een arrangement zijn dit geen onoverkomelijke problemen. Een op effici-
entie gebaseerde verklaring voor het ontstaan noodzaakt echter ook tot een

analyse van het historische proces waarin het arrangement tot stand is
gekomen. 55 (Langlois    1989a:   21;   vgl.   Willman   1983: 120) Daarin spelen

ook factoren als macht en cultuur een invloedrijke rol. (Magnusson en
Ottosson 1996: 355-360; Moschandreas 1997: 43-46) Ter uitwerking van het
voorgaande analyseer ik de transactiekostenverklaring voor het ontstaan en

de ontwikkeling van de M-vorm.

Een illustratie: ontstaan en ontwikkeling van de M-vorm
De M-vorm is volgens Williamson (199la: 105-108) ontstaan als doelbe-

wuste innovatie die topmanagers in staat stelde efficianter om te gaan met
de grenzen van hun rationaliteit. In de U-vorm werden die grenzen steeds

pregnanter gevoeld. De toegenomen omvang en complexiteit van de organi-

satie leidde namelijk tot overbelasting van de communicatielijnen en de
besturingscapaciteit van het topmanagement. Door decentralisatie van opera-

tionele taken kon de top zich volledig wijden aan strategische planning. Als

positief, maar niet-voorzien effect noemt Williamson de betere beheersing
van opportunistisch gedrag als gevolg van een strategische allocatie van
middelen. Een betere informatievoorziening over de resultaten van divisies

stelt het topmanagement namelijk in staat om middelen te alloceren naar de
meest efficiente eWof winstgevende divisies. Hiermee vervult zij de functie
van interne kapitaalmarkt,  en kan zij eveneens additionele 'lines of business'

in de organisatie incorporeren. De M-vorm verspreidde zich dan ook vooral
56

door middel van overname van inefficiente ondernemingen.

55 "History [...] may explain the origin of a particular structure, but something else [de

functie die het vervult, jvl] seems necessary to explain its persistence." (Frant 1993:

1005) En "since the mechanisms that maintain the structure can often be quite different

from those that brought it into existence in the first place, an explanation that excludes

the maintenance function is incomplete." (Langlois 1989b: 251)
S6 Daarnaast heeft volgens Williamson ook het afstoten van divisies die zelf een M-vorm

structuur hadden, bijgedragen aan de verspreiding van de M-vorm.
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Op zichzelf is het aannemelijk dat de M-vorm efficienter is dan de U-
vorm   (Kay   1992:   327)   bij een expansie in omvang en complexiteit. 57   Met

het vergroten van de bestuurscapaciteit van het topmanagement is weliswaar
een ratio gegeven voor het bestaan van de M-vorm, maar nog geen bevredi-
gende verklaring van het ontstaan daarvan. De oorzaak kan niet worden
gevonden in een evolutionair proces van 'natuurlijke selectie'. Zulk een
proces "can choose only among the actual alternatives" (Elster    1983:    71).
Dat betekent dat de U-vorm alleen kan worden 'uitgezeefd' op grond van
inefficiEntie die het gevolg is van concurrentie van een superieure M-vorm,
nadat deze is geintroduceerd. Volgens Kay heeft Williamson niet verklaard
dat de problemen in de U-vorm zijn veroorzaakt door de introductie van de
M-vorm. Een echte 'natuurlijke selectie'-verklaring "would see the M-form
innovation generating crisis and collapse in the (inferior) U-form, rather
than U-form collapse generating the M-form innovation." (Kay 1992: 328)

Een alternatieve mogelijkheid is dat de verklaring functioneel is. Dit
betekent dat het voortbestaan kan worden afgeleid uit de functie die het
arrangement dient te vervullen om te 'overleven' (Langlois 1984: 37).
Williamson pretendeert aan de eisen van een functionele verklaring (zie
hoofdstuk 4.2) te voldoen door het voortbestaan van de M-vorm te verklaren
uit beteugeling van opportunistisch gedrag als latente functie. Volgens
Vromen (1994: 129) is het niet terecht om dit aan te merken als een latent
effect van de M-vorm. Weliswaar werd het "not fully grasped in the begin-
ning, but [it was] recognized later on. The [effect] may have been latent at
the time of the first M-form innovation, but [it] became manifest after a
while.  It is only because managers became aware of the full potentialities  of
the M-form firm that its rapid spread via imitation and takeover can be
explained." Bovendien kan de snelle overgang van U-vorm naar M-vorm
naar zijn mening alleen worden verklaard uit het feit dat managers bewust
alle kostenvoordelen van de M-vorm wilden realiseren. Zij leerden dat de
M-vorm meer voordelen had dan v66r die tijd was voorzien. Op grond
hiervan concludeert Vromen (1994: 130) dat er geen sprake is van een
geldige functionele verklaring.

Veeleer is sprake van een rationele keuze-verklaring. Intentionaliteit is
immers doorslaggevend. Samen met 'recognition' vormt dit volgens Vromen
(1994: 130, 152-155) het eigentijke mechanisme in de transactiekosten-

57   Hoskisson    e.a. (1993: 275-278) stellen overigens vraagtekens bij Williamsons   argu-
ment dat topmanagers zich rationeel (winstmaximaliserend) gedragen bij de interne
allocatie van middelen. Ook principalen kunnen immers opportunistisch gedrag vertonen.

(vgl.  Moschandreas   1997:   50-52)  Dit punt ondermunt Williamsons claim  dat de M-vorm
leidt tot een substantiele verbetering van de interne allocatie, en daarmee de ratio van
transactiekostenefficientie voor het bestaan van de M-vorm.
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theorie, dat kan worden omschreven als 'adaptive learning'. Kenmerkend
hiervoor is dat actoren hun gedrag zodanig weten aan te passen dat bevredi-

gende resultaten worden verkregen. (vgl. Hirshleifer 1985: 62) Ex post
onderkennen zij welke acties tot bevredigende dan wel onbevredigende
resultaten leiden. De mate van succes daarin kan evenwel niet objectief
worden vastgesteld, omdat individuen (onderling en in de tijd) verschillende
doeleinden kunnen nastreven. Dit impliceert dat efficientie onvoldoende

grond vormt om het ontstaan (en voortbestaan) van arrangementen te
kunnen verklaren. In hun zoektocht naar bevredigende resultaten stuiten
actoren namelijk met alleen op cognitieve, maar ook op institutionele

beperkingen (Roberts en Greenwood 1997: 365). Deze kunnen ertoe leiden

dat, in plaats van efficiantie, voor de M-vorm wordt gekozen op grond van
overwegingen als legitimiteit en (imitatie van) het succes van andere actoren
met dit type arrangement, zodat er geen verandering behoeft op te treden in
de economische resultaten. Met name geldt dit voor latere adoptiefasen.
(Hoskisson e.a. 1993: 279-280, 286-287; Noorderhaven 1997: 240-241)

Resumerend kan worden gesteld dat de transactiekostentheorie geen afdoen-
de verklaring geeft voor het ontstaan van arrangementen of veranderingen
daarin.ss (vgl. Schneider 1985: 1245-1246; Dow 1987: 34-35; Bates 1988:
397; Sciulli 1992: 164; Schlager 1995: 257; Magnusson en Ottosson 1996;
Roberts en Greenwood 1997: 356) Evenmin is zij in staat de organisatie
principieel te begrenzen van de markt. (vgl. Khalil 1997: 524-529) Derhalve

kan zij niet de noodzakelijke condities voor verzelfstandiging aangeven. De
verklaring biedt slechts een rationele grond of voldoende conditie voor het
voortbestaan van een (bestaand) arrangement, namelijk efficientie. Daarmee
blijft de theorie in essentie (comparatief-) statisch van karakter (vgl. Willi-
amson 1992: 337; Groenewegen en Vromen 1996: 374). Dat neemt niet weg
dat de theorie met betrekking tot de comparatieve keuze uit verschillende

arrangementen wel van betekenis is voor deze studie.

5.2 PRAKTISCHE WAARDE

De transactiekostentheorie legt een verband tussen transactiekenmerken

(-Ab-) en het type arrangement (-D-). In paragraaf 5.1 is geconstateerd dat
de verklaring hiervan tenminste 66n zwakke schakel kent, namelijk de

58 Voor het verklaren van de ontwikkeling van arrangementen in de tijd lijkt de 'compe-
tence-based theory    of   the    firm' meer perspectief te bieden. (bijv. Knudsen    1995;

Hodgson 1996; Nooteboom   1996)  Zij kan worden gezien  als een poging tot synthese  van

elementen uit de transactiekostentheorie en de neo-institutionele economie (zie hoofdstuk

4.3) en/of nieuwe economische sociologie (zie Ingham  1996).
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verhouding tussen de elementen -Bii- en -3-. Bij instrumentele toepassing
van de theorie behoeft dit geen onoverkomelijk bezwaar te vormen. In de
praktijk is voor keuzebeslissingen inzake arrangementen (-C-) immers
vooral van belang met welk type arrangement concrete transacties adequaat
kunnen worden bestuurd, en niet zozeer de wijze waarop arrangementen
ontstaan. Het genoemde verband tussen transactiekenmerken en type
arrangement verklaart de transactiekostentheorie op efficientiegronden.
Daartoe is van bepaalde aspecten van de werkelijkheid geabstraheerd.

59

Deze op zichzelf legitieme abstracties kunnen problematisch zijn indien men
de theorie instrumenteel wil gebruiken. Zo benadrukt Elster (1988: 310) dat
"the ceteris paribus methodology of the social sciences tends to diminish its
usefulness as a tool for planning and reform. [...] It could well happen that
the things held constant will in reality be affected by the reform. [...] For
one thing, even with given motivations the new institutions may modify
behavior in unexpected ways; for another, they may affect the motivations
themselves." Dit suggereert dat potenti8le problemen vooral samenhangen
met de uitgangspunten van de transactiekostentheorie, namelijk de context
(-Aa-) in combinatie met de basisveronderstellingen inzake actoren (-B-).
Om de mogelijke implicaties hiervan voor de praktische waarde van de
theorie in beeld te brengen, houd ik de veronderstelde exogeniteit van
preferenties (gedragsattitudes) en competenties tegen het licht. 60

In termen van figuur 5.3 betekent dit exogene karakter dat de invloed
(-1-) van de context niet inwerkt op de actoren als zodanig (-B-), maar
alleen op hun keuzebeslissingen (-C-). Exogeniteit van pre»enties is een
hoeksteen van rationele keuze-verklaringen. Nuanceringen ten spijt neemt

59 Van zulke (aan het 'main case'-karakter inherente) beperkingen is Williamson (1993c:
115) zich bewust. Bepaalde beperkingen beschouwt hij expliciet als effecten van
secundaire orde waarvoor andere theorieen een verklaring kunnen geven.
60 Zij zijn exogeen omdat de transactiekostentheorie niet beoogt een verklaring hiervoor
te geven. Hetzelfde geldt voor padafhankelijkheid (zie paragraaf 5.1), dat Williamson

(1993c:    143) expliciet rangschikt als secundair  aan  de  'main case'. Onduidelijk  is  hoe  dit
valt te rijmen met het feit dat de 'fundamental transformation' van een markt (van veel
naar zeer weinig aanbieders) 6tn van de belangrijkste verschijnselen is die de transactie-
kostentheorie pretendeert te verklaren met behulp van activa-specificiteit (bijv. William-
son 1989b: 144-145). De bilaterale  afhankelijkheid   die uit activa-specificiteit voortkomt,
kan worden opgevat als vorm van padafhankelijkheid. Het ligt immers voor de hand dat
de meest afhankelijke partij in zulk een 'lock-in' situatie weinig vrijheid heeft om in een
later stadium een ander arrangement te kiezen, ook al is dat efficienter.
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ook de transactiekostentheorie het 'soevereine individu' als gegeven.61 Dit

uitgangspunt wordt in de literatuur veelvuldig betwist. Benadrukt wordt dat

preferenties van individuen onderhevig zijn aan invloeden van instituties, en
derhalve een endogeen karakter hebben.62 (bijv. Elster 1983: 85-86; Shafir
e.a. 1993; North 1993: 254; Zajac en Olsen 1993; Nelson 1994: 112; Scre-
pantie 1995: 64-66; Schlager 1995: 256-259) In de transactiekostentheorie
wordt opportunisme als fundamenteel kenmerk van actoren gepostuleerd.
Ghoshal en Moran (1996: 17-20) maken duidelijk dat dit concept een
dubbele lading heeft, met consequenties voor instrumentele toepassing in de

praktijk. Opgevat als attitude duidt het op een menselijke eigenschap die
onafhankelijk is van de (institutionele) context. Weliswaar wordt erkend dat
individuen verschillen in hun geneigdheid tot opportunistisch gedrag en de
mate waarin zij die attitude omzetten in gedrag (vgl. Williamson 1996a: 50),
maar de theorie houdt er geen rekening mee dat attitudes zdlf aan verande-
ring onderhevig zijn als gevolg van veranderingen in tijd en plaats. Door
endogene preferentievorming expliciet naar de tweede rang schuiven, is
Williamson (1993c: 115, 136; vgl. 1975: 79) in staat om het effect van
arrangementen op het gedrag van actoren te isoleren van het effect van
preferenties. Het begrip opportunisme heeft in de transactiekostentheorie dan

ook primair de betekenis van een gedraging die kan worden beinvloed met
het gekozen arrangement. In die zin is het concept noodzakelijk om te
kunnen verklaren welk arrangement het meest efficient is voor een bepaalde
transactie.63 Achterliggende gedachte is dat mensen iedere kans tot oppor-

61 In het verleden heeft Williamson (1975: 37-39) onderkend dat arrangementen invloed

kunnen uitoefenen op gedragsattitudes en daardoor een transformatie teweegbrengen in

de transacties zelf. Indien deze effecten van 'atmosfeer' meewegen bij de keuze van

arrangementen, kunnen alternatieve arrangementen in praktijk leiden tot verschillende

transacties. Tot op heden zijn effecten van 'atmosfeer' echter (vrijwel) niet verdiscon-

teerd in de transactiekostentheorie (vgl. Willman 1983: 123).
62 Dat preferenties kunnen veranderen, ligt besloten in de ruimte die het concept

'bounded rationality' biedt voor onvoorziene ontwikkelingen. (vgl. Nooteboom 1992:

285) Buiten beschouwing laat ik de notie dat "human behavior is motivated by more than
preferences. Individuals also act on the basis of beliefs." (Schlager 1995: 255) 'Beliefs'

beinvloeden de wijze waarop informatie wordt verzameld, g€interpreteerd en gebruikt
voor keuzes.
63 Indien opportunisme een te beinvioeden variabele zou zijn, impliceert dit volgens

Groenewegen en Vromen (1996: 377) dat "the basic TCE explanatory structure breaks

down." Bij variabele preferenties kan een verandering in gedrag immers niet (direct)
worden verklaard als systematisch gevolg van veranderingen in instituties. (Abell    1995:

13) Ook kunnen transactiekenmerken niet los van arrangementen worden vastgesteld

indien de 'atmosfeer' de aard van de transactie beinvloedt. (Dow 1987: 17-19)
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tunistisch gedrag aangrijpen indien dat profijt oplevert, tenzij de mogelijkhe-
den hiertoe expliciet worden beperkt door een arrangement.

In werkelijkheid gedragen mensen zich lang niet altijd opportunistisch,
zelfs wanneer omstandigheden dat toelaten. De mate waarin opportunistisch
gedrag zich voordoet, is deels contextueel bepaald.64 (Perrow 1986: 233;
Medema 1992: 307-310; Dietrich 1996: 236-237) De context geeft namelijk
vorm aan de perceptie die mensen hebben van de attitudes en gedragingen
van anderen. In samenspel met hun persoonlijke eigenschappen, opvattingen
en gedrag beinvloedt die perceptie hun attitude tot opportunistisch gedrag.
(Ghoshal en Moran 1996: 20-23; vgl. Chiles en McMackin 1996: 81) Af-
hankelijk van de mate van vertrouwen in de relatie (en hun risico-preferen-
tie) vormen zij een subjectief oordeel over het risico van opportunistisch
gedrag. Dit impliceert onder andere dat het niveau van activa-specificiteit
waarbij wordt overgestapt op een ander type arrangement kan variaren, dn
kan worden beinvloed door een bepaalde context te creBren. Naarmate
mensen elkaar meer vertrouwen (en/of meer risicozoekend zijn), zal het
omslagpunt van markt naar hybride of hiararchie bij een hoger niveau van
activa-specificiteit liggen, omdat minder waarborgen nodig worden geacht.
(Chiles en McMackin 1996: 83-93) Kortom, de aard van de relatie tussen
actoren heeft gevolgen voor de organisatorische vormgeving en efficientie
van transacties. (vgl. John 1984; Noorderhaven 1996) Bij de keuze van een
arrangement dient er dan ook rekening mee te worden gehouden dat arran-
gementen verschillend uitwerken op het (potenti6le) gehalte aan opportunis-
me in de attitudes en/of het gedrag van mensen.

Ook met betrekking tot de competentie van actoren verzuimt de transac-
tiekostentheorie om de relatie met de context (-1-) serieus te nemen. Aan
het concept van begrensde rationaliteit wordt immers een zodanige invulling
gegeven, dat de mogelijkheid van 'satisficing' is uitgesloten. Het element
van begrensdheid impliceert alleen dat 'perfect foresight' voor actoren
onbereikbaar is. Dit maakt de claim mogelijk dat contracten onvermijdelijk
incompleet zijn en dat ex post besturing door middel van een arrangement
noodzakelijk is. Binnen de grenzen van hun capaciteiten om de beschikbare
informatie te verwerken zijn actoren evenwel in staat om de totale transac-
tiekosten te minimaliseren. Williamson (1993c: 128-130) benadrukt65

namelijk dat actoren 'farsighted' zijn en kunnen anticiperen op toekomstige
situaties en acties, door risico's in te schatten en daaruit consequenties te

64 Granovetter (1985) beargumenteert overtuigend dat transacties niet geisoleerd plaats-

vinden, maar zijn ingebed in concrete systemen van sociale relaties die voortdurend in
ontwikkeling zijn.
65 Williamson (19930: 123) prefereert de 'maximizing apparatus' omdat "the analytical
toolbox out of which satisficing works is [...] incomplete and very cumbersome."
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trekken voor de keuze van arrangementen. Begrensde rationaliteit lijkt
daarbij een eigenschap die alle actoren steeds in dezelfde mate bezitten.

In hoeverre de rationaliteit op grenzen stuit, is echter niet alleen afhanke-
lijk van individuele competenties 66, maar ook van de complexiteit van de
context. (Romme 1990: 249-250; Pelikan 1993: 366; Screpanti 1995: 78-79;
Roberts en Greenwood 1997: 360) Een belangrijke functie van arrange-
menten is immers het reduceren van onzekerheid. Naarmate de onzekerheid
afneemt, stuiten actoren minder snel op de grenzen van hun rationaliteit. De
begrensdheid van competenties staat een complete en accurate beoordeling
van alternatieve arrangementen in de weg. Gegeven hun competentie
vormen mensen een subjectieve perceptie van de transactiekosten van
alternatieve 'feasible' arrangementen en maken zij op basis daarvan een
keuze. In een wereld van (structurele) onzekerheid komen verschillende
actoren derhalve tot uiteenlopende keuzes als gevolg van verschillen in
perceptie van de altematieve mogelijkheden. En omdat "different managerial
judgments determine different outcomes" (Buckley en Chapman 1997: 140)
hebben transactiekosten een subjectief karakter. Zij kunnen (ex ante) niet
objectief worden vastgesteld. (Hodgson 1988: 203; Bohnet en Reichhardt
1993: 212-213; Chiles en McMackin 1996: 77; vgl. Nooteboom 1996: 330)
Kortom, bij het praktisch toepassen van de transactiekostentheorie spelen

subjectieve percepties van besluitvormers een essentiBle rol. (Chiles en
McMackin 1996: 78; Buckley en Chapman 1997: 137-140, 143) Daarom
verdient de samenstelling van het management grote aandacht. Die is
immers medebepalend voor de competentie om adequate besluiten over
arrangementen te nemen, en bijgevolg voor de prestaties van organisaties.

67

(bijv. Michel en Hambrick 1992; Pettigrew 1992)

66 Competentie kan worden opgevat als perceptuele competentie: het vermogen om (a)
betrouwbare informatie over de relevante situatie te verwerven ('sensory competence')

(Romme 1990: 249-250), (b) beschikbare informatie te interpreteren  en op basis daarvan

een beargumenteerd oordeel te vormen ('cognitive competence') (Evans e.a. 1993; vgl.

Elster  1983:  86-88),  en (c) informatie verstaanbaar  over te dragen aan anderen ('commu-
nicative competence') (Williamson  1975:  22).
67 Uit empirisch onderzoek leiden Smith c.s. (1994: 432-434) een positieve samenhang af
tussen de homogeniteit van het managementteam, wat betreft ervaring en vakdiscipline,
en bedrijfsresultaten. Homogeniteit betekent dat er een gedeeld raamwerk is voor
perceptievorming Hierdoor kan de communicatie soepeler verlopen en wordt de interne
samenhang versterkt. Een te grote interne samenhang kan echter leiden tot 'groupthink'
en ten koste gaan van de openheid naar de omgeving en de flexibiliteit van het aanpas-

singsvermogen (Romme 1990: 250-252). De kwaliteit  van de oordeels- en besluitvorming
is dus gediend met een zorgvuldige samenstelling van het management. (vgl. Hoskisson

e.a. 1993: 291; Pelikan 1993: 355, 361-362; Roberts en Greenwood 1997: 363)
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de context van transacties

(-A-) zowel preferenties (opportunisme) (-Bi-) als competenties (-Bii-)
kan beinvloeden, en daarmee de kwaliteit van de beslissing (-C-) en het
(type) arrangement dat wordt gekozen (-D-). Dit kan worden geconcreti-
seerd voor de keuze tussen markt en organisatie.

Een concretisering: keuze tussen markt en organisatie
Bij nadere beschouwing blijkt de transactiekostentheorie bij toepassing een
impliciete 'bias' ten gunste van de markt te kennen. Deze 'bias' is te wijten
aan (tenminste) de volgende elementen. Uitgangspunt van de theorie is dat
'in the beginning there were markets'.68 Dit heeft gevolgen omdat "the
choice of a starting assumption [...] influences the selection of variables to
be included in a [...] theory." (Ghoshal en Moran 1996: 30) Tevens wordt

aangenomen dat markt en organisatie in essentie dezelfde logica, namelijk
'first-order economizing', veronderstellen    voor het bewerkstelligen    van
efficiente aanpassing aan (veranderingen in) de omgeving.69 (vgl. Zald
1987: 707; Demsetz 1991: 166) Aldus kunnen markt en organisatie worden
beschouwd als vergelijkbare arrangementen waaruit een keuze mogelijk is.
De theorie kleurt deze keuze vervolgens in door opportunisme niet te
onderscheiden naar attitude en gedrag. Het gevolg is dat de context geen
afzonderlijke invloed kan uitoefenen op individuele attitudes tot opportunis-
tisch gedrag. Dit maakt de claim mogelijk dat de organisatie waarborgen
biedt   die de prikkels   tot zulk gedrag reduceren. (zie paragraaf  5.1)   De
theorie verwaarloost hiermee het negatieve effect van hierarchische controle

op de attitude van actoren, waardoor opportunistisch gedrag juist wordt

6s Deze aanname is strijdig met de historic en de logica. De markt is geen institutievrije

'state of nature' maar een historisch gegroeide structuur van sociale interacties. (Hodgson
1993a: 10-11) Markten zijn derhalve niet gegeven; zij ontstaan en verdwijnen. (Dunn
1992: 198) Daarnaast vooronderstelt een markt het bestaan van ondernemingen die de te
ruilen producten voortbrengen (Fourie 1991: 46; vgl. Schneider 1985: 1242) en van de
staat die zorgt voor afdwinging  van  bij ruil overgedragen eigendomsrechten. (Field  1979:

55; Willer 1992: 69, 72) Markt en organisatie vullen elkaar dus noodzakelijkerwijs aan.
(Dunn  1992:  196)    
69 In dit verband kan er op worden gewezen dat verticale integratie bij hoge activa-

specificiteit geen kwestie behoeft te zijn van 'transaction cost economizing', maar een
gevolg kan zijn van 'sunk cost reasoning'. Zodra betrokkenen duurzame investeringen
doen in relatie-specifieke activa krijgen zij namelijk belang bij het continueren van hun

relatie. Hierdoor groeit 'commitment' dat op den duur kan uitmonden in verticale

integratie. (Whyte 1994: 289-291)
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versterkt. Met name in situaties van onzekerheid, zoals bij moeilijk70

meetbare activiteiten, kan dit laatste effect sterker zijn dan het eerste. (vgl.
Barkema     1995) Er ontstaat     dan een zichzelf versterkende cyclus     van
controles die meer opportunistisch gedrag uitlokken en daarmee vragen om
intensievere controles. Uiteindelijk vormt de markt het efficiantere71

alternatief. (Ghoshal en Moran 1996: 21-28)
Op deze wijze doet de theorie geen recht aan de werkelijkheid, in het

bijzonder het eigen karakter van de organisatie. Ghoshal en Moran (1996:
31-42) zetten helder uiteen hoe organisaties zich op wezenlijke punten
onderscheiden van markten. Kenmerkend voor markten is dat actoren zich
autonoom kunnen aanpassen voorzover prijzen adequate signalen geven.
Aangezien deze signalen alleen informatie verschaffen over de huidige
relatieve effici8ntie van alternatieven, stimuleren zij niet het streven naar
dynamische efficiEntie. Organisaties maken daarentegen juist innovatie en
leren mogelijk omdat zij in staat zijn doelgerichte aanpassingen te realise-
ren. Waar mensen op een markt uiteenlopende doelen nastreven, richten zij
zich binnen een organisatie op gemeenschappelijke doelen voor langere

termijn. (vgl. Hodgson 1988: 206-208; Fourie 1991: 45; M6nard 1995: 170-
172) Dit vermindert de noodzaak om op korte termijn efficient te werken.
Door tijdelijke afscherming van marktkrachten kunnen organisaties innova-
tieve doelen nastreven. De hiervoor benodigde overdracht en afstemming
van locale (specifieke en vaak 'tacit') kennis wordt bevorderd door een
andere belangrijke functie van gemeenschappelijke doelen, namelijk 'refra-

70 Het feit dat controlesystemen zelden onderscheid maken tussen 'opportunisten' en

'niet-opportunisten' impliceert volgens Moschandreas (1997: 42-43, 47-48) al dat
opportunistisch gedrag wordt opgeroepen en/of versterkt.
" De efficientie van de hierarchie kan om nog een andere reden in twijfel worden
getrokken. Impliciet beschouwt de theorie opportunisme namelijk als kenmerk van

agenten en gaat zij ervan uit dat principalen steeds de belangen van de organisatie
behartigen (Francis 1983: 112-113; Willman 1983: 117-121, 125-126; vgl. Perrow 1986:

227-229). Deze eenzijdigheid verdoezelt dat de "same relentless opportunism undermines
the very structures that are assumed to check it" (Noorderhaven 1993: 12; vgl. Bates

1988: 395; Miller  1992:  89). Want "authority relations generate the structural preconditi-
ons under which employer opportunism is most likely to be encouraged [...]" (Dow 1987:

21; vgl. Moschandreas    1997: 49-50). Binnen de organisatie blijft de ruil-relatie   van
'kleine aantallen' en 'impactedness' van informatie immers bestaan (Williamson 1975:
122-126). Kortom, de transactiekostentheorie kan geen bevredigende verklaring geven

voor de wijze waarop de ruimte voor opportunistisch gedrag verandert door verticale

integratie. (Perrow 1986: 242-246; Noorderhaven 1993: 8-10)
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ming' van de context van besluitvorming (vgl. Miller 1992: 94).72 Vanwe-

ge het ontbreken van marktprijzen als richtsnoer zijn 'low-powered' prikkets
nodig om te voorkomen dat belangrijke, maar moeilijk meetbare activa en
activiteiten zoals innovatie worden verwaarloosd. Binnen een organisatie
wordt daartoe een context gecreeerd die identificatie, vertrouwen en com-
mitment als kenmerken heeft (vgl. paragraaf 5.3). Hierbij is een cruciale rol
weggelegd voor leiderschap (vgl. Knudsen 1995: 148-159).

Deze transformatie van context brengt verandering teweeg in de preferen-
ties en het gedrag van organisatieleden. Volgens Simon (1992: 6) zorgen
identificatiemechanismen voor cognitieve en motivationele binding van
individuele leden aan de organisatiedoelen. 'Commitment' aan deze doelen
zet aan tot co6peratie. En door het proces van samenwerking treedt 'social

conditioning' op, dat zowel het 'cornmitment' als het onderlinge vertrouwen
kan versterken. (Hodgson 1988: 209-212;   vgl.    Ring   en   Van   de   Ven   1994)
Aldus beinvloedt de 'atmosfeer' de transactie-oridintatie van betrokkenen en
deze bepaalt mede hoe efficient het arrangement functioneert. (vgl. Roberts
en Greenwood 1997: 360-361) De organisatie kan door 'reframing' van de
context optreden als coherente actor.

De mate van vertrouwen is eveneens van invloed op de competenties.
Wanneer mensen een conceptueel kader delen, zijn zij ontvankelijker voor
invloeden van andere participanten, en kan locale informatie accurater,
completer en tijdiger worden uitgewisseld. In vergelijking met de markt
maakt de beschikbaarheid van meer en nauwkeuriger informatie over de
competentie van betrokkenen het mogelijk om in de organisatie, door
adequate toedeling van bevoegdheden, een betere afstemming te bereiken op

de complexiteit van de activiteiten (vgl. paragraaf 2 en 3; Pelikan 1993).
Bovendien kan de totale productiviteit toenemen, omdat betere informatie

over gedrag en/of attitudes van anderen de noodzaak vermindert van
controlesystemen ter beteugeling van opportunisme (Chiles en McMackin
1996: 89-90). Door middel van een organisatie kunnen actoren dus de
grenzen van hun individuele competenties overstijgen en de rationaliteit van
hun gezamenlijk handelen vergroten (vgl. Williamson 1975: 25-26).73

72 6Framing' houdt in dat de wijze waarop een probleem wordt geformuleerd en informa-

tie over alternatieve oplossingen wordt gepresenteerd, medebepalend is voor het verloop
van de besluitvorming  en de uitkomsten daarvan. (Tversky en Kahneman   1986)
n Voor duurzame relaties tussen kleinere organisaties ('netwerken') geldt volgens

Nooteboom (1992) iets soortgelijks. Zij kunnen hun innovatieve vermogen vergroten
door nauwe banden aan te knopen met organisaties die over complementaire competen-

ties beschikken. Een zekere continuiteit van interactie is noodzakelijk, omdat de

benodigde kennis vaak een 'tacit' karakter heeft.
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Resumerend kan een tweetal punten van aandacht worden geformuleerd
voor praktische toepassing van de transactiekostentheorie. Ten eerste
betekent de feitelijke endogeniteit van preferenties (opportunisme) dat de
aard van de relatie medebepalend is voor de keuze van arrangementen.
Hieruit vloeit het belang voort van (a) het creeren van een bepaalde cultuur,
waartoe leiderschap essentieel is, en (b) het aantrekken van gelijkgezinden
door selectie 'aan de poort' teneinde deze cultuur te bewaren:4 Ten tweede
hebben ook competenties een subjectief en endogeen karakter. Individuen
vormen een subjectieve perceptie van relevant geachte transactiekosten. Dit
impliceert dat transactiekosten niet objectief zijn vast te stellen, maar mede
afhangen van de competentie waarover besluitvormers beschikken. Elemen-
tair is derhalve de afstemming van competenties op (i) de te verrichten
taken en (ii) de competentie van de actoren waarmee wordt samengewerkt.
Wat het laatste betreft, vraagt de samenstelling van het managementteam dat
beslissingen neemt over arrangementen bijzondere aandacht. Op beide

punten biedt de organisatie wezenlijke voordelen ten opzichte van de markt.
Er kan een context worden gecreaerd die aanzet tot interactie gericht op
gezamenlijke doelen en aldus het lerend en innoverend vermogen van
individuen vergroot. De transactiekostentheorie doet onvoldoende recht aan
dit eigen karakter van de organisatie. Daarom kan toepassing in de praktijk
ertoe leiden dat potentiele voordelen van de organisatie onbenut blijven of
zelfs in het tegendeel omslaan als gevolg van een negatieve controlespiraal
(vgl. Sminia 1997: 60-61). Met Ghoshal en Moran (1996: 31) kan worden
geconcludeerd dat "to run a firm as if it were a set of markets" is 'bad for
practice'. Bij instrumenteel gebruik van de transactiekostentheorie dient dan
ook terughoudendheid te worden betracht.

5.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn drie theorie6n aan de orde gesteld die tesamen de
nieuw-institutionele economie vormen, namelijk 4£-ej ndomsrechten-, de
agentschaps-, en de transactiekostentheorie. Na een schets op hoofdlijnen-iF
voor iederetheorie afzonderlijk nagegaan in hoeverre zij egl-YoddannLAD

 even voor-het-ontstaan en de sTERiuur- van organisaties, .en wat haar
betekenisis.voor verzelfsiandigins. Vervolgens is de transactiekostentheorie
als 'paradigmatische kern' van de nieuw-institutionele economie beoordeeld

74 Impliciet vindt al een selectie plaats doordat de kenmerken van de context een

specifieke aantrekkingskracht uitoefenen. (Moran en Ghoshal 1996: 63) Hoewel het
belang van ex ante selectie wordt onderkend, blijft dit in de nieuw-institutionele
economie een onderbelicht aspect. (Stephen en Gillanders  1993)
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op haar verklarende en praktische waarde. Hier worden de gemeenschaREe-
lijke elementen van de theorieen geaccentueerd en met name aandacht
gegeven -aan de-betekenir 'vo-or Verzelistandiglng.
-Fiinaa ifmdET-956f-dE"Be ErioilwHE-Tfie.67;e.....n*  zijn   de   verondersB/linEen

inzake actoren. De eigendomsrechten- en de agentschapstheoEie_pan uit van.-----

i f6ct-rationele actoren-die hun eieenbelang nastrev-Ch. Omdat zifva ele'-      L  -Il-/...... .-:.-.-.••-I-./-      ---I. . I.-----ko/en niet over volledige informatiE"66scEPEEn, is er ruimte voor opportu-
9fifj91:...D-I.. .  c-qeig,ten 92*2..gnal-QQ5 fi  verder-doorde
rationaliteit te begrenzen en 9PJ?9%39jsmeexoliciet aan te merken als
wezenskenmerk van actor fi. TBiJ nadere beoordeling bleken dez6 ver--Emrlen
minddr *foof-te-zijn. Befangrijke raakvlakken hebben de theorietn ook met
hun exogene variabelen. Hoewel de ®*6jiten verschillen, draait het om
meetE .Te T--i254ElfEEififitifit.     911Fks 1„i ,   
eenduidigheid.   Met   behulp   van   deze< »ansactie-   of taakkenmZ;ken wordt

.... -'....

voo  .uiteenlopende omstandigheden onderb€uk.B "ii€ge-ye Eian.Sen  amjl
verwante./otpgthesen.   Centrale  hyRothes-9.van  de  eigen(Emsrechtentheorie _is

./         ..... .. I      ....I-...

dat   eigendomsrechten   de   allocatie   en het gebruik yan prod!,st!28!iddelen
beinvloeden,   en dat hierin verbetering mogelijk..is.. dooT„ eigen.dgI!Erechten
meer in 66n hand te brengen via. marktruil. Beide andere theoriedn an se-

-  4.-     .......'--.F-

re-Ii de problemen waarmee overdracht vaIg eigendoinsrechten. geRB dgaat
--- ..... 4

De  engchapstheorie richt    zich    op de relatie. die _ontstaat... wai]neer--ein
pdogipaal.,bepaalde--rechten delegeert. gal). een, aggl-dig 109I.,hem  een  taak
verricht:   Ali hypothefe wordt daarbij gesteld   dat  de -EffnciRaal_doorlel
van een compleet contr Et"exanre-maahige-pI s· kan geven  dat de agent
de geateldLdoelen_afficient..tealiiEiTJ[IE.-EEsacliekostentheorie onderzoekt

)-i

voeral hoe actoren hun onderlinge transacties besturen. Zij geeft uitwerking
.............,.

aande_llypothese dat_ex.R LbesturiBL®91: _middel   van een arrangement
noofizakelijk is om tot een efficiEnte allocatie en gebruik van..productiemid-
delenle_ko-men-& 08.d#t-20 a di6ii-onvgmijdelijk incompleet zijn.

Toegesvitst op verzellstanditine hebben_-deze-s1211ingen betekenis voor
het verklaren van de grenzen (al dan niet verzelfstandigen) en/of de str21
--I

WELWWLL------95fwijze van aansturing na keuze voor verzelfstandiging) anisaties.

Voor het vraagstuk van de grenzen hebben me ms-10-tigendamsrecliten-
eo -delgnsa tiekost-6ntheorie zeggingskracht. Eerstgenoemde- theorie  rela-
teert verzelfstandigililaan-het.gAgeven dat in e,en nrgAniQAtip mpt grnpipnrle
omvallg.....  Qds-meeI-sgll Ell-i'hold-ups') komen tussen eigenaar_ en
vver-kdglners. Verzelfstandiging vomt  een  potentieel  efficitnt  alternatief
wanneer de co8rdinatiekosten boven de baten uitgaan. Bij verzelfstandiging
krijgt het management meer zeggenschap over de richting van eigen investe-
ringen en de aanwending van de opbrengsten daarvan. Dit vergroot zijn
prikkel om te investeren, zodat het eindresultaat kan verbeteren. Hiervan kan
ook de (voormalige) eigenaar profiji trekken, terwijl werknemers direct met
het management kunnen onderhandelen over hun aandeel in de opbrengsten.
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In de transactiekostenverklaring worden andere accenten gelegd. Bij toene-
............ -

menae omvang  van een organisatie needit )6»-EffiEiBiiEe -niat  alld« af  al#
gevoIg Van  informatieferljfs.-tussen  vorschill-ende   schakets,  maar  ook  als
gEVotjS van_.ovikvlasting-xan-de.top. Deze dient  meer  tijd en energie -re--
sFEen-in het toezicht op de operationele eenheden, waardoor de strategische

beleidsvorming in het gedrang komt en er ruimte ontstaat voor opportunis-
tisch gedrag. Verzelfstandiging van operationele eenheden kan dan efficient
zijn. Door strategische en operationele beslissingen te scheiden, kunnen de
voordelen van specialisatie beter worden benut, krijgen operationele eenhe-
den sterkere efficiantieprikkels en wordt de overbelasting van de top
gereduceerd. Deze voordelen zijn groter naarmate het beter mogelijk is om
transacties te scheiden en prestaties te meten, hetgeen impliceert dat de
doelen voor operationele eenheden vast staan en relatief eenduidig zijn.

Voor de strucmur heeft met name de«3gsnkstlapath g.KiL.he.tekin.i&.
Gegeven de scheiding tussen management en controle waarmee verzelfstan-

-'+" %*-- ,-  - e •*• *. »i- -·-»·-7...e i  .«- -7>-·*.I•- -  --i,-·* ..#-**

dfgjfjrgepaard gaat. staat de principaal vogr...dep.IrRag,.bgg_.bij _de aeent-.- ......"....=.....
uitvoerders het beste.op ziin belangenkan richtenjqn -90-gejijk midd _fs
een adequate informatie-uitwisseling en periodieke - verantwoording_-tv
regelen alsmede instruments-YAn..teezicht£11„int xentie.'it:, het-Contragt--9p
te iiZm" "n".'DS noodzaak voor instrumenten neemt af naarmate de meetbaar-
liEN]- en Dfo-grammeerbaarheid toenemen, omdat dan de kwaliteit en effici-
entie van prestaties beter kunnen worden beoordeeld. Een alternatief kan
zijn om de interne concurrentie tussen eenheden te bevorderen en/of de
promotiekansen van managers aan hun 'marktwaarde' te koppelen. Concur-
rentie maakt een vergelijking van prijs-kwaliteitsverhouding mogelijk en
prikkelt tot het nastreven van verbetering hierin.

Bij grondige analyse blijkt dat op de verklarende en praktische waarde

van de-kansactiekostentheorie kan worden afgedongen. Haar verklaring, por
het ontstaan van organisaties7door verzelfstandiging) rust in starke.mate.DA

=.

de-'·f jightedness' vail actoren, ondersteund  (19or  de.werking. van_marktcon-

c!!!I£1111&2!oewel actoren   door de 6egrensdheid   van_hun  competenties..niet-
*.11Qgs kunnep.30eIZigl.,PfJ911.-AIIAngimQnLiw.lell.J.k-11etmeest efficiant is,
 E -Zij .staaLggafht -.ui. -6 gochfe.,-.'. ibl/-. 
arrangoment met de laagft-1,1E9ilestiEk-o entejzQzeR. D-eze rationele keuze

I.       .....4  . -I  . -  .--.--.behoeft slechts een 'weak form'-selectie te .49orstaan._Marktggngurranlie
23ER-Mamelljk alleen de mlnd elten uit, zodat arrange-
menten die bluven voortbestaan weliswaar,-een relatief hoge.-mai""=v" "n-
emcienfieebben, maar niet per se optimaal ziin._Aldus wordt het (voort 
bestaan van arrangementen verklaard uit hun comoaratIEEIEmEIEEEn- --„-I----superioriteil:-Een onalthankelijide verklaringsgrond of ratio daarvoor vormen
de kenmerken van de onderliggende transacties, waarop bestaande arrange-
menten worden herleid. Deze rationele keuze-verklaring legt echter nibt het
historische ontstaan van concrete arrangementen bloot, met name indien het
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selectieproces op de markt zwak en/of langdurig is. Dan kunnen factoren als
macht en cultuur de keuze van arrangementen sterk beinvloeden. Weliswaar
is getracht een transactiekostenverklaring te geven voor het ontstaan van de
M-vorm, maar daarin vormt 'adaptive learning' het mechanisme. Dit behelst
dat actoren door ex post te onderkennen welke acties tot bevredigende
resultaten leiden, hun gedrag zodanig weten aan te passen dat (meer)
bevredigende resultaten worden verkregen. Als conclusie is geformuleerd
dat de transactiekostentheorie geen afdoende verklaring geeft voor verzelf-
standiging (in de private sector).

De voor een verklaring gemaakte abstracties van de werkelijkheid kunnen

problematisch zijn indien men de theorie in praktijk wil toepassen. In het
bijzonder de samenhang tussen de context en de preferenties en competen-
ties van actoren kan implicaties hebben voor de praktische waarde. De
transactiekostentheorie gaat ervan uit dat mensen iedere kans tot oppor-
tunistisch gedrag aangrijpen indien dat profijt oplevert. In praktijk doet zulk
gedrag zich echter lang niet altijd voor, zelfs wanneer omstandigheden dat
toelaten. De mate waarin mensen zich opportunistisch gedragen, wordt mede
bepaald door de context. Deze geeft namelijk vorm aan hun perceptie van
de attitudes en activiteiten van anderen. Een belangrijke implicatie is
derhalve dat arrangementen minder waarborgen behoeven te geven en
transacties effici8nter kunnen worden bestuurd naarmate mensen elkaar meer
vertrouwen. Daarnaast beinvloedt de complexiteit van de context hoe snel
mensen op de grenzen van hun competenties stuiten. Als gevolg van
verschillen in percepties van alternatieven komen actoren dan ook tot
uiteenlopende keuzes van arrangementen. Omdat subjectieve percepties van
besluitvormers zulk een essentiale rol spelen, verdient de samenstelling van
het management grote aandacht. Die is immers medebepalend voor de
kwaliteit van beslissingen en bijgevolg voor de resultaten daarvan.

Geconcretiseerd voor de keuze tussen markt en organisatie blijkt de
transactiekostentheorie een impliciete 'bias' te bevatten ten gunste van de
markt. Zij vertrekt van een situatie met alleen markten en voert de organisa-
tie vervolgens op als gelijkwaardig alternatief. Door het effect van de
context op attitudes te veronachtzamen, is het mogelijk te claimen dat de
organisatie de prikkels tot opportunistisch gedrag kan reduceren door middel
van hi8rarchische controle. Controle kan attitudes echter zodanig beinvloe-
den dat opportunistisch gedrag per saldo wordt versterkt. Zo kan een
zichzelf versterkende cyclus ontstaan van steeds intensievere controle
waardoor de markt uiteindelijk het efficiEntere alternatief vormt. Hiermee
doet de theorie geen recht aan het eigen karakter van de organisatie. Door
(tijdelijk) afscherming te bieden van marktkrachten maakt een organisatie
het mogelijk dat actoren gezamenlijk nieuwe mogelijkheden verkennen. Het
hiermee gepaard gaande verlies aan prikkels tot korte termijn-efficiiintie
wordt gecompenseerd met een 'reframing' van de context, waarbij een
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cruciale rol is weggelegd voor leiderschap. Binnen de organisatie wordt
nadruk gelegd op identificatie met gemeenschappelijke doelen, wederzij(is
'commitment' en onderling vertrouwen. In zulk een context kan het proces
van samenwerking de attitudes gunstig beinvloeden. Daarnaast is een betere
afstemming mogelijk tussen de competenties van participanten alsmede op
de complexiteit van te verrichten activiteiten. Aldus biedt de organisatie
grotere mogelijkheden tot efficiante resultaten op langere termijn.

De conclusie dat df (institutionele) context medebepalend is voor de aard
vanje    keuzebeslissing     en    het    (type)-Ri;tii,26ii6iit - dat  - Woidt.._gek628;6
impliceert Eg iets anders. Aangezien de nieuw stitutionele economie
verzelfsmndiging primair beschouwt als vmchunsEI-binnen  de   prlvate
sector, verdisconteert zii onvoldoende de- typische kenmerken van-de
Fublieke sector en de imDlicaties hiervan voorhelgedeg-YAn-actoren. Om-
-- --*.....--.-

verzelfstandiging in de context van de overheid te kunnen analyseren en
verkjarlustenminste   eER...ve-*lslaR_ng-dily@Il, de. priyate .naar  de
publ ke-s3075'.Direormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

0- -----I--i.1--I. .----I...#......... ..... .- '. .. ....... ..I:. . .... ,%.. . .-'.'.*..1 ..„. Il '.-„



6 Nieuw-institutionele politieke economie

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden economische theorieen onder de loep genomen die
zich richten op de publieke sector. Aangegeven wordt waarom de nieuw-
institutionele economie tekortschiet voor het verklaren van structuren in de
publieke sector en waarom daarop toegesneden theorievorming nodig is.
(paragraaf 6.2) Nieuwe politiek-economen hebben pogingen gedaan om de
uitkomsten van politieke besluitvorming op rationele gronden te verklaren.
Omdat de nieuwe politieke economie in essentie een toepassing is van de
neo-klassieke economie op de publieke sector, blijven instituties daarin
echter onderbelicht. (paragraaf 6.3) Twee andere theorie8n trachten in dit
tekort te voorzien. De constitutionele politieke economie geeft primair een
verklaring voor de constitutie of grondwet waarin de basis verankerd ligt
voor het politieke proces, dat kenmerkend is voor een democratische over-
heid. (paragraaf 6.4) De nieuw-institutionele politieke economie analyseert
de keuze van arrangementen voor de beleidsuitvoering, en gaat na hoe een
gegeven constitutie daarop doorwerkt. Daarmee heeft deze theorie zowel

4   makvlakken met de nieuwe politieke economie als met de nieuw-institutio-
'42 nele economie. (paragraaf 6.5 en 6.6) Bij iedere theorie geef ik aan (a) wat

de centrale hypothese is (focus) en aan welke condities deze wordt verbon-

den (bereik), (b) welke verklaring wordt gegeven voor de grenzen en
structuur van organisaties, en (c) welke betekenis de geboden verklaring
heeft voor verzelfstandiging. Aangezien verzelfstandiging primair een
vraagstuk is op meso-niveau beperk ik mij in de beoordeling tot de nieuw-
institutionele politieke economie. Daarbij onderzoek ik in hoeverre deze
economische benadering een adequate verklaring (bereik) kan geven voor
verzelfstandiging en praktische waarde heeft. (paragraaf 6.7) Tot besluit

volgen een samenvatting en enkele conclusies. (paragraaf 6.8)

6.2 Publieke sector: politiek en overheid vragen specifieke theorie

De nieuw-institutionele economie heeft primair de private sector als domein.
Zo geeft Williamson (1993c: 126-127) aan dat "transaction cost economics
maintains that economizing is mainly determinative of private sector

Me onomic organization [...]." Dit context-gebonden karakter impliceert dat de
nieuw-mstitutionele economie, met de transactiekostentheorie als kern, niet
rechtstreeks op de publieke sector kan worden toegepast. (vgl. Coles en
Hesterley 1998) De publieke sector wijkt op fundamentele punten af van
(met name het commercidle deel van) de private sector. Voor het verdere

betoog zijn enkele punten van belang die inzichtelijk kunnen worden
gemaakt door de sectoren enigszins zwart-wit tegenover elkaar te plaatsen.
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Typerend voor de private sector zijn ondernemingen en markten.
Beiden vooronderstellen het bestaan van een institutioneel kader dat de
overheid heeft gecreEerd en voortdurend onderhoudt. Dit kader beschermt
private eigendomsrechten tegen inbreuk door niet-rechthebbenden, en
verschaft actoren garanties bij het aangaan van transacties. De actoren
treden vrijwillig in onderlinge ruilrelaties teneinde bepaalde (economische)
voordelen te verwerven. Zij zijn niet alleen vrij in hun keuze van transactie-

partner(s), maar eveneens in de keuze voor levering van een bepaald
product. Vrijwilligheid impliceert dat de voordelen van contracten en

arrangementen in beginsel wederzijds zijn, ook al wordt een hiBrarchische
relatie in het leven geroepen. (Moe 199Ob: 217-218) In de regel zijn er
meerdere (potenti8le) leveranciers voor een bepaald product, zodat sprake is
van concurrerende markten. De tucht van het prijsmechanisme prikkelt dan
tot een afweging van kosten en baten gericht op het zo effici6nt mogelijk
inzetten van productiemiddelen. Bovendien verschaft de markt dan informa-
tie over de kwaliteit van producten. Zelfs in gevallen waarin het meten van
kwaliteit moeilijker is, kan middels de reputatie die leveranciers hebben

ontwikkeld of certificatie van hun productieprocessen een redelijk betrouw-
bare indicatie worden verkregen. Een concurrerende markt geeft steeds

signalen waarop ondernemers hun beslissingen kunnen afstemmen, namelijk
de ontwikkeling van de winst, de omzet en het marktaandeel als indicatie
van de tevredenheid van klanten.

y     Typerend voor de publieke sector zijn twee zaken: het politieke proces

2(in een representatieve democratie)  en  de  aard  van de overheidstaken:   In

y essentie gaat politiek over de uitoefening van openbaar gezag en de strijd
om daarover controle te verwerven. (vgl. Dahl 1984: 8-10) Openbaar gezag

houdt het recht in om anderen, met name burgers, eenzijdig te binden aan
C bepaalde (beleids)beslissingen. Dit recht kan worden aangemerkt    als    een
)publie  _eigendomsrecht. dat politici langs democratische weg verkrijgen.

Omdat publieke eigendomsrechten zijn gekoppeld aan overheidsambten, is

 V de binding
aan personen tijdelijk van aard. Gezagsdragers kunnen hun

rechten verliezen_als de machtsverhouding tussen politieRE --a-c ren hweran-
dert. Een extern mechanisme dat de besaiikkini#iniacht - 046r ' ubliBEE
eigendomsrechten duurzaam garandeert, ontbreekt derhalve. Politieke '
beslissingen worden genomen bij meerderheid. Teneinde een meerderheid te
verwerven, gaan actoren politieke ruilrelaties aan. De uitkomst daarvan

' Omdat dit voor de probleemstelling van deze studie minder relevant is, ga ik voorbij
aan een ander onderscheidend aspect: de overheid is minder holistisch dan (grote)
ondernemingen. Zo heeft de rijksoverheid te maken met hogere (Europese Unie) en

lagere (provincies, gemeenten) overheden. Die overheden kunnen een andere politieke
samenstelling hebben en regels geven waaraan de rijksoverheid zich dient te houden.
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levert niet steeds wederzijdse voordelen op, omdat meerderheden hun wil
kunnen opleggen aan een minderheid. (Moe 199Ob: 218-222) Bovendien
doen zich bij politieke afwegingen van economische baten en lasten tenmin-
ste drie vertekeningen voor als gevolg van de scheiding tussen beslissen,
betalen en genieten (vgl. Marlow en Orzechowski 1997), namelijk in
prioriteit, perceptie en capaciteit. De eerste vertekening houdt in dat aan
specifieke baten en lasten voor bepaalde doelgroepen meer gewicht wordt
toegekend dan aan algemene baten en lasten, omdat zij sterker bijdragen aan
doelen van herverkiezing en/of stemmenwinst. Ten tweede vindt een
overdrijving plaats van baten die zijn geconcentreerd bij duidelijk afgeba-
kende groepen, terwijl lasten die voor rekening komen van alle burgers
worden onderschat.2 Ten derde zijn baathebbende groepen vaak beter
georganiseerd, waardoor zij grotere politieke invloed kunnen uitoefenen.
(Weingast e.a. 1981: 646-649) Politici wegen dus de baten en lasten die uit
beleid voortvloeien voor verschillende groepen belanghebbenden op andere

wijze af dan in de private sector gebruikelijk is. Samengevat stuiten actoren
in de politiek op tenminste drie kernproblemen:
a  vrees voor de overheid: politici dienen er rekening mee te houden dat

burgers de overheid vrezen. In de uitoefening van hun ambt hebben
gezagsdragers immers (beleidsmatige) ruimte om hun wil aan burgers
op te leggen, en beschikken ook over de middelen daartoe, zoals de wet
en het machtsapparaat    van de overheid. (Moe 199Ob: 230-234;    vgl.
Dixit 1996: 49-50)

b politieke onzekerheid: publieke eigendomsrechten zijn fundamenteel
onzeker, omdat steeds de mogelijkheid bestaat dat andere actoren de
macht overnemen. Dit impliceert dat een toekomstige politieke meerder-
heid beslissingen kan terugdraaien, zodat politieke besluiten inherent
instabiel zijn.3 (Moe 1990a: 124-125 en 199Ob: 227; Shepsle 1991:
255; vgl. Dixit 1996: 56-58)

c  politiek compromis: de noodzaak om concessies te doen aan politieke
tegenstanders teneinde voldoende stemmen te verzamelen voor (het
aannemen van) een beleidsvoorstel. (Moe 1990a: 126-127 en 199Ob:

229-230; vgl. Wilson 1980: 362)

2 Daarnaast kan een vertekening in de tijd worden onderscheiden. Omdat politici een
duidelijk eigendomsrecht ontberen op baten die volgen na verkiezingen, neigen zij ertoe
"to exaggerate the importance of policy impacts prior to the next election and discount
heavily their post-election consequences." (Gwartney en Wagner  1988:   13)
3 In de praktijk wordt dit tot op zekere hoogte tegengegaan door de eis dat belangrijke

beslissingen alleen bij wet mogen worden gewijzigd. Tevens dient daarbij veelal

compensatie te worden geboden aan benadeelde (groepen) belanghebbenden.
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Deze basiskrachten van de politiek liggen verankerd in het openbaar gezag
en geven vorm aan de strategieen van de actoren.4 Ter reductie van deze
inherente transactieproblemen kiezen zij de arrangementen die kenmerkend

zijn voor de publieke sector. Dat deze arrangementen complexer zijn dan in
de private sector is mede een gevolg van het tweede kenmerk van de
publieke sector, namelijk de aard van de overheidstaken. De overheid mag
immers in wezen minder dan private actoren, maar moet anders en meer.

Eigen aan de overheid is dat zij vele producten levert waarin niet
(voldoende) kan worden voorzien door middel van de markt. 5 (vgl. North
1990: 362) Met name betreft dit collectieve voorzieningen, zoals de handha-

ving van openbare veiligheid (politie) en de bestrijding van rampen (brand-
weer). Hierbij staat het nut van beschikbaarheid voorop: (de kwaliteit van)
de voorziening dient op ieder moment te zijn gegarandeerd: Sommige van
deze producten, bijvoorbeeld rechtspraak, zijn tevens voorwaarde voor een
adequaat functioneren van markten. Ten aanzien van zulke producten bestaat
voor politici geen vrijheid om ze niet te verschaffen. Anders ligt het met
semi-collectieve voorzieningen, zoals onderwijs, sociale zekerheid, en
openbaar vervoer. Hoewel de verschaffing van deze categorie producten aan
het private initiatief zou kunnen worden overgelaten, is hiervan vaak
afgezien op grond van politieke overwegingen. Voor beide categorie8n
ontbreekt veelvuldig de markt als 'bottom line', in de zin van objectieve
maatstaf ('benchmark') en tuchtroede. (Gwartney en Wagner 1988: 15;
Smith 1990: 55-56, 66; vgl. Moe 1990a: 119; Lovell 1997) Omdat de
afnemers van producten niet of nauwelijks kunnen uitwijken naar alternatie-
ve leveranciers, kan niet worden afgegaan op marktsignalen om te beoorde-
len of de geleverde producten wel (voldoende) bijdragen in het lenigen van
hun behoeften. Bovendien is het bij gebrek aan concurrentie noodzakelijk
om   prestaties te normeren   en te controleren. 7 Hierbij    doet zich echter   het

probleem voor dat de kwaliteit van veel overheidsproducten moeilijk is te

4 Zo kunnen politici hun benadering van de problemen van 'compromisvorming' en
'vrees voor de overheid' tot uitdrukking brengen in de wijze waarop zij de baten en

lasten van beleid verdelen.

5 Dit houdt uitdrukkelijk niet in dat de overheid alles zelf produceert. Integendeel, niet
zelden wordt de feitelijke voortbrenging uitbesteed aan private organisaties in ruil voor
een marktprijs of subsidie.
6 Zo bleek in het verleden dat defensie door particuliere beroepslegers zeer moeilijk

contractueel is te specificeren, om maar te zwijgen over de afdwinging van die contrac-

ten. Hierdoor waren burgers niet gewaarborgd tegen fluctuaties in de kwaliteit van deze

voorziening. (Borcherding  1983:   158)

' Rei)utatiemechanismen zijn in de publieke sector minder effectief vanwege de korte

tijdshorizon van regerende politici. (Shepsle  1991:  253)
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meten. Additionele voorwaarden zoals eenduidigheid en programmeerbaar-
heid krijgen dan meer gewicht.8 (zie hoofdstuk 7 en 8) Om te voorzien in
de leemte die de markt laat, wordt gebruik gemaakt van de tucht van de
transparantie, met grotere nadruk op procesmatige eisen als zorgvuldigheid,
rechtmatigheid en responsiviteit. (vgl. De Vries en Van Dam 1998: 188) Het
laatste kan worden bevorderd door belanghebbenden te stimuleren zich te
organiseren en hen bepaalde rechten te verlenen.

Tesamen impliceren de argumenten van politiek en overheid dat "the
transition from economics to politics is by no means straightforward." (Moe
1984: 758) Voor het verklaren van arrangementen in de publieke sector kan
daarom niet zonder meer gebruik worden gemaakt van de nieuw-institutio-
nele economie. Er is behoefte aan een theorie die is toegesneden op de
publieke sector. In de volgende paragrafen wordt betoogd dat de nieuw-
institutionele politieke economie een aantrekkelijke kandidaat is. Een
kandidaat die geschikter is dan de nieuwe politieke economie en de constitu-
tionele economie, omdat zij een uitgewerkt kader biedt voor het verklaren
van arrangementen.

6.3 Achtergrond: nieuwe politieke economie

6.3.1  CENTRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De nieuwe politieke economie is een brede benadering die meerdere scholen
omvat. (Rowley  1995:  65)  Voor het positioneren  van de nieuw-institutionele
politieke economie volstaat een schets van theorievorming over de represen-
tatieve democratie. Hiervoor dient het perspectief van de Virginia school,
met zijn accent op het methodologisch individualisme en het falen van de
politieke markt (Rowley   1995:   68-69), als uitgangspunt.' Als economische
theorie van politieke besluitvorming (Van den Doel en Van Velthoven 1990:
15) beoogt de nieuwe politieke economie een verklaring te geven voor de
wijze waarop collectieve besluiten binnen publieke instituties worden
gevormd en uitgevoerd.

10 (Buchanan 1984a: 16; Gwartney en Wagner
1988: 6) Deze worden herleid tot de keuzes van individuen, die als homo

8 Voorzover marktconcurrentie geen prikkels en informatie genereert, is meetbaarheid op
zichzelf namelijk ontoereikend om een betrouwbaar oordeel te vormen over de efficiantie
waarmee wordt geproduceerd.
9 De beschrijving betreft dus niet de gehele nieuwe politieke economie maar een
belangrijke hoofdstroming daaruit.
10 Daarmee is zij te beschouwen als toepassing van de neo-klassieke economie (zie
hoofdstuk  4)  op de publieke sector. (Buchanan 1984a:   13; vgl. North   1993:   159)
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econo-micus hun nut maximaliseren. (vgl. Hemerijck 1994: 232) Zij gebrui-
ken de overheid om welvaart in eigen voordeel te herverdelen. (Rowley
1995: 69) Kiezers en politici gaan ruilrelaties   aan   op een politieke markt,
waar vraag en aanbod inzake collectieve voorzieningen elkaar treffen.

(Gwartney en Wagner 1988: 7-8) Als referentiepunt voor deze markt wordt

het ideaal-typische model van volledig vrije mededinging gehanteerd.

(Pellikaan 1988: 275; Rowley 1995: 63-64) Transacties worden gecodrdi-
neerd door middel van het 'marktmechanisme' van politieke besluitvorming.
Dit mechanisme is ingebed in de institutionele structuur van de overheid.

Wat betreft de representatieve democratie neemt men hiervoor veelal het
Noord-Amerikaanse systeem als model.

Inherent aan de representatieve democratie is een vorm van electorale
concurrentie. Politieke partijen moeten concurreren om de gunst van kiezers.
Vanwege de noodzaak tot (her)verkiezing worden politici geacht beleid te
formuleren teneinde zoveel mogelijk stemmen te winnen." (Downs 1957:
11-13, 28-30) Onder stringente condities kan op het spectrum van beleidsal-
ternatieven een uniek en stabiel politiek evenwicht tussen rivaliserende

partijen tot stand komen, dat de preferenties van de 'median-voter' weer-

spiegelt. Belangrijke voorwaarden zijn dat het gaat om 66n beleidsthema, dat
de alternatieven hiervoor kunnen worden gereduceerd tot kwantitatieve

variaties op 66n dimensie, dat partijen en kiezers goed zijn geinformeerd
over elkaars beleidsvoorkeuren, en dat kiezers zittende politici straffen voor

afwijking van verkiezingsprogramma's. Onder zulke condities hebben politi-
Ci geen vrije keuzeruimte.12 De realiteit staat hier echter haaks op. Zo
omvat beleid meerdere dimensies, hebben rationele kiezers weinig prikkels
om te gaan stemmen, en kampen zowel kiezers als politici met informatiete-
korten. De multidimensionaliteit van beleid biedt politici mogelijkheden tot
stemmenruil waardoor wisselende meerderheden kunnen ontstaan. In
combinatie met het feit dat bij verkiezingen slechts een keuze mogelijk is

uit programma's die meerdere beleidsthema's omvatten, kunnen kiezers

politici moeilijk afrekenen op het al dan niet realiseren van geprefereerde
beleidsalternatieven. Van stemmen verwacht een rationele kiezer dus weinig

baat, zeker als hij in overweging neemt dat de invloed van zijn stem veelal

" Met deze hypothese geeft Downs uitwerking aan Schumpeters inzicht dat politici de
overheidsfunctie van wetgeving en bestuur vervullen evenals ondernemers producten

voortbrengen als een resultante van hun streven naar winst.
'2 Twee andere voorwaarden zijn dat slechts twee partijen aan de verkiezing deelnemen

en dat deze bereid En in staat zijn van beleidspositie te veranderen. Ook hieraan wordt in

praktijk zelden voldaan. Veelal strijden meer dan twee partijen om de gunst van de

kiezer, en zijn zij minder mobiel in hun beleidsposities. (Rowley 1995: 70-71)
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verwaarloosbaar is.13 Mede daarom blijft hij in het algemeen bewust onwe-
tend over de beleidsposities van partijen. Omgekeerd zijn ook politici
onvoldoende op de hoogte met de preferenties van kiezers. Al met al
hebben individuele kiezers onvoldoende greep op het gedrag van politici.
(Buchanan 1984a: 17-19; Rowley 1995: 70-71; vgl. Gwartney en Wagner
1988: 9-12)

Aangezien electorale concurrentie een imperfect mechanisme is, dat
hooguit "places limits on the exercise of discretionary power on the part of
those who are succesfull in securing office" (Buchanan 1984a: 19), zullen
kiezers langs andere wegen trachten te voorkomen dat politici deze ruimte
uitbuiten ten koste van hun belangen. Vanwege de complexiteit (en kost-
baarheid) van informatie kan het rationeel zijn om zich te organiseren in
belangengroepen die gemeenschappelijke belangen behartigen opi                                                                                        de
politieke markt. Problematisch is evenwel dat behartiging van een groepsbe-
lang trekken heeft van een collectief goed. De productie hiervan gaat
gepaard met hoge vaste kosten, terwijl niemand van consumptie kan worden
uitgesloten. Dit geeft een prikkel tot gratis meeliften, die sterker is naarmate
de  groep in omvang toeneemt.15  Met de groepsomvang nemen tevens  de
organisatiekosten toe. Om beide redenen zijn kleine groepen met geconcen-
treerde (homogene) belangen effectiever te organiseren dan grote groepen
met gespreide belangen. (Olson 1971: 43-52) Effectieve belangengroepen
kunnen baten werven voor hun leden door in te spelen op het informatie-
tekort van politici. In een omgeving waarin de meerderheidsregel prevaleert,
zijn politici gevoelig voor actieve belangengroepen die concrete en intense
belangen behartigen. 16 Zij kunnen namelijk stemmen winnen met specifiek
beleid, dat voordelen oplevert voor een kleine groep en wordt bekostigd uit
belastingen voor iedere burger. Terwijl de gemiddelde kiezer vaak geen
zicht heeft op de kosten van specifiek beleid, laten leden van zulke belan-
gengroepen de ontvankelijkheid van politici voor hun specifieke belangen
zwaar meewegen in hun stemgedrag. Aldus kunnen effectieve belangengroe-

" Dit laatste is overigens afhankelijk van het kiesstelsel. In een meerderheidsstelsel met
twee grote partijen, die in een kiesdistrict min of meer een gelijk aandeel hebben, kan
66n stem doorslaggevend zijn.
14 Aan deze term geef ik de voorkeur boven 'pressiegroepen', omdat belangengroepen
over meerdere en andersoortige middelen beschikken om politici te beinvioeden dan
alleen het uitoefenen van pressie. (Hagedorn 1994: 415-417; vgl. paragraaf 7.1)
35 Kleinere groepen zijn beter in staat om 'free-riding' tegen te gaan door hun leden
selectieve prikkels te verschaffen in de vorm van individuele baten.
16 Met name als zij een zwakke partijbinding hebben, zoals in het Amerikaanse systeem.

(Rowley   1995:  72)
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pen beleid in de door hen geprefereerde richting laten doorslaan. (Gwartney
en Wagner 1988: 9, 19-22; Rowley 1995: 71-73)

De tendens tot afwijking van het politieke evenwicht wordt nog ver-
sterkt door de verhouding tussen (regerende) politici en ambtenaren. Hun
onderlinge relatie is door Niskanen (1971: 45-58) gemodelleerd als een
bilateraal monopolie. Ambtenaren, met name bureauhoofden, leveren een
gespecificeerde hoeveelheid beleidsproducten in ruil voor een totaal budget,
dat zij worden verondersteld te maximaliseren (Niskanen 1971: 38-41):7
Vrijwel iedere ambtenaar profiteert namelijk van de groei van zijn bureau.
Door hun kennis   van de beleidspreferenties van politici   en   de · kosten   van
beleidsuitvoering bezitten ambtenaren een informatievoorsprong. Daarbij
komt dat zij als monopolist agendamacht hebben om een 'alles-of-niets'
voorstel te doen dat politici uitsluitend kunnen accepteren of verwerpen. In
samenhang stellen deze factoren ambtenaren in staat het maximale budget te
laten goedkeuren dat politici wensen uit te geven voor een bepaald voorzie-
ningenniveau, gegeven dat hiermee de noodzakelijke productiekosten
worden gedekt. Het resultaat is steeds een overproductie van bureau-output.
Afhankelijk van het verloop van de productiekosten ontstaat daarnaast soms
een budgettair surplus dat bureaus als 'slack' kunnen besteden. (vgl. Bendor
1990: 374-375; Geveke en Steunenberg 1995: 222-224) Overproductie zal
met name betrekking hebben op specifiek beleid, omdat ambtenaren die naar
budgetmaximalisatie streven gevoelig zijn voor wensen van clienten en
andere belangengroepen. 18 Bij honorering door politici    gaat deze vraag
immers gepaard met een groter budget. (Gwartney en Wagner 1988: 15)
Aldus wordt er van twee kanten druk uitgeoefend op politici om tegemoet te
komen aan specifieke belangen. (vgl. Rowley 1995: 73-74)

6.3.2 GRENZEN EN STRUCrUUR VAN ORGANISATIES, EN BETEKENIS VOOR
VERZELFSTANDIGING

Publieke organisaties geven structuur aan de beleidsproductie door ambtena-
ren. De keuze van de organisatievorm ('grenzen') is in de nieuwe politieke
economie nauwelijks geproblematiseerd. (vgl. Borcherding 1983: 125)
Analyses zijn vooral gericht op de gedragseffecten die voortvloeien uit

17 Eerdere aanzetten van Von Mises (1945), Tullock (1965) en Downs (1967) ten spijt, is

de grondslag voor een economische bureaucratietheorie vooral gelegd met de synthese
van Niskanen. MiguE en Btlanger ( 1974) hebben zijn veronderstelling bekritiseerd. Zij
suggereren dat ambtenaren maximalisatie van het discretionaire budget (het verschil
tussen het toegewezen budget en de minimale productiekosten) nastreven. Na reflectie
heeft Niskanen (1991) deze veronderstelling omhelsd.
'  Algemene budgetnormen kunnen overproductie overigens matigen.
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bestaande institutionele structuren, die als gegeven worden beschouwd. Ook
voor de keuze van het arrangement bij verzelfstandiging heeft de nieuwe

politieke economie (nog) geen bevredigende verklaring gegeven. Weliswaar
kan worden verklaard welk effect (elementen uit) het gekozen arrangement
zal hebben op het gedrag van ambtenaren in een bilateraal monopolie, maar
of de gemaakte keuze rationeel is in vergelijking met alternatieve arrange-
menten blijft een open vraag. Die vraag wordt wel opgepakt door de
constitutionele politieke economie en met name de nieuw-institutionele
politieke economie. Zij tonen dat dit verwaarloosde probleem kan worden
geanalyseerd in lijn met de nieuwe politiek-economische traditie.

6.4 Constitutionele politieke economie

6.4.1  CENTRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De constitutionele politieke economie heeft de keuze van constitutionele
regels   als   studieobject.'9 Zij analyseert hoe politieke constituties,   dat  wil
zeggen de "basic rules for political order and political decision making"
(Buchanan 1984b: 440) (-D-), tot stand komen. In figuur 6.1 is de theorie

geschematiseerd. In de tekst wordt met (-.-) verwezen naar de elementen
hieruit.

Alle individuen in de politieke gemeenschap worden gezien als een 'homo
economicus' (-B-).20 (Buchanan 1988: 104-107 en 1995: 11-12) Bij
constitutionele beslissingen brengen zij een gelijkwaardige stem in, zodat de

besluitvormingsprocedure een democratisch karakter heeft. (Buchanan 1995:
12-13) Omdat een directe maatstaf voor beoordeling van beleidsuitkomsten
ontbreekt, richt de constitutionele politieke economie zich op de constitutio-

nele procedures die de efficientie van het politieke proces waarborgen.
2l

'9 Zij wordt wei gezien als tak van de nieuwe politieke economie. (Buchanan 1984a: 14)
Voor de evaluatie en selectie van constitutionele regels zijn namelijk modellen nodig die

aangeven hoe keuzes worden gemaakt En welke politieke resultaten hieruit voortvloeien

onder alternatieve regels. Nieuwe politiek-economische analyses vormen daarmee een

input voor constitutionele politiek-economische analyses. (Buchanan 1984b:  441,444)
20 Ter onderbouwing betogen Brennan en Buchanan (1984: 388) dat "in order to show
that private interest is transformed into collective interest, we begin naturally by
assuming agents to be privately motivated."
2' Efficientie heeft hier betrekking op de constitutie en niet op het gedrag binnen

constitutionele regels.   (Pies   1996:   29) Het zoeken  naar  verandering in regels ter verbete-

ring van beleidsresultaten is in de geest van Adam Smith. (vgl. Buchanan 1984b: 442)
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FIguur 6.1: Essentle van de constltutlonele polltleke economle

Condltles Processen Ultkornsten 1
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regel
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1     Kosten- en batenparameters
2      Ma,dmallsatle van (de som van het vervachte) nia als gedraosregel
3 Politieke markt als coardlialle- en selectiemechanisme
4 Harmonleuze Integratie in bestaande constitutie

Het proces van politieke ruil mondt alleen uit in een Pareto-optimum indien
iedereen met de procedures heeft ingestemd. Unanimiteit is dan ook de
norm waaraan de efficiantie van constitutioneel verankerde besluitvormings-
regels wordt getoetst. 22 (Buchanan 1988: 108-109)

Beginpunt van de analyse is een samenleving zonder overheid en wetten
(-A-; omdat ook een analyse mogelijk is van situaties waarin verandering
wordt gebracht in de bestaande constitutie zijn bij A haken geplaatst). In
zulk een 'jungle' heeft ieder voor zijn leven en bezit te vrezen. Rationele
individuen zullen bepaalde vrijheden opgeven in ruil voor een constitutie die
ieders gedrag begrenst. Op de politieke markt (-3-) sluiten zij een constitu-
tioneel contract waarbij zij beloven te gehoorzamen aan de wetten van een
souvereine overheid. Omdat onbegrensde macht corrumpeert, wordt ook de
overheid aan constitutionele banden gelegd. (Buchanan 1984a: 15) Voor dit
zelfbeperkend gedrag van rationele actoren wordt de volgende verklaring
gegeven. Naar hun aard zijn constitutionele regels van toepassing op
meerdere gevallen en houden zij lange tijd geldingskracht. Voorzover
individuen deze 'publicness' en duurzaamheid incalculeren, worden zij
geconfronteerd met onzekerheid. Zij bevinden zich achter een sluier van
onzekerheid (-B-), die verhindert dat zij nauwkeurig kunnen anticiperen op
specifieke effecten die alternatieve regels hebben op hun eigenbelang (vgl.

22 De regel van unanimiteit, die wordt toegeschreven aan Wicksell, biedt ook een
oplossing   voor het methodologische probleem van 'infinite regress'.   (Pies   1996:   27-28;
vgl. Steunenberg 1996) Voor verklaringen fungeert hij narnelijk als eindpunt waarop alle
regels kunnen worden herleid. In praktijk is unanimiteit overigens (vrijwel) niet haalbaar.
Hantering van de meerderheidsregel kan een pragmatische manier zijn om toch een zo
groot mogelijke consensus te bereiken. (vgl. Pellikaan   1988:   298)
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Elster 1988: 307-316).23 Regels kunnen in sommige gevallen resultaten
opleveren die tegen het eigenbelang ingaan. Niettemin kiest een rationeel
individu voor duurzame regels indien zijn eigenbelang over het geheel
genomen effectiever wordt gediend dan bij het ontbreken van zulke regels
(-2-). Hij anticipeert daarbij op de voordelen die voortvloeien uit evenredi-

ge  beperkingen   op de acties van andere actoren (vgl. Buchanan   1995:   3-4).
Vanwege genoemde onzekerheid zal de keuze tussen regels zijn gebaseerd

op generaliseerbare criteria van 'fairness'. (Brennan en Buchanan 1985: 28-
31; Buchanan 1988: 110-111)

Zelfs indien rationele individuen perfect zouden zijn geYnformeerd over
de specifieke effecten van alternatieve regels hebben zij een voorkeur voor
onpartijdige regels. Zij zijn namelijk ook bezorgd over de levensvatbaarheid
of stabiliteit van regels. Deze neemt af naarmate een regel meer in dienst
staat van bepaalde particuliere belangen. Andere actoren kunnen dan
voordelen behalen door de regel te ontduiken ('non-compliance') en hebben
een prikkel om de regel ter discussie te stellen ('renegotiation'). Verwacht
mag worden dat rationele actoren met deze problemen rekening houden bij
constitutionele keuzes. (Vanberg 1994: 171-173) Een mogelijke strategie ter
waarborging   van de constitutionele    orde is 'procedural design'.24 Hierbij
worden in het wetgevingsproces instituties ingebouwd die zodanige prikkels
(moeten) geven dat de constitutie vanzelf wordt gehandhaafd. Zo kan de
wetgevende macht worden verdeeld over twee kamers. Naarmate kamers

grotere verschillen vertonen, wordt besluitvorming meer consensueel en
hebben beslissingen een groter maatschappelijk draagvlak. Dit laatste kan
voorts worden bevorderd door kamerleden te laten verkiezen op basis van
evenredige vertegenwoordiging. (Wagner en Gwartney 1988: 44-49)

6.4.2  GRENZEN EN STRUCTUUR VAN ORGANISATIES

De constitutionele politieke economie in eigenlijke zin geeft geen verklaring
voor de structuur en grenzen van publieke organisaties. Het constitutionele

paradigma in ruimere zin biedt hiertoe w81 aanknopingspunten. Vanberg

21 Bovendien zijn reacties op toekomstige keuze-opties volgens Brennan en Buchanan

(1985: 79-80) collectief van aard en moeilijker te voorspellen dan individuele.
14 Volgens Wagner en Gwartney (1988: 36-44) is dit effectiever dan het opnemen van

'substantive constraints' in de constitutie. Een externe autoriteit, de constitutionele

rechter, dient dan te bepalen of de wetgever in concrete gevallen grenzen heeft over-
schreden. Belangrijke tekortkoming van deze strategie is dat de wetgever invloed kan

uitoefenen op de constitutionele rechtspraak, met name door een nominatie- en/of

benoemingsrecht. Bovendien kunnen rechters een eigen uitleg geven aan regels, en
beschikt de wetgever veelal over alternatieve middelen om zijn doel te bereiken.
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betoogt dat de constitutie het essentiele kenmerk is waarmee een (private)
organisatie zich onderscheidt van de markt.25 Een constitutie "is an inclusi-
ve contract that defines the terms of an ongoing multiparty relationship, the
terms of a joint enterprise." (Vanberg 1992: 241) Met dit contract leggen
actoren enerzijds het fundament voor de organisatie. De constitutie begrenst
namelijk het domein waarover de organisatie zeggenschap heeft door te
specificeren in welke mate controle over productiemiddelen mag worden
uitgeoefend. Anderzijds verankeren zij in de constitutie het procedurele
kader voor de sturing van de organisatie door mechanismen in het leven te

roepen die hun individuele keuzes en acties co8rdineren. In het bijzonder
dienen voorzieningen te worden getroffen voor problemen van collectieve
besluitvorming en distributie. Collectieve besluitvorming is noodzakelijk als
gevolg van het gezamenlijk inzetten van productiemiddelen van verschillen-
de participanten. De constitutie bepaalt wie bevoegd is beslissingen te
nemen en volgens welke regels collectieve beslissingen moeten worden
genomen.26 Omdat producten het resultaat zijn van gezamenlijke inspan-
ningen, kunnen resultaten niet direct worden toegeschreven aan de acties
van individuele participanten. Uit dit groepskarakter van producten vloeien
distributieproblemen voort. Met het oog hierop wordt in de constitutie
geregeld hoe de opbrengst van gezamenlijke inspanningen dient te worden
verdeeld over de participanten. (Vanberg 1992: 240-243) In onderscheiding
van een marktcontract ruilen actoren bij een constitutionele overeenkomst
dus 'commitments' om bepaalde beperkingen te accepteren op hull toekom-
stige keuzemogelijkheden. (Vanberg 1992: 246)

4.3 BETEKENIS VOOR VERZELFSTANDIGING

Verzelfstandiging kan eveneens vanuit dit perspectief worden beschouwd.
Bij verzelfstandiging creBert men een soort constitutie waarmee een nieuwe
organisatie wordt ingesteld. In deze constitutie, de instellingswet voor een
ZBO, worden zowel de interne structuur van de organisatie als de relaties
met het ministerie (en eventuele derden) geregeld. Enerzijds bakent zij het
domein af waarbinnen het ZBO autonomie heeft, door een limitatieve op-
somming te geven van taken en bevoegdheden. Anderzijds bevat de instel-
lingswet procedures die een adequate codrdinatie moeten waarborgen van de
activiteiten van het ZBO als 'eigenaar' van de beleidsuitvoering 6n die van

a  Ook  onderling  onderscheiden  organisaties  zich  volgens  Vanberg  (1992:   241)  door  hun
constitutie.
26 In hun besluitvorming zijn de bevoegde actoren niet alleen aan procedurele regels

gebonden, maar stuiten zij ook op feitelijke beperkingen, met name belangen van
anderen,  die  zu  in acht dienen te nemen. (Vanberg 1992: 243-244)
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het ministerie als 'eigenaar' van het beleid(skader). Zo dient onder meer te
worden bepaald wanneer en hoe beslissingen mogen worden genomen die
de belangen van de andere partij raken.

Een constitutionele politiek-economische verklaring voor verzelfstandi-

ging van een onderdeel van een ministerie kan worden gebaseerd op de
gedachte dat minister en ambtelijke leiding als rationele actoren belang
hebben bij evenredige beperkingen op hun toekomstige keuzemogelijkheden.
Onzekerheid belet hen om adequaat te anticiperen op de effecten van
gekozen regels tn de mogelijke reacties van de ander daarop. Naarmate    '
toekomstige keuzes moeilijker zijn te voorspellen, worden duurzame

beperkingen volgens Brennan en Buchanan (1985: 79-81) sterker geprefe-
reerd. Aangezien duurzaamheid wordt bevorderd indien regels meer recht
doen aan wederzijdse belangen zullen minister en ambtenaren streven naar
consensus bij beslissingen over de positionering en de wijze van sturing van
de dienst. Voor beiden geldt in deze constitutionele onderhandelingen een
afruil tussen 'precommitment' en vrijheid, die in het voordeel van verzelf-
standiging zal uitvallen indien hun eigenbelang daardoor per saldo beter
wordt gediend. Daarbij anticiperen zij op de voordelen die voortvloeien uit
beperkingen op de gedragsruimte van de ander. Zo kan de minister belang
hebben bij zekerheid over de reikwijdte van zijn politieke verantwoordelijk-
heid. Hij zal alleen bereid zijn om (expliciet) bepaalde bevoegdheden op te
geven, met name zijn bevoegdheid tot aanwijzing in concrete gevallen,
indien de leiding van de te verzelfstandigen dienst zich verplicht een betere
informatievoorziening tot stand te brengen en garanties geeft voor een
adequaat en effici8nt functioneren. Voor de ambtelijke leiding kan verzelf-
standiging in een ZBO aantrekkelijk zijn, vooral indien dit gepaard gaat met
discretionaire beleidsbevoegdheden en meer bedrijfsmatige vrijheden.
Verankering in een wet neemt namelijk veel onzekerheid weg over de
positie en speelruimte van de dienst. In vergelijking met de situatie binnen
een ministerie kan een volgende regering hierin immers minder gemakkelijk
verandering brengen.

Zulk een verklaring schiet echter tekort op een essentieel punt: de
ongelijkwaardigheid van de (ruil)verhouding tussen minister en ambtenaren.
Ambtenaren worden meer geprikkeld tot overwegingen van (06peratie bij
'constitutionele' onderhandelingen. Zij zijn immers ondergeschikte agenten
die, ook bij verschil van mening, de besluiten van hun minister ten uitvoer
moeten brengen. Bovendien moet een minister rekening houden met de
belangen van externe actoren, waardoor hij minder geneigd is zich aan
beperkingen te onderwerpen. Hij dient de concept-constitutie immers ter
goedkeuring voor te leggen aan het parlement. Uiteindelijk geven politici de
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doorslag.27   Aan deze bezwaren   komt de nieuw-institutionele politieke
economie grotendeels tegemoet. Zij biedt goede aanknopingspunten voor
een politiek-economische verklaring van verzelfstandiging.

6.5 Nieuw-institutionele politieke economie: keuze van arrangementen

De nieuw-institutionele politieke economie is een jonge theorie die vooral
bekendheid heeft gekregen door Moe (1990a en 1990b) en met name Horn
(1995). Laatstgenoemde geeft een systematische uitwerking in een economi-
sche theorie, welke hier als leidraad wordt genomen. De -eerder geintrodu-
ceerde (Kertzman en Van Leerdam 1998)- term nieuw-institutionele politie-
ke economie geeft aan dat het gaat om een economische theorie die voort-
bouwt op inzichten uit de nieuwe politieke economie 6n de nieuw-institutio-
nele economie. Evenals in de nieuwe politieke economie wordt beleid
gezien als resultante van 'transacties' tussen politici en belangengroepen op
de 'politieke markt', waarvan de uitvoering wordt opgedragen aan ambtena-
ren. De nieuw-institutionele politieke economie gaat een stap verder door de
vraag te stellen hoe beleid wordt ingekaderd in arrangementen. Deze
problematisering van de keuze van arrangementen deelt zij met de nieuw-
institutionele economie. De nieuw-institutionele politieke economie neemt
niet alleen inzichten over, maar voegt ook waarde toe. Hieronder wordt
duidelijk gemaakt in welke opzichten zij een eigen karakter vertoont.
Hoewel het bereik van deze theorie in principe niet is beperkt tot bepaalde
soorten beleid, richt ik mij in het vervolg op beleid waarbij het in hoofdzaak
gaat om de allocatie, verdeling en/of aanwending van financiele middelen.
(vgl. Stevers 1993) Niet alleen staat in deze studie de economische invals-
hoek voorop, maar ook gaat het om een economische theorie die bij uitstek
op zulk beleid van toepassing kan worden geacht.

6.5.1  CENTRALE HYPOTHESE EN CONDITIES

De nieuw-institutionele politieke economie stelt zich ten doel een verklaring
te geven voor het bestaan en de vormgeving van arrangementen in de
publieke sector. (Moe 199Ob: 215) Publieke arrangementen reguleren de
uitvoering van vastgesteld beleid. Figuur 6.2 geeft weer langs welke lijn
deze verklaringen verlopen. In de tekst wordt met (-.-) naar de elementen
hieruit verwezen.

17 Duidelijker komt dit naar voren in gevallen waarin voor een (nieuwe) taak een geheel

nieuwe organisatie in het leven wordt geroepen.
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FIguur 6.3: Essentie van de nleuw-Institutionele politieke economle
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Centrale hypothese is dat de meeste publieke arrangementen (-D-) zijn te
verklaren als uitkomst van transacties op de politieke markt tussen politici
en belangengroepen.28 (Moe 1990a: 129-130 en 199Ob: 234; Horn 1995:
13) Anders dan in de nieuwe politieke economie wordt hiermee het feit
verdisconteerd dat de schakels in de keten van principaal-agentrelaties
binnen een representatieve democratie onderling samenhangen.   (Horn   1995:
23-24, 37; vgl. Moe 199Ob: 231) Weliswaar hebben nieuw-politieke econo-

X men oog voor de relaties tussen kiezers en belangengroepen (Olson 1971),

  kiezers
en politici (Downs 1957), alsmede politici en ambtenaren (Niskanen

1971), maar deze worden overwegend afzonderlijk geanalyseerd.29 De
,' nieuw-institutionele politieke economie  gaat er daarentegen vanuit  dat

publieke arrangementen, die de relatie tussen politici en ambtenaren regule-

ren, alleen kunnen worden verklaard door de relatie tussen kiezers/belangen-
groepen en politici (mede) in ogenschouw te nemen. Politici kiezen arrange-
menten om te waarborgen dat het aan belangengroepen voorgestelde beleid

volgens ontwerp en zo efficiEnt mogelijk wordt geeffectueerd door ambtena-
ren. Efficientie laijgt bij deze keuze een politieke invulling (Moe 1984: 761-
762; vgl. Frant 1993). Politieke efficiantie kan worden opgevat als de

18
Aangenomen wordt dat individuele kiezers niet zijn geinteresseerd in de wijze waarop

de   beleidsuitvoering is georganiseerd.    (Moe    1990b:   234;    vgl.   Horn    1995:    12)   Zij

organiseren zich in belangengroepen indien de (verwachte) baten hun kosten overtreffen.
29 van Winden (1988: 23-26) constateert dat de relatie tussen belangengroepen en politici
veel minder systematisch is bestudeerd.
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verhouding tussen de nagestreefde politieke doelstellingen en de daarvoor
gemaakte politieke kosten. 30

Alle actoren worden geacht rationeel gedrag te ontplooien dat is
gemotiveerd door hun eigenbelang. Impliciet wordt aangenomen dat zulk
gedrag opportunistische vormen kan aannemen. Evenals in de nieuw-
institutionele economie omvat rationaliteit het vermogen om te anticiperen
op voorzienbare effecten van instituties en gedragingen ('intelligent fore-
sight'). Daarbij beschikken de actoren, vanwege te maken kosten van
informatieverwerving en -verwerking, niet over volledige informatie. (-B-)
(Horn 1995: 7-8; Moe 199Ob: 215, 227) In contrast met de nieuwe politieke
economie worden politici, belangengroepen en ambtenaren opgevat als
strategische actoren, die zowel onderling als met andere groepen van
mening kunnen verschillen.31 (Moe 199Oa: 129-131) Ten aanzien van de
preferenties en het gedrag van deze actoren hanteert Horn (1995: 8-12) de
volgende veronderstellingen.

4 Politici worden geacht te zijn gemotiveerd door eigen beleidspreferen-
  ties32 (vgl. Moe 1987: 288) en de wens om aan de macht te blijven. Door

hun rol als wetgever en als bestuurder hebben zij een spilfunctie. Als
wetgever beslissen zij over arrangementen en kunnen deze vastleggen in een
wet. Vaak zijn het belangengroepen die het initiatief nemen tot het vormen
of veranderen van arrangementen (vgl. CHR 1980: 89). Zij anticiperen op
de vormgeving van de beleidsuitvoering, omdat zij weten dat ambtelijke
structuren cruciaal zijn voor de wijze waarop wettelijk verankerd beleid
gestalte krijgt en daarmee voor de baten en lasten die uit wetten voortvloei-
en. (vgl. Moe 1990a: 129 en 1990b: 234; Koppenjan e.a. 1987a: 265) Ook
voor de implementatie van vastgesteld beleid dragen politici verantwoorde-
lijkheid. In hun capaciteit van bestuurders houden zij toezicht op ambtena-
ren aan wie de daadwerkelijke uitvoering (grotendeels) is opgedragen.
Ambtenaren, met name hoger geplaatsten, worden geacht geen eigen
beleidsvoorkeuren na te streven. Mechanismen van selectie, promotie en

30 Zoals hierna wordt uitgelegd, streven politici naar het realiseren van door hen gewenst
beleid en stuiten zij daarbij op politieke risico's ofwel transactiekosten. Zij trachten deze
transactiekosten te minimaliseren om een zo efficient mogelijk resultaat te bereiken.
3I In Niskanen's model hebben politici een passieve rol als vraagfunctie waarbinnen

ambtenaren hun budget optimaliseren. Ook is er geen ruimte voor conflicten tussen

politici, omdat wordt uitgegaan van de 'median-legislator'. Daarnaast wordt de veron-

achtzaamd dat ambtenaren beleidspreferenties kunnen hebben, naast of in plaats van
budgetmaximalisatie. (Bendor 1990: 380-381)
n Hieronder wordt verstaan de (veelal ideologisch geladen) opvattingen van politici over
het algemeen belang.  (vgl.  Kalt en Zupan  1984:  298)
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beloning bevorderen namelijk in sterke mate een loyale opstelling tegenover
zittende politici.

Hun centrale positie danken politici aan de beslissingsruimte die zij
hebben om eigen beleidspreferenties tot gelding te brengen.33 Deze ruimte
wordt begrensd door de intensiteit van electorale concurrentie (-3-).
Electorate concurrentie dwingt een zittende coalitie er steeds rekening mee
te houden dat zij na verkiezingen plaats moet maken voor een andere
coalitie met andere belangen en beleidspreferenties. Omdat de mogelijkheid
steeds aanwezig is dat zij het veld moeten ruimen, worden politici genood-
zaakt kansen te benutten voor wetgeving die hun electorale steun per saldo
vergroot. Teneinde een politieke meerderheid voor wetsvoorstellen bijeen te
brengen, zoeken zij steun van bepaalde belangengroepen. Vooral groepen
die van het voorgestelde beleid profiteren (baathebbers) zullen geneigd zijn
steun te verlenen. Tegelijkertijd dienen politici rekening te houden met de
oppositie die zulke voorstellen oproepen bij andere groepen, met name bij
degenen die de lasten ervan dragen (lastendragers). Volgens Horn (1995:
13-22) kunnen politici hun doel alleen verwezenlijken indien zij een aantal
problemen weten op te lossen, die transactiekosten veroorzaken (-1-).
Benadrukt zij dat transactiekosten hier niet de betekenis hebben van uitga-
ven voor politici, maar van opportuniteitskosten. Zij vormen een afspiege-
ling van de mate waarin politici stemmen derven wanneer zij de belangen
van groepen kiezers onvoldoende verdisconteren in de vormgeving van
arrangementen. Lage transactiekosten kunnen   in de politiek bijdragen   aan
stemmenwinst. Transactiekosten vloeien met name voort uit problemen van
besluitvorming, commitment, agency en onzekerheid.

.' Besluitvormingskosten betreffen het probleem dat de tijd en inspannin-
gen die zijn gemoeid met het opstellen van een wetsvoorstel ten koste gaan
van de mogelijkheden tot het introduceren van andere wetten, het aanpassen
van bestaande wetten en/of het beinvloeden van de uitvoering daarvan (en
vice versa). Deze kosten zijn hoger naarmate het moeilijker is om een
compromis te sluiten vanwege belangenconflicten en/of een beslissing te
nemen over de gewenste beleidskoers als gevolg van onzekerheid over de
relevante omstandigheden en de wijze waarop de wet daarop kan inspe-

len. »mdat het verwerven en verwerken van informatie kostbaar is, wordt

33 i'This decision-making freedom justifies putting legislators, rather than the interests
they  represent,  at the center of attention."  (Horn   1995:    10) Zo hebben sommige "critical-
ly situated legislators [...] special powers and expertise that others do not possess. [...]
The more of it they have, the more (interest) groups depend on them to get what they
want and the more [...] powerful they become." (Moe 19903: 140)
34 Bij grote omgevingsdynamiek kan een vage wet als voordeel hebben dat veranderingen
niet voortdurend nopen tot wetswijziging.
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de wetgever in deze gevallen geprikkeld om wetten vaag te houden. Minder
nauwkeurige besluitvorming versterkt echter het risico dat wetten niet
worden uitgevoerd in het belang van de groepen voor wie zij zijn aangeno-
men. Politici dienen daarom ook de kosten mee te wegen die deze groepen
maken indien zij in de beleidsuitvoering moeten participeren om hun
belangen te verdedigen. Een reductie in wetgevingskosten vergt derhalve
steeds een afweging tegen een toename in participatiekosten voor belangen-

1 groepen. Commitmentkosten duiden op het probleem dat een zittende

regering geen duurzame baten aan 'supporters' kan garanderen. , (vgl.
Shepsle 1991; Robertson en Tang 1995) Gegeven het soevereine karakter
van openbaar gezag (vgl. paragraaf 6.2) kan de wetgever namelijk eenzijdig
wetten veranderen of intrekken, de wijze van uitvoering beinvloeden, en/of

,,    de benodigde financiale middelen voor afdwinging beknotten. 35   Nog   ster-
.,' ker geldt dat voor een volgende regering met afwijkende doelstellingen. Dit

noodzaakt politici tot het maken van een afweging tussen commitment en
flexibiliteit. Omdat belangengroepen veel gewicht hechten aan de duurzaam-
heid van baten en lasten die uit een wet voortvloeien, zullen zij hun eventu-
ele electorale steun daarop afstemmen. jCommitment vermindert echter de
flexibiliteit waaraan een zittende regering behoefte heeft wanneer omstan-

digheden en/of beleidsvoorkeuren veranderen en zich nieuwe kansen tot
rvergroting van electorale steun voordoen. Agencykosten hangen samen  met

de mogelijkheid dat ambtenaren een wet niet doelmatig en/of met de
gewenste kwaliteit uitvoeren (economische kosten) dan wel anders inhoud
geven dan de wetgever voor ogen stond (beleidsmatige kosten). Baathebbers
zullen minder steun verlenen indien zij verwachten dat tijdens de implemen-
tatie afbreuk wordt gedaan aan het voorgestelde beleid. Door ambtenaren
aan bepaalde randvoorwaarden te binden (preventie) en hun activiteiten te
controleren (inspectie) kunnen politici zulke afwijkinge©<consequenties)

2 reduceren (vgl. Neelen 1997: 66-68). Bij onzekerheidskosten gaat het om de
onzekerheid (op het moment van beslissing) over de uitvoering van beleid in
termen van de private baten die uit implementatie van een wetsvoorstel
voortvloeien en de private kosten die nodig zijn om aan voorgestelde regels
te voldoen. Risico-averse belanghebbenden dienen zich tegen zulke risico's
in te dekken, zodat zij minder waarde hechten aan het voorstel en bijgevolg
minder steun verlenen. Door risico's effectief te spreiden over groepen met
uiteenlopende belangen kunnen politici onzekerheidskosten reduceren en

15 Een additioneel probleem is het commitment van een coalitie tussen meerdere partijen.
De regering dient zich dan ook van de steun van de coalitie-partijen te verzekeren.
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hun netto electorale steun vergroten uaarbij delen zij risico's als regel
toe aan belangengroepen die zich het meest efficient daartegen kunnen
indekken of deze tegen de laagste kosten kunnen beheersen.

10  Met de categorieen besluitvormings-, commitment- en onzekerheids-
kosten beoogt de nieuw-institutionele politieke economie recht te doen aan
de problemen van vrees voor de overheid, politieke onzekerheid en compro-
misvorming (paragraaf 6.2). Zij brengen tot uitdrukking dat publieke
arrangementen niet alleen de functie hebben om (ambtelijke) uitvoerders van
beleid effici8nt te sturen, maar eveneens bescherming dienen te bieden tegen
inmenging door politieke tegenstanders. (Moe 1990a: 125 en 1990b: 225-
226) In de nieuw-institutionele politieke economie gaat het bij transactiekos-
ten immers om problemen voor regerende politici die leiden tot verlies aan
politieke steun. De gedachte is dat rationele politici hun electorale concur-
rentiepositie voor de volgende verkiezingen kunnen versterken door de
totale transactiekosten te minimaliseren (-2-). Aan dit streven geven zij
invulling bij de keuze van arrangementen (-C-). (vgl. Dixit 1996: 61) -3

-

6.5.2  GRENZEN EN STRUCIUUR VAN ORGANISATIES

Publieke organisaties worden in de nieuw-institutionele politieke economie

opgevat als arrangementen die bestaan uit een bepaalde combinatie van
verschillende typen instrumenten. Sommige typen bakenen de grenzen van
de uitvoeringsorganisatie af, andere hebben vooral betekenis voor de
aansturing (structuur) van de ambtelijke uitvoering. Via de samenstelling en
hoogte van de transactiekosten herleidt de nieuw-institutionele politieke
economie deze keuze, in navolging van de nieuw-institutionele economie,
tot een aantal exogene variabelen. 37 In figuur 6.3 is dit geillustreerd.

Exogene variabelen als conditionerende factoren
De specifieke constellatie van transactiekosten wordt volgens Horn (1995:
29-31) bepaald door vier categoriean exogene variabelen (pijl a; -A- in
figuur 6.2). Deels gaat het om de exogenen die ook de nieuw-institutionele
economie naar voren schuift. Zo dringt zich bij categorie 4 de parallel op

36 Als voorbeeld van het streven van politici naar reductie van onzekerheidskosten kan
worden gewezen op de bepalingen die CDA-Kamerlid Lansink voorstelde op te nemen in
de Electriciteitswet. Hij motiveerde zijn amendement als volgt: "Deze bepalingen beogen

een einde te maken aan de ten aanzien van veel netten bestaande onzekerheid wie de
eigenaar ervan geacht kan worden te zijn. Deze bepalingen kunnen verder veel kosten

besparen [...]." (TK 25621, nr. 59: 2)
"  Daarnaast beinvioeden de exogene variabelen volgens Horn (1995: 30) de mate waarin

(typen) instrumenten beschikbaar (legitiem) zijn. Pijl c in figuur 6.3 geeft dit aan.
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Figuur 6.4: Verklaring van arrangementen in nieuw-institutionele politieke economie
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met  activa-specificiteit   (zie  hoofdstuk 5.4). Concurrentie-intensiteit betreft
namelijk de mate waarin voor producten en/of menselijke kennis en kunde

(potenti8le) alternatieven beschikbaar zijn. Concurrentie genereert zowel
informatie over als prikkels tot doelmatigheid in het alloceren en aanwenden
van productiemiddelen. Wanneer er onvoldoende concurrentie is, gaan met
name problemen van meetbaarheid en programmeerbaarheid zwaarder
wegen. Deze variabelen uit categorie 3 zijn te herleiden op met name de
agentschapstheorie (zie hoofdstuk 5.3). De andere hierin opgenomen
variabele, namelijk eenduidigheid, was impliciet te herkennen maar krijgt
hier een prominentere rol vanwege het politieke karakter van beleid.
Eenduidigheid ofwel de mate waarin de doeleinden van beleid vaststaan

(vgl. Hofstede 1981: 194) neemt toe naarmate er minder belangenconflicten
zijn tussen de betrokken actoren en/of beleid grotere stabiliteit vertoont
doordat het verder is uitgekristalliseerd (vgl. Frissen e.a. 1992). Aan deze
twee categorietn worden variabelen toegevoegd om het politieke karakter
van de keuze van publieke arrangementen tot uitdrukking te brengen.

Categorie 2 geeft aan dat uit beleid een bepaalde (als gegeven beschouwde)
verdeling van baten en lasten voortvloeit over belanghebbenden met een
verschillende organisatiegraad. Naarmate belanghebbenden kleiner in aantal

zijn en een sterker gemeenschappelijk (geconcentreerd) belang hebben, zal
hun organisatiegraad in het algemeen hoger zijn. Zij hebben namelijk een
sterkere prikkel tot 6n een groter vermogen om structureel invloed uit te
oefenen op de beleidsuitvoering. De organisatiegraad beinvloedt zowel de
hoogte van de participatiekosten als het conflictpotentieel van beleid.
Categorie 1 bevat ten slotte variabelen betreffende de institutionele omge-
ving. Belangrijke elementen hiervan zijn de staatsvorm (federatie of een-
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heidstaat), de regeringsvorm   en het kiesstelsel.38 De betekenis   van   deze

categorie wordt in paragraaf 6.6 uitgewerkt. De categorieen 2, 3 en 4
kunnen worden opgevat als kenmerken van beleidstaken. In abstracto kan
niet worden aangegeven hoe sterk zij inwerken op de soorten transactiekos-
ten. Niettemin kan aannemelijk worden gemaakt in welke richting de
beinvloeding ceteris paribus tendeert.

Gegeven de verdeling van baten en lasten zijn voor de organisatiegraad
een viertal situaties denkbaar. (a) Het meest gunstige geval is wanneer

baathebbers een hoge en lastendragers een lage organisatiegraad hebben.

Dan zijn de besluitvormingskosten laag, omdat consensus eenvoudig is te
bereiken. De commitmentkosten zijn laag, omdat de behoefte aan bescher-
ming tegen politieke inmenging in (de uitvoering van) het beleid klein is.
De agencykosten vormen een beperkt probleem, omdat baathebbers in staat
zijn in de beleidsuitvoering te participeren:9 Hetzelfde geldt voor de
onzekerheidskosten, omdat baathebbers het vermogen hebben om risico's te
reduceren. (b) In de situatie waarin baathebbers 6n lastendragers een lage
organisatiegraad hebben, zijn de agencykosten hoger omdat geen enkele
belangengroep in staat is druk uit te oefenen op de beleidsuitvoering. (c) In
de situatie waarin lastendragers een hoge en baathebbers een lage organisa-
tiegraad hebben, zijn eveneens de commitmentkosten hoger. Baathebbers
hebben een grotere behoefte aan bescherming, mede omdat lastendragers
druk op politici kunnen uitoefenen om beleid te wijzigen. De agencykosten
vormen een groter probleem, omdat lastendragers in staat zijn ten koste van
baathebbers de beleidsuitvoering te beinvloeden. In de besluitvormingskos-
ten komt weinig verandering, omdat ook nu relatief eenvoudig consensus is
te bereiken. De onzekerheidskosten blijven beperkt, omdat risico's van
baathebbers nauwelijks van politiek gewicht zijn en lastendragers hun
risico's goed kunnen reduceren. (d) De situatie waarin baathebbers 6n
lastendragers een hoge organisatiegraad hebben, bevat het grootste conflict-
potentieel en stuwt alle transactiekosten op. De besluitvormings- en commit-
mentkosten zijn hoog, omdat het moeilijk is consensus te bereiken respectie-
velijk te bewaren. De agencykosten kunnen toenemen wanneer beide
partijen trachten de beleidsuitvoering naar hun hand te zetten. Voor politici
vormen ook de onzekerheidskosten een groot probleem, omdat de wijze
waarop zij risico's toedelen door beide groepen zwaar wordt meegewogen in

de omvang van hun electorale steun.

n Andere elementen zijn bijvoorbeeld de homogeniteit van de politieke cultuur en het

gedrag van politieke elites (Lijphart 1988: 199-203), alsmede    de mate waarin    de

ambtelijke organisatie kenmerken van een civil service vertoont.
39 Daarbij dient overigens te worden voorkomen dat baathebbers een zodanige invloed

krijgen dat sprake is van 'agency capture', waarbij de agencykosten kunnen oplopen.
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Naarmate de eenduidigheid groter is, verminderen alle transactiekosten.
De besluitvormingskosten nemen af naarmate over beleidsdoeleinden een
grotere consensus bestaat of sneller kan worden bereikt. Daarnaast leidt
stabiliteit van beleid tot vermindering van commitmentkosten. Ook de
agencykosten nemen af, omdat meer zaken in (semi)wettelijke regels kunnen
worden vastgelegd en duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt waaraan

de uitvoering kan worden getoetst. Door reductie van onzekerheid genereert
eenduidigheid ook neerwaartse druk op de onzekerheidskosten.

Naarmate de meetbaarheid enlof de programmeerbaarheid toeneemt,
verminderen met name de agencykosten, omdat bij een transparanter beleid
de mogelijkheden tot niet-gelegitimeerde en/of inefficiEnte allocatie en inzet
van middelen kleiner zijn. Hierdoor is het voor politici en belangengroepen
minder noodzakelijk om zich met de beleidsuitvoering te bemoeien, zodat
de besluitvormingskosten afnemen. Hetzelfde geldt voor de commitment-
kosten, omdat transparantie de ruimte voor politici beperkt om de beleidsuit-
voering opportunistisch te beinvloeden. Ook de onzekerheidskosten kunnen

afnemen, omdat er meer zekerheid bestaat over de kwaliteit van te leveren

producten en/of de wijze van dienstverlening (proces).
Concurrentie-intensiteit beinvloedt primair de economische agencykos-

ten. Op de productmarkt doet zich concurrentie voor als meerdere organisa-
ties vergelijkbare producten (kunnen) leveren, en op de arbeidsmarkt als er
alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn voor 'human assets'. Naarmate
de concurrentie-intensiteit toeneemt, geven markten sterkere prikkels tot
bewaking van efficitntie en kwaliteit, zodat de economische agencykosten
afnemen.40 Concurrentie door commercitle organisaties kan echter prikkels
geven om wensen van klanten te laten prevaleren boven een beleidsconfor-
me uitvoering, zodat beleidsmatige agencykosten toenemen. Tevens kan dit
leiden hogere besluitvormingskosten indien beleid ex ante zorgvuldiger moet
worden vastgelegd. Omdat niet-marktconform gedrag sneller zichtbaar wordt
in de resultaten, beperkt sterke druk van de markt eveneens de ruimte voor
autonoom gedrag van politici, zodat de commitmentkosten kunnen afnemen.
Daarnaast kan door concurrentie meer informatie beschikbaar komen over
producten en processen, waardoor de informatievoorsprong van uitvoerders
afneemt. Naarmate belangengroepen meer zekerheid hebben over de effici-
entie en kwaliteit kunnen de onzekerheidskosten afnemen.

Arrangementen als combinatie van typen instrumenten
Politici kiezen een arrangement dat is afgestemd op de constellatie van
transactiekosten, zoals die voortvloeit uit de specifieke situatie in termen

40 Deze worden sterker naarmate de benodigde activa minder specifiek zijn voor het
desbetreffende product en/of productieproces.
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van de exogene variabelen.41 (pijl b) Volgens Horn (1995: 25-26) zijn
publieke arrangementen opgebouwd uit instrumenten die in vijf typen zijn
onder te verdelen. Deze typen kunnen als volgt worden omschreven: 42

i  delegatie: de mate waarin beleidsmatige beslissingen aan uitvoerders
zijn overgedragen. 43 Naast de aard van de formele bevoegdheden van
uitvoerders komt dit ex ante tot uitdrukking in de mate waarin de wet
inhoudelijke beleidsruimte laat. Ex post blijkt dat uit de reikwijdte van
de aanwijzingen die politici kunnen geven om de beslissingen van
uitvoerders inhoudelijk te sturen.

ii  ona/hankelijkheid: de (formele) afstand tussen de uitvoerende organisa-
tie en de verantwoordelijke politici. Indicatief hiervoor zijn de statutaire

positionering van de uitvoeringsorganisatie, de afbakening van zijn
werkterrein, en de wijze van selectie van bestuurders;44

iii  interventie: de mate waarin en de wijze waarop politici het gedrag van
uitvoerders kunnen corrigeren. Het gaat hierbij om instrumenten waar-
mee politici toezicht houden op de activiteiten en beslissingen van
uitvoerders en deze zonodig kunnen sanctioneren of teniet doen.

iv procedures: de wijze waarop het proces van besluitvorming door de
uitvoerders is gestructureerd. (vgl. McCubbins, Noll en Weingast 1989)
Hierbij krijgen participatierechten voor belanghebbenden accent, in de
vorm van bijvoorbeeld deelname aan het bestuur van de uitvoerende
organisatie of beroepsmogelijkheden  op de rechter of ombudsman.

v  factor-regulering: de mate waarin en de wijze waarop de allocatie en
aanwending van kapitaal en arbeid is gereguleerd. Indicatief hiervoor
zijn onder andere de mate waarin de uitvoering wordt bekostigd uit
belastingmiddelen in plaats van marktopbrengsten, en de arbeidsvoor-
waarden van uitvoerders.

Deze typen instrumenten werken verschillend uit op de transactiekosten.
Horn  (1995: 26-29) betoogt dat ieder type het meest effectief is ter reductie
van 66n soort transactiekosten en dat zij dienovereenkomstig worden
ingezet. Hieruit vloeit voort dat het aantal typen instrumenten tenminste
gelijk dient te zijn aan het aantal soorten transactiekosten, en dat onder-
scheid kan worden gemaakt naar hoofd- en neveneffecten. Het hoofdeffect

41 Impliciet wordt aangenomen dat gekozen arrangementen probleemloos worden

geintegreerd in de institutionele omgeving (-4- in figuur 6.2).
42 In bijlage III is aan deze typologie nadere invulling gegeven.
43 Als aanduiding van het type instrument heeft delegatie een ruime, economische lading.

Het omvat in juridische termen zowel attributie/delegatie als mandaat (zie hoofdstuk 2.3).
44 Ock informatiesystemen kunnen de onderlinge afstand tussen politici en uitvoerders

beinvloeden. Zo kunnen ZBOs via eigen voorlichting aan de media invloed uitoefenen op
de besluitvorming en het beleid van de minister.



Nieuw-institutionele politieke economie 155

betreft de invloed op het soort transactiekosten waarop het instrument
primair is gericht. Een neveneffect raakt andere soorten transactiekosten.

Evenals bij de exogene variabelen kan niet in abstracto worden aangegeven
hoe sterk de typen instrumenten (afzonderlijk en in samenhang) inwerken op
de verschillende soorten transactiekosten. Wel kan aannemelijk worden
gemaakt in welke richting de beinvloeding ceteris paribus tendeert. Aange-
nomen wordt dat de effecten positief 6f negatief samenhangen met het
bewuste type instrument.

Delegatie beinvloedt primair de besluitvormingskosten. Daarbij doet
zich een uitruil voor tussen ex ante en ex post componenten. Om delegatie
van bevoegdheden mogelijk te maken, dienen politici duidelijke kaders aan

te geven. Ex ante betekent dat een stijging van de kosten van het opstellen
van wetten. Naarmate een wet gedetailleerder is, vermindert de noodzaak tot

operationalisering van het daarin vastgelegde beleid. Ex post kan hierdoor

aanzienlijk worden bespaard op de kosten van besluitvorming in individuele
gevallen.45 Omdat de actoren aan wie bevoegdheden worden overgedragen
niet aan dezelfde verleiding tot opportunistisch gedrag blootstaan als politici,
kan delegatie leiden tot lagere commitmentkosten (Dixit 1996: 62-65). Op
de agencykosten oefent delegatie overwegend opwaartse druk uit, omdat

vrije beleidsruimte in de uitvoering meer mogelijkheden biedt voor opportu-
nistisch gedrag van ambtenaren. Ook de onzekerheidskosten kunnen per
saldo afnemen, omdat delegatie het eenvoudiger maakt om de uitvoering te
beinvloeden en langs die weg risico's te reduceren. Dit effect treedt met
name op indien baathebbers een hoge organisatiegraad hebben.46 Indien
ook lastendragers goed zijn georganiseerd, zwakt het effect af omdat hun
grotere invloedsmogelijkheden extra risico's meebrengen voor baathebbers.

Grotere onalhankelgkheid voor uitvoerders betekent vooral een reductie
van commitmentkosten. Bij een grotere autonomie van de organisatie wordt
het moeilijker voor politici om in te grijpen in de beleidsuitvoering. De
agencykosten kunnen daarentegen per saldo toenemen, omdat uitvoerders

grotere operationele vrijheid krijgen. Ook de besluitvormingskosten kunnen
per saldo toenemen: ex ante dienen de rechten en plichten van de organisa-
tie nauwkeuriger te worden geregeld; ex post kunnen uitvoerders weliswaar
meer (detail)zaken zelf beslissen, maar is het voor politici moeilijker om bij
problemen gewenste veranderingen door te voeren. Het effect op de onze-
kerheidskosten is spiegelbeeldig aan dat van delegatie, omdat onafhankelijk-
heid het moeilijker maakt de uitvoering te beinvloeden.

45 In een parlementair systeem dat is gebaseerd op ministeriele verantwoordelijkheid
betekent dit een reductie van het eindstation-effect. (zie hoofdstuk 2.5; vgl. hoofdstuk 7)
46 Een hogere organisatiegraad biedt meer mogelijkheden om risico's te reduceren.
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Naarmate de mogelijkheden tot interventie groter zijn, wordt vooral

neerwaartse druk op de agencykosten gecreeerd, omdat de feitelijke discretie
van ambtenaren sterker kan worden beperkt. De commitmentkosten nemen
echter toe, omdat politici het offici8le beleid door interventie kunnen

ondergraven. Daarnaast kost interventie tijd en energie zodat de besluitvor-

mingskosten oplopen. Voor de onzekerheidskosten geldt hetzelfde als bij
delegatie, omdat interventie ruimere mogelijkheden geeft om de beleidsuit-
voering te beinvloeden. De omvang van dit effect is echter kleiner, omdat

politici invloed uitoefenen en niet de belanghebbenden zelf.
Met procedures kunnen politici participatierechten verlenen om uitvoe-

ringsbeslissingen te beinvloeden. Primair beinvloedt dit instrument de
onzekerheidskosten, omdat belangengroepen door participatie direct risico's
kunnen verminderen. Uitgaande van gelijke rechten voor belanghebbenden
nemen de onzekerheidskosten per saldo af. Ook indien baathebbers en
lastendragers beide een hoge organisatiegraad hebben, kunnen zij hun
risico's verminderen zonder nadeel van de ander te ondervinden. Eventuele

onenigheden kunnen namelijk worden gemitigeerd door overleg (bij partici-
patie in het bestuur) of toetsing door een onafhankelijke derde (bij beroep

op de rechter of ombudsman). Ruimere participatiemogelijkheden kunnen
daarnaast de agency- en commitmentkosten reduceren, omdat beslissings-
rechten van derden de autonomie van ambtenaren en politici begrenzen. De
besluitvormingskosten nemen juist toe, omdat participatierechten in wetge-
ving moeten worden verankerd en belangengroepen hun rechten niet
kostenloos tot gelding kunnen brengen.

Factor-regulering heeft effecten vergelijkbaar aan die van interventie-
instrumenten. Naarmate productiefactoren intensiever worden gereguleerd,
verminderen met name de (potentiele) agencykosten, omdat de feitelijke
discretie van ambtenaren wordt beperkt. Daarentegen kunnen de besluitvor-

mingskosten oplopen, omdat regulering tijd en inspanning kost. Daarnaast
biedt regulering voor politici ruimere mogelijkheden tot beinvloeding van de
beleidsuitvoering, zodat ook de commitmentkosten toenemen. Voor de
onzekerheidskosten geldt hetzelfde als bij interventie.

In dit overzicht van mogelijke effecten ligt besloten dat het minimalise-
ren van de totale transactiekosten afwegingen vraagt tussen verschillende

typen instrumenten. Zulke afwegingen zijn afhankelijk van het gewicht van
de soorten transactiekosten, dat wordt bepaald door de aard van de situatie

(exogene variabelen). Het volgende hoofdstuk gaat hierop nader in.

6.5.3  BETEKENIS VOOR VERZELFSTANDIGING

De betekenis van de nieuw-institutionele politieke economie voor de
probleemstelling van deze studie is dat zij concrete handvatten verschaft
voor het verklaren van verzelfstandiging. Er worden exogene variabelen
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aangereikt met behulp waarvan een verklaring kan worden geboden voor de
vorm en inhoud die bij verzelfstandiging aan het arrangement wordt gege-
ven. Bovendien kan ieder arrangement worden ontleed in (typen) instrumen-
ten. De genoemde typen instrumenten omvatten de meest essentiele elemen-
ten waarin verandering wordt gebracht bij het verzelfstandigen van een
onderdeel van een ministerie (vgl. bijlage III). Verwacht mag worden dat
instrumenten zorgvuldig worden gecoinbineerd en afgestemd op de politieke
problemen (transactiekosten) in het specifieke geval. Wat een en ander
concreet betekent, wordt getoond in hoofdstuk 7 waar op basis van de
nieuw-institutionele politieke economie een verklaring wordt gegeven voor
de organisatievorm van verzelfstandiging in Nederland. Daarbij besteed ik
aandacht aan de specifieke kenmerken van het Nederlandse systeem. In de
vormgeving van publieke arrangementen werkt de institutionele omgeving
(-Aa- in figuur 6.2) namelijk op een fundamenteler niveau door dan de
andere categoriean exogenen (-Ab-). Zij verschaft de (algemene) bedding
voor het keuzeproces van arrangementen, terwijl de overige exogenen

bepalend zijn voor de specifieke vormgeving van het arrangement in het
concrete geval. Aan het belang van de institutionele omgeving voor de
keuze van arrangementen wordt daarom een afzonderlijke paragraaf gewijd.

6.6 Nieuw-institutionele politieke economie: invloed van institutionele
omgeving

In (politiek-)economische beschouwingen over de keuze van arrangementen
wordt niet zelden d6 publieke sector als relevante institutionele omgeving
genomen. (bijv. Picot en Wolff 1994) Er wordt dan geabstraheerd van de
concrete institutionele context. Meer en meer wordt echter onderkend dat

specifieke omgevingskenmerken van groot belang zijn voor de analyse en
verklaring van arrangementen. (bijv. Hamilton en Biggart 1988; Whitley
1992; Frant 1993: 994-1001; Lewis en Taylor 1994; Meyer 1995; Roberts
en  Greenwood 1997) Centrale notie  in de literatuur   is het inzicht  dat  de
efficientie van arrangementen afhankelijk is van de specifieke omgeving.
(vgl. Magnusson en Ottosson 1996: 357-358) Ook de institutionele omge-
ving voor de publieke sector kan wezenlijk verschillen, zowel geografisch
als in de tijd, en de keuze van arrangementen substantieel beYnvloeden.47

47 Frant (1993) maakt bij voorbeeld aannemelijk dat de regeringsvorm, in casu overheden

met gekozen dan wel benoemde bestuurders, substantiele invloed kan hebben op de
veelheid aan regels voor bureau's. Nieuwe politiek-economische verklaringen relateren de

regeldichtheid daarentegen vooral aim het ontbreken van een marktwaarde voor ambtelij-
ke output, zodat regulering van productiefactoren en -processen noodzakelijk is.
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Belangrijke elementen zijn de regeringsvorm en het kiesstelsel. De rege-

ringsvorm komt primair tot uitdrukking in een scheiding (presidentieel

stelsel) dan wel fusie (parlementair stelsel) van uitvoerende en wetgevende
macht, en in een unie (66n-kamerstelsel) dan wel splitsing (twee-kamerstel-
set) van de wetgevende macht.48 Het kiesstelsel betreft de wijze waarop
kiezers worden vertegenwoordigd. In een meerderheidsstelsel wordt alleen
de politieke partij met de meeste stemmen vertegenwoordigd, terwijl onder

evenredige vertegenwoordiging alle partijen die de kiesdrempel halen een
proportioneel aandeel van de stemmen krijgen. (Lijphart 1992) Regerings-
vorm en kiesstelsel bepalen mede hoe bevoegdheden inzake de besluitvor-

ming over wetten zijn verdeeld. Met name de bevoegdheid om een veto uit
te spreken is elementair, omdat deze de stabiliteit van (in wetten verankerd)
beleid beinvloedt.

Moe en Caldwell (1994) hebben voor de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk geanalyseerd welke gevolgen de regeringsvorm kan
hebben voor de aard van de arrangementen die worden gekozen.49 In een
presidentieel systeem als van de Verenigde Staten wordt openbaar gezag (op
federaal niveau) gedeeld door verschillende onafhankelijke actoren. In het
wetgevingsproces hebben drie actoren een vetorecht: het Huis van Afgevaar-
digden en de Senaat (die tesamen het Congres vormen), 6n de president, die
tevens leiding geeft aan de uitvoerende macht. Door de veelheid van
vetospelers die onderling niet congruent in beleidsopvatting zijn, is het
moeilijk via wetgeving tot nieuw beleid te komen (vgl. Tsebelis 1995). Deze
medaille heeft twee kanten. Aan de ene kant zorgt het systeem ervoor dat
wetten in de toekomst niet gemakkelijk kunnen worden veranderd. (vgl.

Shepsle 1991: 255-256) Dit maakt het voor actoren uitermate aantrekkelijk
om bestuurlijke arrangementen gedetailleerd in de wet vast te leggen. (vgl.
Tsebelis 1995: 324) Politieke gezagsdragers en ambtenaren hebben dan
weinig beleidsvrijheid bij de uitvoering. Aldus wordt zowel het commit-
ment- als het agencyprobleem beperkt. Aan de andere kant brengt de
fragmentatie van openbaar gezag ook de noodzaak mee tot compromisvor-
ming over nieuw beleid en de uitvoering daarvan. In de meeste gevallen
betekent dit dat politieke tegenstanders worden betrokken bij het ontwerp
van overheidsorganisaties. Zij zullen de voorkeur geven aan formele

4 Volgens Weaver en Rockman (1993: 449-451) is het onderscheid tussen presidentiele

en parlementaire systemen niet beslissend voor verschillen in 'government capabilities'.

49 Op grond van zijn studie naar het reguleringsbeleid van de Verenigde Staten en het

Verenigd Koninkrijk concludeert Vogel (1986: 220-225) dat zich, ondanks vergelijkbare
beleidsuitkomsten, substantiele verschillen voordoen in de wijze waarop beslissingen tot

stand komen. Naast culturele invloeden kunnen deze verschillen worden herleid op
uiteenlopende instituties.
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structuren die hun belangen beschermen en derhalve niet primair zijn gericht
op een effectieve uitvoering. In samenhang leiden formalisatie en compro-
misvorming tot arrangementen  die de capaciteit van organisaties ondermij-
nen om effectief te functioneren.

Dit beeld wordt nog complexer bij beschouwing van de rol van de
president. De president is primair geinteresseerd in effectief leiderschap en
bestuur. Daarom streeft hij naar een samenhangend bureaucratisch systeem
dat hij centraal kan sturen. Als hoofd van de uitvoerende macht is de
president bevoegd eenzijdig vele belangrijke beslissingen inzake ambtelijke
structuren te nemen. Zo kan hij nieuwe structuren toevoegen aan de arrange-
menten die het Congres en belangengroepen hebben gecreterd. Door richt-
lijnen te geven voor het functioneren van die arrangementen kan de presi-
dent ze onderwerpen aan zijn eigen belangen. PresidentiBle structuren zijn
ook moeilijk te veranderen omdat dit collectieve actie door het Congres
vereist. Congresleden zijn echter weinig geinteresseerd in uitvoerende
aangelegenheden, tenzij betrokken belangengroepen hen tot actie aanzetten.
Formalisering werkt derhalve ook in het voordeel van de president. Juist
door zijn grote ruimte voor autonome beslissingen gaat van de president een
dreiging uit voor de meeste belangengroepen. Voor winnende groepen vormt
dit een commitmentprobleem dat hen nog heviger zal prikkelen om structu-
ren te eisen die zijn afgeschermd van ex post controle door wie dan ook.
(Moe en Caldwell 1994: 173-176; Moe 199Ob: 235-238,240; vgl. Miller en
Hammond 1989; Moe en Wilson 1994)

In een parlementair systeem naar Westminster model A la het Verenigd
Koninkrijk zijn de wetgevende en de uitvoerende macht in handen van 66n
en dezelfde politieke partij. De regerende partij   is in staat haar programma
op eigen kracht ten uitvoer te brengen, zonder veel aandacht te hoeven
schenken aan de oppositie.50 Zolang de partijdiscipline wordt bewaard, is
er weinig noodzaak tot compromisvorming. Hetzelfde geldt echter voor de
andere partij wanneer deze in de toekomst aan de macht komt. Hierdoor
speelt politieke onzekerheid een overheersende rol in het Westminster stelsel
en is het vrijwel onmogelijk om toekomstige regeringen te binden. Omdat
ook de arrangementen die in de wet zijn vastgelegd gemakkelijk door
toekomstige regeringen kunnen worden gewijzigd, kan het commitment-
probleem niet via formalisatie van de uitvoering worden opgelost. De

50 Hier kan een parallel worden getrokken met het autocratisch bewind van koning
Willem  I  in de periode 1814-1848. Volgens Van IJsselmuiden  (1988:  95-96)  bood  deze
regeringsvorm de ruimte om de ambtelijke organisatie zo efficient mogelijk in te richten,
omdat het overwegend instrumentele betekenis had. Met andere woorden, "single veto
players   do   not need detailed descriptions of bureaucratic procedures written   into   law".

(Tsebelis  1995:  324)  Hun  wil  is  ook in niet-wettelijke  vorm  wet.
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regering dient dit probleem derhalve op een andere manier te reduceren
indien zij de steun van relevante belangengroepen wenst te verwerven. De
regering zal vooral gebruik maken van informele en niet-wettelijke midde-
len. Zo kunnen politieke partijen door herhaalde interacties met belangen-
groepen een reputatie opbouwen dat zij niet snel beleid wijzigen: 1 Dit
geeft belangengroepen echter alleen het vertrouwen dat de zittende regering
het beleid niet wijzigt. Belangrijker zijn daarom co6ptatie-mechanismen.
Ten eerste kan aan vertegenwoordigers van belangengroepen het recht
worden gegeven te participeren in de besluitvorming door overheidsorgani-
saties. Door zich in zekere zin onmisbaar te maken, kunnen belangengroe-
pen hun vermogen vergroten om politieke interventie af te weren en ambte-
lijke autonomie te controleren. Ten tweede kan codptatie bijdragen aan het
reduceren van politieke onzekerheid. Door machtige opponerende belangen-
groepen een stem te geven in de keuze van arrangementen zullen hun
prikkels afnemen om dingen te veranderen wanneer de oppositiepartij aan de
macht komt. Dit komt de continuiteit en stabiliteit van programma's en
arrangementen ten goede. Maar het betekent ook dat belangengroepen hun
controle over overheidsorganisaties vergroten ten koste van politici en
wellicht ook van de effectiviteit van die organisaties. (Moe en Caldwell
1994: 176-182; Moe 199Ob: 240-248)

6.7 Een beoordeling van de nieuw-institutionele politieke economie

In de voorgaande paragrafen is de kern van de nieuw-institutionele politieke
economie uiteengezet. Daarbij is benadrukt dat het gaat om een vrij nieuwe
theorie. In dit prille stadium zou volgens Horn (1995: 34) als toets moeten

gelden dat de theorie "should not be vastly inconsistent with the readily
available institutional evidence." In de beoordeling is weging van dit aspect
op zijn plaats. Voor een beoordeling van de nieuw-institutionele politieke
economie grijp ik terug op de in hoofdstuk 4.2 genoemde criteria. Eerst
wordt onderzocht in hoeverre de theorie een adequate verklaring kan geven
voor het ontstaan van publieke organisaties.52 Om de verklarende waarde
in beeld te krijgen, ga ik na van welke elementen uit figuur 6.2 de geboden

verklaring afhankelijk is en of deze elementen eenduidig zijn ingevuld.
(paragraaf 6.7.1) Vervolgens geef ik een oordeel over de praktische waarde

5' Daarnaast kan een nieuwe organisatie worden geinstrueerd een invloedrijke clientele op
te bouwen. Deze zou in staat moeten zijn pogingen van een volgende regering tegen te
houden om verandering te brengen in zijn programma en arrangement.
52 Bij 'ontstaan' is verzelfstandiging van organisatie-eenheden inbegrepen.
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door de vraag te behandelen in hoeverre deze theorie zich leent voor
instrumentele toepassing in de praktijk. (paragraaf 6.7.2)

6.7.1 VERKLARENDE WAARDE

De verklaring die de nieuw-institutionele politieke economie geeft voor het
ontstaan van publieke arrangementen komt in essentie neer op de volgende
argumentatie. De institutionele omgeving (-Aa-) bevat alle legitieme
arrangementen en kan voor de keuze van arrangementen als gegeven worden
beschouwd. Welk arrangement wordt gekozen, is primair afhankelijk van de
kenmerken van de beleidstaken die in het geding zijn (-Ab-). In combinatie
met de kenmerken van actoren veroorzaken zij verschillende soorten
transactiekosten (-1-). Transactiekosten luiden in termen van verloren
gegane electorale steun. Omdat zij consolidatie van hun machtspositie en
herverkiezing prefereren en derhalve belang hebben bij electorale steun,
streven politici ernaar de totale transactiekosten van (door hen gewenst)
beleid te minimaliseren (-2-). In de regel beschikken zij echter niet over
volledige informatie, omdat het verwerven en verwerken daarvan met kosten
gepaard gaat. Wel zijn politici (en andere actoren) door hun perfecte
rationaliteit in staat om te anticiperen op voorzienbare situaties. (-B-) Zij
hebben dan ook oog voor de wijze waarop de uitvoering van beleid wordt
georganiseerd. Gegeven de beschikbare informatie zullen politici de meest
efficiante combinatie van typen instrumenten (arrangement) kiezen (-C-)
die is toegesneden   op de kenmerken   van de desbetreffende beleidstaken. 53
Met andere woorden, zij organiseren de beleidsuitvoering zodanig dat hun
electorale steun per saldo zal toenemen. Of zij feitelijk het meest efficilante
arrangement hebben gekozen, dient de praktijk uit te wijzen. Beslissend
hiervoor is volgens Horn (1995: 37) dat keuzes inzake de organisatie van de

. beleidsuitvoering 'the test of electoral competition over time' (-3-) kunnen
doorstaan. Arrangementen die deze selectie overleven (-D-) kunnen
rekenen op voldoende steun van kiezers en zijn blijkbaar (politiek) het

I meest efficiant, in die zin dat zij de belangen van politici het beste die-
,- nen.

54

53
Daarbij maken zij afwegingen aan de hand van de relatieve efficientie van typen

instrumenten. Ieder type kan namelijk 66n bepaalde soort transactiekosten het best
reduceren. Overeenkomstig dit inzicht zetten politici de beschikbare typen in. (Horn
1995: 25) Evenals in de transactiekostentheorie behelst minimalisatie van transactie-
kosten het realiseren van een globale efficientie,  in  tijd  en  over  taken.  (Dixit  1996:  60)

54 Horn (1995: 5) tekent hierbij aan dat "even if observed institutional regularities are the
best administrative solutions to the political problems faced by legislators, this does not
mean that they will necessarily be the collectively most desirable."
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De nieuw-institutionele politieke economie verklaart bestaande arrange-
menten in de publieke sector dus uit hun politieke efficientie-superioriteit.
Cruciaal voor zulk een verklaring is het mechanisme dat verantwoordelijk
kan worden gehouden voor daadwerkelijke selectie van het meest effici8nte
arrangement (vgl. hoofdstuk 5.5). In de publieke sector is electorale concur-
rentie het fundamentele selectiemechanisme. Binnen een representatieve
democratie vloeit electorale concurrentie voort uit periodiek terugkerende
verkiezingen. Als zodanig zijn verkiezingen echter ontoereikend om te
garanderen dat politici keuzes maken overeenkomstig de wensen van
kiezers. (vgl. North 1990: 363) Individuele kiezers zijn immers nauwelijks
in ambtelijke structuren geinteresseerd en hebben uit zichzelf geen prikkel
om politici hierop af te rekenen bij verkiezingen.55 Politici hebben derhalve
ruimte om eigen beleidspreferenties na te streven. De mogelijkheden daartoe
variBren met de intensiteit van electorale concurrentie. (vgl. Denters56

1987: 61) Electorale concurrentie zorgt namelijk voor politieke onzekerheid

(vgl. paragraaf 6.2). (Horn 1995: 10) Naarmate de concurrentie om stemmen
zwakker is, hebben politici meer beleidsruimte. Niettemin betoogt Horn
(1995: 23) dat "the ability of legislators to pursue their own policy preferen-
ces does not pose a serious problem for the approach [...] as long as legisla-
tors face some uncertainty about their tenure in office." (vgl. Moe en Wilson
1994: 10) Weliswaar behoeven zij zich dan minder te bekommeren om (ver-
lies aan) electorale steun, maar gekozen politici "are likely to take the same
approach to administrative issues, whether they are advancing their own
interests or those of their constituents."57 De relatie met kiezers verdwijnt
pas uit beeld indien een regering het wetgevingsproces gedurende lange tijd
effectief kan domineren. Transactiekosten komen dan vrijwel uitsluitend
voort uit agencyproblemen tussen politici en ambtenaren, zodat andere typen

arrangementen voor de beleidsuitvoering zullen worden gekozen.
58

s   Daamaast   wijst   Denters   (1987:   56)   erop  dat  een   deel   van   de   kiezers  zijn   stemgedrag

vooral baseert op beloften over toekomstig beleid.

56 Denters (1987: 62-64) betoogt dat de intensiteit van electorale concurrentie afhankelijk

is van de mate van politieke concentratie (het aantal politieke partijen gewogen met hun
afzonderlijke stemmenaandelen) en van electorale instabiliteit (mate van fluctuatie in

stemmenaandelen). In een situatie met een beperkt aantal grote partijen kunnen politici

bij voorbeeld meer beleidsruimte voor zichzelf creeren.

" Besluitvorming over beleid blijft immers beslag leggen op hun schaarse tijd. Ook
dienen zij nog steeds waarborgen te creeren om hun belangen te beschermen tegen acties

die toekomstige regeringen en/of ambtenaren ondernemen dan wel nalaten. Daarnaast

kunnen zij profijt trekken van het reduceren van onzekerheid voor invloedrijke belang-
hebbenden, zoals kapitaalverstrekkers.
ss  Een  analyse in termen  van de agentschapstheorie  is dan nuttiger.  (Horn  1995:  23-24)
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V

- - Binnen de nieuw-institutionele politieke economie zijn het met name
  actieve belangengroepen die voor dynamiek in de electorate concurrentie

zorgen, en (gekozen) politici confronteren met tenminste enige onzekerheid
over hun ambtstermijn. Zij kunnen de politieke besluitvorming over arrange-
menten beinvloeden door pressie uit te oefenen en/of 'politieke producten'

i   te leveren. Bij pressie kan worden gedacht aan (dreiging met) mobilisering

i van (i) de achterban bij verkiezingen, (ii) de publieke opinie door middel

r, van massamedia, om politici te dwingen expliciet een standpunt in te
t nemen, en (iii) andere belangengroepen, waarmee wordt samengewerkt om

wensen krachtiger onder de aandacht van politici te brengen. (Van Goor
1993: 112-113; Hagedorn 1994: 416-417) Politici zijn gevoelig voor pressie,
omdat weerstanden onder burgers electorale gevolgen kunnen hebben en
realisering van gewenst beleid kunnen bemoeilijken. Nog effectiever kunnen

belangengroepen volgens Hagedorn (1994: 417-418) invloed uitoefenen
indien zij in staat zijn politici 'half-finished' politieke producten te bieden.
Hiervoor dienen zij niet alleen relevante informatie te verstrekken, over de
electorale gevolgen voor politici of de beleidseffecten voor verschillende
belanghebbenden, maar ook de belangen van hun leden te harmoniseren en
hen te binden aan gesloten compromissen. Voor politici is dit aantrekkelijk
omdat zulke 'producten' de acceptatie en implementatie van beleid vereen-

voudigen. Tussen belangengroepen en politici kan dus een ruitrelatie worden
onderkend waarbij invloed op beleid wordt geruild tegen informatie en steun
voor (en/of legitimering van) voorgesteld beleid.59 (Van Goor 1993: 114;
vgl. Moe 1987: 289; Dixit 1996: 48)

Uit de voorgaande analyse kan worden geconcludeerd dat de nieuw-
institutionele politieke economie publieke arrangementen verklaart in termen
van rationele keuzen van gekozen politici. Evenals de transactiekostentheo-

rie geeft zij een ratio voor het bestaan van arrangementen, zonder hun
historische ontstaan te kunnen verklaren: In de verklaring vervullen
politici de hoofdrol. Zij worden in staat geacht met de beschikbare informa-
tie zodanige arrangementen te kiezen dat de som van de transactiekosten
wordt geminimaliseerd, en per saldo electorale steun wordt gegenereerd.
Electorale concurrentie als selectiemechanisme staat in de theorie meer op
de achtergrond. Daarmee vertoont de verklaring trekken van de extern-

59 Overigens kunnen de mogelijkheden tot stemmenruil de feitelijke invloed van

belangengroepen versluieren. (Potters en Sloof  1996: 430) Stemmenruil kan aantrekkelijk
zijn indien politici een relatief gering (direct) electoraal belang hebben bij een bepaald
beleidsvoorstel, maar steun kunnen winnen voor andere beleidsvoorstellen waaraan zij
hogere waarde toekennen. (Hammond en Knott  1996:   159)
60 Onder meer omdat exogene invloeden het proces van totstandkoming kunnen verstoren

(vgl. bijlage I)
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reguiatieve variant van het rationele keuze-type (zie hoofdstuk 4.2). Impli-
ciet wordt minimalisatie van transactiekosten bij de keuze van arrangemen-
ten   namelijk als regulerende motivatie van politici gepostuleerd.61    Dit
vooronderstelt dat het streven naar minimalisatie van transactiekosten
adequaat de condities voor overleven in de relevante (institutionele) omge-
ving samenvat. Fundamenteel in de publieke sector is het selectieproces dat
plaatsvindt door middel van electorate concurrentie. De gedachte is dan dat
alleen politici die zich weten te verzekeren van voldoende electorale steun
bij verkiezingen kunnen 'overleven'. Het 'politieke marktmechanisme' van
electorale concurrentie zorgt in de regel voor tenminste enige onzekerheid
over de zittingsduur van politici. Dit geeft hen een belang bij herverkiezing
en prikkelt tot het minimaliseren van transactiekosten. Geconfronteerd met
onzekerheid over de duur van hun ambtsperiode dienen politici immers
voortdurend afwegingen te maken van electorale kosten en baten (in termen
van transactiekosten) teneinde hun huidige positie en kansen op herverkie-
zing (alsmede de concurrentiepositie van hun partij) te consolideren of te
versterken. In de dynamiek van electorale concurrentie spelen actieve
belangengroepen een rol van betekenis. Kortom, het gepostuleerde streven
naar minimalisatie van transactiekosten kan plausibel worden geacht voorzo-
ver de onzekerheid over publieke eigendomsrechten een structureel karakter
heeft. Naarmate de intensiteit van electorate concurrentie toeneemt, onder-
vinden regerende politici sterkere prikkels tot minimalisatie van transactie-
kosten en wint de theorie aan verklarende waarde.

6.7.2 PRAKTISCHE WAARDE

De nieuw-institutionele politieke economie beoogt een verklaring te geven
voor de institutionele vormgeving van de beleidsuitvoering. Gezien dit
theoretische doel ligt het voor de hand dat de kenmerken van beleidstaken
alsmede de verdeling van baten en lasten van beleid als exogeen worden
opgevat. De aard en de effecten van beleid worden immers niet verklaard.
(vgl. Horn 1995: 30) Voor een instrumentele toepassing van de theorie
vormen deze variabelen het aangrijpingspunt. In praktijk kunnen politieke
besluitvormers de eenduidigheid van doeleinden, de meetbaarheid van
resultaten, en de programmeerbaarheid van processen beinvloeden. (Aucoin
1991: 132; Boxum 1994: 267) Hetzelfde geldt voor de verdeling van baten
en lasten van beleid, als spil in hun afwegingen om voor beleid zoveel

m Zo neemt Horn (1995: 7, cursivering toegevoegd) aan dat actoren zich gedragen "as if
largely self-interested and rational in pursuit   of this interest." Over feitelijke motieven

doet hij geen uitspraken.



Nieuw-institutionele politieke economie 165

mogelijk steun van belangengroepen te verwerven.62 Niet alleen hebben de

exogene variabelen relevantie, maar ook biedt de theorie een geschikt
instrumentarium om concreet vorm te geven aan beleid. Daarbij wordt een
globaal afwegingskader aangereikt waarmee alternatieve (combinaties van)
typen instrumenten kunnen worden beoordeeld op te verwachten effecten.
Niettemin kunnen de voorspellingen van een theorie in praktijk worden
doorkruist, indien de gemaakte veronderstellingen niet realistisch blijken te
zijn. In casu dient de vraag te worden bezien of de keuzebeslissingen van

politici inzake arrangementen voldoende zijn gericht op het minimaliseren
van de totale transactiekosten.

De nieuw-institutionele politieke economie ruimt een prominente plaats
in voor de politieke rationaliteit, Door hun positie kunnen politici (formeel)
beslissen over arrangementen in de publieke sector. In de besluitvorming
daarover laten zij zich leiden door politieke overwegingen. Vanuit hun
belang bij steun voor beleid en herverkiezing maken zij afwegingen tussen

de belangen van groepen kiezers. Anders dan de nieuw-institutionele
politieke economie veronderstelt, zijn politici in praktijk begrensd rationeel.

Niet zelden gaat het om leken die voor relatief korte periode een ambt
bekleden. Dit werpt de vraag op in hoeverre zij zelf in staat zijn om rele-
vante transactiekosten adequaat af te wegen. Daarnaast laat de nieuw-
institutionele politieke economie in het midden in hoeverre politici bij de
toedeling van baten en lasten slinkse wegen (kunnen) bewandelen. Twight
(1988; 1994) beargumenteert dat politici in bepaalde situaties bewust de
transactiekosten voor burgers (en medepolitici) trachten te verhogen ter
bevordering van hun eigen politieke belangen. Daarbij schuwen zij niet om
informatie te manipuleren of belangengroepen   uit te spelen.63   (vgl.    De
Vries en Van Dam 1998: 130-137, 153-155) Terecht kent de nieuw-instituti-
onele politieke economie een belangrijke rol toe aan belangengroepen. Zij
vervullen in dezen (potentieel) twee functies. Ten eerste kunnen zij politici
beteugelen door hun ruimte voor opportunistisch gedrag terug te dringen.
Ten tweede kunnen zij de competenties van politici vergroten door meer
en/of betere informatie te verschaffen ten behoeve van de beleidsvorming

(inclusief de keuze van arrangementen) en/of het toezicht op de beleidsuit-

voering. (vgl. Lupia en McGubbins 1994; Dixit 1996: 102)
Belangengroepen zullen evenwel niet altijd voldoende invloed (kunnen)

uitoefenen op keuzebeslissingen inzake publieke arrangementen. (vgl. Moe
199Oa: 139) Daarmee is nog niet de conclusie onontkoombaar dat politici

62 Belangengroepen zullen de intensiteit van hun steun immers veelal relateren aan de
balans van baten en lasten zoals die voor hen tesulteert uit het voorgestelde beleid.
63 Voorzover belanghebbende burgers zich laten misleiden, impliceert dit dat hun

preferenties niet exogeen zijn. (Gerber en Jackson   1993)
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veel beslissingen over arrangementen nemen die onwenselijk zijn uit
oogpunt van belanghebbende kiezers. Hoewel politici zijn behept met
begrensde competenties en blootstaan aan de verleiding tot opportunistisch
gedrag, zijn er naast actieve belangengroepen nog andere actoren (en/of
mechanismen) die als 'checks and balances' kunnen fungeren door politici
te  prikkelen tot relatief transactiekosteneffici Ente beslissingen.   In dit verband
kan met name worden gewezen op politieke partijen en ambtenaren als
potentiEle 'waakhond' en/of informatieverschaffer. 64  In de nieuw-institutio-
nele politieke economie blijft hun rol onderbelicht, waarschijnlijk als gevolg
van de sterke gerichtheid op het Amerikaanse systeem. Voor het verstaan
van de Nederlandse rijksoverheid en het verklaren van arrangementen
binnen die context kan echter niet aan deze actoren worden voorbijgegaan.
In het proces van electorale concurrentie is een zelfstandige rol weggelegd
voor politieke parteen. Partijen, althans in Europese landen, onderscheiden
zich door een bepaalde ideologie en daarop gebaseerde uitgangspunten voor
beleid. Intern werkt deze ideologie als middel om partijleden samen te
binden; extern zorgt het voor herkenbaarheid en aantrekkingskracht onder
kiezers. Beide functies begrenzen de vrije keuzeruimte van gekozen politici.
Actieve partijleden accepteren slechts binnen bepaalde grenzen afwijkingen
van de ideologie op grond van electorale overwegingen. Politici hebben hun
steun nodig om kandidaat te worden gesteld en goede verkiezingsresultaten
te behalen. (Denters 1987: 53-54) Naarmate een partij grotere interne
samenhang vertoont, zullen partijleden bovendien opportunistisch gedrag
van hun vertegenwoordigers ontmoedigen teneinde de reputatie van hun
partij te beschermen (vgl. Holcombe en Gwartney 1989; Potters en Sloof
1996: 429). In hun stemgedrag wegen kiezers namelijk de betrouwbaarheid
en voorspelbaarheid van partijen mee. Duidelijke koerswijzigingen die
electoraal aantrekkelijk zijn, kunnen op den duur de reputatie van een partij
aantasten en daarmee leiden tot stemmenverlies. (Denters 1987: 54-55)
Daarnaast kunnen deskundige en ervaren partijleden hun politici voorzien
van informatie die (het leerproces inzake) de keuze van arrangementen kan
vergemakkelijken.

Ook doet de theorie tekort aan de rol van ambtenaren in het keuzepro-
ces inzake arrangementen. De focus is gericht op potentieel opportunistisch
gedrag bij de uitvoering. Ambtenaren hebben echter een niet te verwaarlo-
zen aandeel in de beleidsvorming.65 (bijv. Bezeau 1979; Koppenjan e.a.
1987b: 294-295; Campbell en Nauls 1991: 102; Peters 1991: 346) Voor

64 Andere actoren in dit opzicht zijn rechters, media en onafhankelijke deskundigen.
65 Bovendien wordt beleid mede ingevuld in de uitvoering. Met name in Europese landen
zoals Noorwegen, Zweden en Nederland hebben ambtenaren relatief grote invloed.

(La:greid en Olsen  1984; CHR  1980: 89; Laver en Shepsle  1994: 303)



Nieuw-institutionele politieke economie 167

(informatie ten behoeve van) beslissingen inzake arrangementen zijn politici
in belangrijke mate aangewezen op ambtenaren. Het ontbreekt politici zowel
aan informatie als aan de competentie en tijd om aan alle relevante proble-
men aandacht te schenken. Ambtenaren bezitten specifieke deskundigheid

op hun beleidsveld en hebben contacten met belangengroepen, zodat zij de
competenties van politici kunnen vergroten door adequate informatie te
verstrekken. Daarnaast hebben hogere ambtenaren volgens Dunleavy (1991:
200-202) een rationeel belang bij de inrichting van arrangementen, omdat
deze de aard van hun werk(omgeving) beinvloeden. Hun beleidsvormende
rol is in het bijzonder relevant bij de keuze van arrangementen, omdat daar
"the potential coupling between officials' private interests and public policy
choices is (rather) obvious [...]." (Egeberg 1995: 159) De mogelijkheid van
(beinvloeding van de) beleidsvorming door ambtenaren schept in potentie
een additioneel commitmentprobleem voor politici. Met name bij ingrijpen-
de veranderingen in de status quo kunnen ambtenaren de facto optreden als
vetospelers.66 (Tsebelis 1995; De Ridder 1994b: 290; De Vries en Van
Dam 1998: 211) Politici dienen derhalve ook met hun belangen en die van
hun cliantele rekening te houden om te voorkomen dat transactiekosten
toenemen.

Samengenomen betekent het voorgaande dat bij de vormgeving van
publieke arrangementen in de praktijk veelal meerdere actoren zijn betrok-
ken. Naar de mate dat deze betrokkenheid politici in staat stelt om beter ge-
fundeerde beslissingen te nemen en hen meer prikkelt om rekening te
houden met uiteenlopende belangen, kan toepassing van de theorie (in
comparatief-statisch opzicht) eerder tot de voorspelde resultaten leiden.

6.8 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is onderzocht in welke opzichten de publieke sector
verschilt van de private sector en welke betekenis de nieuwe politieke

66 Zij kunnen bij voorbeeld ambitieuze beleidsdoelen formuleren en vervolgens tegenstan-

ders wapenen met argumenten om een beleidsvoorstel te bestrijden (Elzinga en Hagel-

stein    1993). In Nederland   beinvloeden twee tegengestelde, recente ontwikkelingen   de

potentiele vetomacht van ambtenaren. Enerzijds kan uitbreiding van de Algemene
Bestuursdienst tot gevolg hebben dat carritre-perspectieven binnen de rijksdienst als

geheel zwaarder gaan wegen dan het belang van de eigen afdeling of departement, zodat

ambtenaren minder geneigd zijn afwijkende beleidsopvattingen na te streven. (Peters

1987: 275; Johnson en Libecap   1994: 165) Anderzijds   kan hun potentiele vetomacht

toenemen nu ministers meer als 'politieke managers' worden beschouwd en niet meer

primair worden benoemd op grond van deskundigheid op hun beleidsterrein.
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economie, de constitutionele economie en de nieuw-institutionele politieke
economie hebben voor het verklaren van publieke arrangementen. Na een
schets op hoofdlijnen is voor iedere theorie nagegaan in hoeverre zij een
verklaring kan geven voor het ontstaan en de structuur van organisaties, en
daarmee voor verzelfstandiging. Ten slotte is de nieuw-institutionele
politieke economie beoordeeld op haar verklarende en praktische waarde.
De betekenis voor verzelfstandiging krijgt hier de meeste aandacht.

Kenmerkend voor de publieke sector zijn het politieke proces en het
bijzondere karakter van de overheid. In essentie behelst politiek een strijd
om controle over en uitoefening van openbaar gezag. Dit brengt drie
specifieke problemen  met  zich. Ten eerste  komt  uit  het  feit,  dat het 'eigen-
domsrecht' van personen op openbaar gezag slechts tijdelijk is en niet kan
worden afgedwongen met hulp van derden, politieke onzekerheid voort. Ten
tweede vinden politieke beslissingen plaats bij meerderheid, zodat het veelal
noodzakelijk is om compromissen te sluiten met anderen. Ten derde zorgt
openbaar gezag voor vrees onder kiezers dat gezagsdragers niet in hun
belang handelen. In onderscheiding van bedrijven draagt de overheid zorg

voor (semi-) collectieve voorzieningen, die niet via de markt (kunnen)
worden voortgebracht. Voorzover de markt als maatstaf en/of tuchtroede
ontbreekt, is de noodzaak om prestaties te normeren en te controleren groter.
Daarbij komt dat de kwaliteit van veel overheidsproducten inherent moeilijk
is te meten. Eenduidigheid en programmeerbaarheid spelen dan een belang-
rijker rol als maatstaf en/of tuchtroede, evenals maatregelen om participatie
door belanghebbenden te bevorderen.

Economen hebben getracht de totstandkoming en uitvoering van
beslissingen in de publieke sector te verklaren met behulp van de neo-
klassieke economie. Deze nieuwe politieke economie werpt een eigen licht
op de rot van politici, kiezers, belangengroepen en ambtenaren. In een
representatieve democratie worden politici geacht beleid te formuleren om
zoveel mogelijk stemmen te winnen, omdat zij dienen te concurreren om de
gunst van kiezers. Vanwege de complexiteit van informatie zijn individuele
kiezers niet in staat voldoende greep op politici te houden, en organiseren

zij zich in belangengroepen. Vooral kleinere groepen met geconcentreerde
belangen kunnen effectief zijn, omdat zij beter in staat zijn om meeliften
met de belangenbehartiging tegen te gaan. Leden van zulke groepen verto-
nen actief stemgedrag, waardoor politici gevoeliger zijn voor hun wensen.
De beleidsuitvoering dragen politici op aan ambtenaren die in ruil hiervoor
een budget vragen. Door hun informatievoorsprong en agendamacht worden
ambtenaren in staat geacht het maximale budget te krijgen. De hieruit
resulterende tendens tot overproductie van beleid wordt versterkt door de
inbreng van de wensen van specifieke belangengroepen. Omdat deze theorie
slechts een verklaring geeft voor effecten van een gegeven arrangement op
het gedrag van ambtenaren, is de betekenis voor verzelfstandiging beperkt.
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De constitutionele- en met name de nieuw-institutionele politieke economie

problematiseren daarentegen de keuze van arrangementen als zodanig.
De constitutionele politieke economie onderzoekt de keuze van constitu-

tionele regels. Zij hanteert als hypothese dat regels die met grotere consen-
sus tot stand zijn gekomen betere waarborgen geven voor de efficientie van
politieke beslissingen over beleid. Naar hun aard zon constitutionele regels
van toepassing op meerdere situaties en gelden zij voor langere tijd. De
hiermee verbonden onzekerheid verhindert dat actoren nauwkeurig kunnen

anticiperen op de specifieke effecten die alternatieve regels hebben op hun
belangen. Niettemin kiezen zij voor duurzame regels als hun eigenbelang
per saldo effectiever wordt gediend. Belangrijk voordeel is dat andere
actoren aan evenredige beperkingen zijn onderworpen. Naarmate een regel
onpartijdiger is, neemt de levensduur ervan toe. Ook bij verzelfstandiging
wordt een constitutie opgesteld waarin de organisatiestructuur en de relatie
met de minister is geregeld. Als rationele actor heeft een minister belang bij
grotere zekerheid over de reikwijdte van zijn politieke verantwoordelijkheid
en de ambtelijke leiding over de positie en speelruimte van zijn dienst. In
ruil voor een betere informatievoorziening en garanties voor een efficient
functioneren zal de minister bereid zijn de ambtelijke leiding discretionaire

bevoegdheden en bedrijfsmatige vrijheden te geven. Deze verklaring schiet
echter tekort omdat minister en ambtenaren geen gelijkwaardige positie
hebben. Door hun ondergeschiktheid worden ambtenaren sterker geprikkeld
tot samenwerking, terwijl een minister rekening dient te houden met
belangen van externe actoren, met name het parlement.

De nieuw-institutionele politieke economie bouwt voort op inzichten van
de nieuwe politieke economie en de nieuw-institutionele economie. Centrale

hypothese is dat arrangementen in de publieke sector kunnen worden
verklaard als resultante van rationele afwegingen die politici maken van de
belangen van groepen kiezers. Politici laten zich leiden door eigen beleids-

opvattingen en de wells om aan de macht te blijven. Als wetgever kiezen zij
arrangementen zodanig dat voorgesteld beleid volgens ontwerp en zo
efficiant mogelijk wordt geeffectueerd. Vaak zijn het belangengroepen die
het initiatief nemen tot het vormen of veranderen van arrangementen. Zij
weten namelijk dat deze cruciaal zijn voor de uitvoering van beleid en
daarmee voor de baten en lasten die uit wetten voortvloeien. Als bestuurder
houden politici toezicht op de implementatie van beleid door ambtenaren.

Georganiseerde kiezers, politici en ambtenaren worden verondersteld te
kunnen anticiperen op voorzienbare effecten van instituties en gedragingen.
Zij beschikken echter niet over volledige informatie, zodat er ruimte is voor
opportunistisch gedrag. Ambtenaren worden geacht geen beleidsvoorkeuren
na te streven omdat mechanismen van selectie, promotie en beloning een

loyale opstelling bevorderen.
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Politici danken hun centrale positie aan de beslissingsruimte die open-
baar gezag geeft. Deze ruimte wordt begrensd door electorate concurrentie
die hen noodzaakt tot het benutten van kansen tot wetgeving die per saldo
electorale steun opleveren. Tegenover potentiele steun van met name
belangengroepen die van beleid profiteren (baathebbers) staat mogelijke
oppositie van vooral groepen die de lasten daarvan dragen (lastendragers).
Om netto-steun te verwerven dienen politici een aantal problemen op te
lossen die transactiekosten veroorzaken, in de zin van stemmenverlies als
gevolg van het onvoldoende verdisconteren van de belangen van groepen
kiezers. Transactiekosten komen voort uit problemen van besluitvorming,
commitment, agency en onzekerheid voor belanghebbenden. Deze soorten
transactiekosten brengen tot uitdrukking dat publieke arrangementen niet
alleen een functie hebben voor het effectief sturen van de beleidsuitvoering,
maar eveneens bescherming moeten bieden tegen inmenging door politieke
tegenstanders. Bij de keuze van arrangementen worden politici geacht
politieke efficiantie als criterium te hanteren en te streven naar minimalisatie
van totale transactiekosten.

De hoogte en samenstelling van de transactiekosten wordt bepaald door
een aantal exogene variabelen: de organisatiegraad van belangengroepen
(gegeven de verdeling van baten en lasten), de institutionele omgeving,
eenduidigheid van doelen, meetbaarheid van producten, programmeerbaar-
heid van processen, en concurrentie-intensiteit. Deels komen deze overeen
met de nieuw-institutionele economie. De institutionele omgeving krijgt
afzonderlijk aandacht, omdat zij de bedding vormt voor het keuzeproces. Uit
de relevante overheidsomgeving vloeien specifieke problemen voort waar-
voor publieke arrangementen (mede) een oplossing moeten bieden. Afhanke-
lijk van de situatie kiezen politici een arrangement dat bestaat uit een
combinatie van delegatie, onafhankelijkheid, interventie, participatie en/of
factor-regulering. Deze typen instrumenten worden ingezet vanuit de
gedachte dat ieder type het meest effectief is ter reductie van een bepaalde
soort transactiekosten. Zij omvatten de meest essentiEle elementen waarin
verandering wordt gebracht bij verzelfstandiging. Een uitwerking hiervan
voor de Nederlandse rijksoverheid wordt in hoofdstuk 7 gegeven.

De verklaring rust vooral op het vermogen van politici om rationele
keuzes te maken inzake arrangementen voor de uitvoering van beleid,
ondersteund door de werking van electorale concurrentie als selectiemecha-
nisme. Vanuit hun belang bij electorale steun organiseren politici de beleids-
uitvoering zodanig dat de transactiekosten worden geminimaliseerd. Gege-
ven de beschikbare informatie worden zij hiertoe in staat geacht. Hun keuze
is (comparatief) het meest efficiEnt indien het arrangement de selectie van
electorale concurrentie weet te doorstaa*)Het 'politieke marktmechanisme'
van electorale concurrentie zorgt in de regel voor tenminste enige onzeker-
heid over de zittingsduur van politici. Dit prikkelt hen tot het minimaliseren
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van de totale transactiekosten. Geconfronteerd met onzekerheid over de duur
van hun ambtsperiode dienen politici immers voortdurend afwegingen te
maken van electorale kosten en baten (in termen van transactiekosten)
teneinde hun huidige positie en kansen op herverkiezing te consolideren of
te versterken. Voor de dynamiek in electorale concurrentie worden met
name belangengroepen verantwoordelijk geacht, omdat individuele kiezers

nauwelijks in ambtelijke structuren zijn geinteresseerd. Conclusie is dat het
gepostuleerde streven naar transactiekosten-minimalisatie plausibel kan
worden geacht voorzover de onzekerheid over publieke eigendomsrechten
een structureel karakter heeft. Naarmate de intensiteit van de electorate
concurrentie toeneemt, ondervinden politici grotere onzekerheid en worden
zij sterker geprikkeld tot transactiekosten-minimalisatie. Hiermee wint de
nieuw-institutionele politieke economie aan verklarende waarde.

De praktische waarde van deze theorie is vooral gelegen in de relevan-
tie van de exogene variabelen als factoren in de politieke besluitvorming,
het geboden instrumentarium voor de vormgeving van beleid, en het
afwegingskader ter beoordeling van mogelijke effecten van alternatieve

(combinaties van) typen instrumenten. Of de voorspellingen in praktijk
uitkomen is (mede) afhankelijk van de mate waarin keuzebeslissingen van
politici inzake arrangementen zijn gericht op het minimaliseren van transac-
tiekosten. Gebrek aan competentie en/of tuchtiging door electorale concur-
rentie kunnen in dit opzicht afbreuk doen aan de praktische waarde. Anders
dan de theorie aanneemt, zijn politici in praktijk begrensd rationeel en
kunnen zij informatie in eigen voordeel manipuleren. Weliswaar kunnen

belangengroepen in dezen een mitigerende rol vervullen als 'waakhond'
en/of informatieverschaffer, maar zij zullen niet altijd voldoende invloed
(kunnen) uitoefenen op arrangement-keuzes. Er zijn evenwel andere actoren

(en/of mechanismen) die als 'checks and balances' kunnen fungeren en
politici prikkelen tot relatief transactiekosten-efficitnte beslissingen. Met
name de (potentiale) functie van politieke partijen en ambtenaren in dit
opzicht laat de nieuw-institutionele politieke economie onderbelicht. Conclu-
sie is dat toepassing van de theorie eerder tot voorspelde resultaten leidt,
naarmate meerdere actoren bij arrangement-keuzes zijn betrokken die
politici prikkelen met uiteenlopende belangen rekening te houden en/of in
staat stellen betere beslissingen te nemen.

De beschouwing van de verschillende nieuw-institutionele theorietn is
hiermee afgerond. Met deze theoretische bagage kunnen nu de vragen naar
de condities voor verzelfstandiging (hoofdstuk 7) en de wijze van aansturing
van ZBOs (hoofdstuk 8) in de Nederlandse context worden bezien.



7 Een politiek-economische verklaring voor het
zelfstandig bestuursorgaan als arrangement

7.1 Inleiding

Bezien vanuit de nieuw-institutionele politieke economie betekent verzelf-
standiging een verandering in het arrangement waarmee de beleidsuitvoering
wordt bestuurd. Het nieuwe arrangement kent meer vrijheidsgraden voor uit-
voerders. De vraag rijst dan waarom politieke besluitvormers meer zaken uit
handen geven. De nieuw-institutionele politieke economie zoekt de verkla-
ring hiervoor in de transactieproblemen waarmee zij worden geconfronteerd
en die zij trachten te reduceren. Deze problemen vloeien niet alleen voort
uit de kenmerken van beleidstaken, maar worden eveneens beinvloed door
de institutionele context waarin politieke besluitvormers zich bevinden. De

specifieke vorm en inhoud die zij aan een arrangement geven, is derhalve

afhankelijk van de kenmerken van de relevante taak en omgeving.
In dit hoofdstuk wordt de vraag centraal gesteld onder welke condities

het ZBO als arrangement voor de uitvoering van beleid aantrekkelijker is
voor politieke besluitvormers dan een agentschap. Mijn doel is een aanzet te

geven voor een politiek-economische verklaring die zowel de aard van de
beleidstaak als invloeden van de institutionele omgeving in ogenschouw
neemt. Daartoe ontwikkel ik een kwalitatief model, waarvan de structuur in

figuur 7.1 is weergegeven. In de tekst wordt met (-.-) verwezen naar de
elementen uit dit model.

Figuur 7.1: Een nleuw-Institutionele politiek-economische verklarIng voor het ZBO

Condities Processen Uitkomst

5

A I *-----A-----  Agentsch,PJ
 instituuonele omgevin i    --i-------------liM-      D      ZBC) of   A

lt.Kenmeticen beleldsta s,J4              A/4
C- elgenbelang 1   keuze tussen  -7B  I     'perfecte' mAonallteit   1  - C

»0 en agentsch le™"i"digs informa,51      2

1 Transactiekostenparameters
2   Minlmallsatie van totale transactlekosten als gedragsregel
3 Polmeke markt als co6rdinalle- en selectlemechanisme
4 Harmonieuze Integratie van het arrangement
5   Verschulving In kostenverschillen tussen ZBO en agentschap
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Met het model wordt beargumenteerd waarom en hoe de nieuw-institutione-
le politieke economie op de Nederlandse rijksoverheid kan worden toege-
past. Eerst wordt geanalyseerd in hoeverre de institutionele omgeving van
de Nederlandse rijksoverheid (-Aa-) ministers, als centrale actoren (-B-) in
de besluitvorming over verzelfstandiging, prikkelt tot het minimaliseren
(-2-) van de totale transactiekosten (-1-) door afweging van de belangen
van andere actoren op de politieke markt (-3-). (paragraaf 7.2) Met mini-
malisatie van transactiekosten als regulerende motivatie maken ministers een
keuze uit de beschikbare arrangementen. In het model worden de alternatie-
ven beperkt tot ZBO en agentschap. De keuze tussen beide (-C-) wordt
herleid op de kenmerken van de te verzelfstandigen beleidstaak (-Ab-).
(paragraaf 7.3) De institutionele omgeving oefent meer indirect invloed uit
op deze keuze. Wijzigingen daarin kunnen leiden tot veranderingen in de
relatieve aantrekkelijkheid van ieder type arrangement (-5-). (paragraaf 7.4)
Samen leveren de argumenten een antwoord op de gestelde vraag, namelijk
wanneer verzelfstandiging in de vorm van een ZBO politiek opportuun kan
worden geacht (-D-). Afgesloten wordt met een samenvatting en enkele
conclusies. (paragraaf 7.5)

7.2 Kernelementen uit de institutionele omgeving van de Nederlandse
rijksoverheid

7.2.1  BETEKENIS VOOR DE REGULERENDE MOTIVATTE VAN MINISTERS

/ In voorafgaande hoofdstukken is uiteengezet dat het eigenbelang van
actoren beter kan worden gefixeerd op 66n doel naarmate de institutionele
omgeving sterker prikkelt in de richting van dat doel. Ter verklaring mag

  dan
worden aangenomen dat (rationele) actoren zich in hun gedrag door

deze regulerende motivatie laten leiden. Hier zal worden betoogd dat de
mstitutionele omgeving van de Nederlandse rijksoverheid zodanige prikkels
geeft dat het minimaliseren van de totale transactiekosten van beleid een
plausibele regulerende motivatie van ministers is voor het verklaren van de
keuze van arrangementen. Ministers hebben een spilfunctie in de besluitvor-
ming over verzelfstandiging. Om de noodzakelijke politieke steun voor
beleidsvoorstellen te verwerven, gaan zij interacties aan met politieke
partijen, (top)ambtenaren en belangengroepen.' De belangen van de actoren

' Impliciete veronderstelling is dat ieder beleid wordt vastgelegd in een wet (of ander

besluit waarmee het parlement heeft ingesternd). De betrokken actoren hebben hier in

principe ook belang bij. Enerzijds kunnen ministers en politieke partijen zo een zichtbaar

en duurzaam resultaat tonen. Anderzijds kan het ambtenaren bescherming bieden tegen
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lopen uiteen en kunnen conflicteren. Aangenomen wordt dat alle actoren
voldoende competent zijn om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
en acties van anderen. Zij beschikken echter niet over volledige informatie.

Vertrekpunt voor de verklaring is de veronderstelling dat politieke
part(jen als coherente actoren streven naar stemmenwinst, met name door
beleidsvoorstellen te formuleren.2 Als agent van hun partij kunnen ministers
aan dit doel bijdragen door zoveel mogelijk (gewenst) boleid te effectueren
(vgl. CHR 1980: 94, 105; Pauka 1997), voorzover dit geRn afbreuk doet aan
hun partij-ideologiti Vanwege hun sleutelrol in het be,leidsproces, inclusief
de  daarbij te maken 'institutionele keuzes, hebben mi sters hiertoe  een uit-

i gelezen positie. Zij b chikken namelijk over beleidsruimte ofwel vrijheid
om beleidsinitiatieven te, nemen  en te implementeren. Om slechts  66n ding
te noemen, wetten dele Fren vaak semi-wetgevende bevoegdheden aan
ministers om zaken meer in detail te regelen (De Meij 1988: 116). In de
uitoefening van openbaar ge g zijn ministers evenwel niet autonoom. Hun
beleidsruimte wordt begrensd door de aard van de institutionele omgeving
die typerend is voor de Nederlandse rijksoverheid. Voor de verklaring van
arrangementen zijn vier elementen hieruit van bijzonder belang: de rege-
ringsvorm, het kiesstelsel, de positie.van het kabinet en de structuur van het

c
ambtelijk apparaat. Achtereenvolgens, worden enkele relevante structurele
effecten van deze elementen belicht. D'e. bestaande omgeving wordt daarbij

1                                                                                                                                       'als gegeven genomen:
De regeringsvorm is die van een parlementaire democratie, waarbij de

regering voortkomt uit het democratisch gekohen parlement. Specifiek voor
Nederland is dat ministers geen lid zijn van het parlement. Zij vormen het
kabinet, dat de uitvoerende macht belichaamt.4 Karakteristiek is ook dat
wetgeving een gedeelde bevoegdheid   is van parlement en kabinet tesamen. 5

Wetgeving is in zekere zin een product dat voortkomt uit transacties tussen

parlement en kabinet, waarbij beiden een vetorecht hebben. Voor het doen

politieke willekeur, en belangengroepen bovendien tegen ambtelijke willekeur. (Koppen-

jan e.a. 1987b: 291-292; Van Kreveld 1994: 300-301)
2 Politieke partijen worden hier vereenzelvigd met de groep gekozen politici in het
parlement (fractie).
3 Effecten van mogelijke veranderingen worden in paragraaf 7.4 aan de orde gesteld.
4 Staatsrechteluk gezien omvat het kabinet zowel ministers als staatssecretarissen. Samen

met de Koning vormen zij de regering. Vanwege de cruciale positie van ministers wordt

hier geabstraheerd van Koning en staatssecretarissen. In het vervolg heeft het begrip
kabinet daarom de betekenis van ministerraad.
5 In samenhang met andere 'checks and balances' tussen kn binnen de wetgevende,

uitvoerende en rechterlijke macht leidt dit ertoe dat het Nederlandse constitutionele
systeem  in het teken staat van machtsdeling. (vgl Kinneging   1995:   34)
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en laten van ondergeschikte ambtenaren alsmede voor het kabinetsbeleid
zijn ministers (individueel respectievelijk collectief) verantwoordelijk. De
regel van de ministeriBle verantwoordelijkheid stelt het parlement in staat
om het kabinet en het ambtelijk apparaat te controleren. Een belangrijk
middel hiertoe vormt de plicht van ministers om in principe alle gevraagde
inlichtingen te verstrekken.6 Als 'ultimum remedium' kan het parlement het
vertrouwen opzeggen in afzonderlijke ministers of het kabinet als collectief,
waardoor aftreden noodzakelijk is.7 Het parlement ontbeert echter bevoegd-
heden om ministers te dwingen bepaalde, wenselijk geachte beslissingen te
nemen. Ministers behouden dan ook speelruimte ten opzichte van het parle-
ment (vgl. Laver en Shepsle 1994: 294-296), des te meer omdat slechts bij
hoge uitzondering het vertrouwen in hen wordt opgezegd. Ontslag van
individuele ministers heeft namelijk repercussies voor de verhoudingen
binnen de coalitie van regeringspartijen, terwijl het aftreden van het kabinet
dwingt tot een nieuw en moeizaam proces van coalitievorming.4 (Andeweg
en Bakema 1994: 66-67; vgl. De' Meij 1988: 88-91) Een en ander houdt
verband met de aard van het kiesstelsel.

Het kiesstelsel is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging. Iedere
politieke partij is in het parlement vertegenwoordigd naar rato van het
aandeel in de stemmen. Geen enkele partij beschikt echter over een meer-
derheid van de zetels. Deze minderheidspositie noodzaakt gekozen politici
tot het aangaan van coalities teneinde te kunnen regeren. Om ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan hun belangen leggen de

6 TevenS beschikt het parlement over het recht om regeringsdaden te (laten) onderzoeken.
' De vertrouwensregel geldt als sluitstuk op de ministeriele verantwoordelijkheid. Deze
conventie houdt in dat ministers het vertrouwen dienen te genieten van een parlementaire
meerderheid. Zij worden verondersteld vertrouwen te bezitten tot het tegendeel blijkt. In
dat geval dient de betrokken minister  -of het kabinet-  af te treden. (Bellekom  1995:   192;
Kortmann en Bovend'Eert   1995:   67) Als tegenwicht beschikt het kabinet  over het recht
om het parlement te ontbinden in geval van onderling conflict.
' In de praktuk heeft het kabinet dan ook veelal overwicht. Met name door zijn leidende
rol bij wetgeving wordt weI gesproken van de 'motor van het staatsbestel'. (Kortmann en
Bovend'Eert 1994: 75; vgl. Van Schagen 1994: 136) Een aardige illustratie van het
gegeven dat coalitiepartijen zeer beducht zijn om het voortbestaan van het kabinet op het
spel te zetten (Kortmann en Bovend'Eert    1995: 68-69), biedt de verklaring   die   D66-
Kamerlid Ter Veer aflegde bu de stemming over het wetsvoorstel tot verzelfstandiging
van Staatsbosbeheer: "Bij de plenaire behandeling heeft mijn fractie te kennen gegeven

dat, als het amendement-Ter Veer/Swildens-Rozendaal zou worden verworpen, mijn
fractie tegen het wetsvoorstel zou stemmen. Overwegingen van hogere politieke bedrijfs-
kunde brengen mijn fractie ertoe    om    nu    toch    voor dit wetsvoorstel te stemmen."

(Handelingen TK, nr. 86: 6017)
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coalitiepartijen bij de kabinetsformatie de hoofdlijnen van het te volgen
beleid vast in een regeerakkoord. Bovendien hebben zij een sterke prikkel
om hun eigen ministers te sturen. Het zijn immers partijen, en niet individu-
ele ministers, die bij verkiezingen de politieke lusten en lasten van beleid
dragen. (vgl. Van den Berg 1989: 126-127; Palmer 1995: 179) Om te waar-
borgen dat ministers betrouwbare agenten van hun partij zijn, dienen zij in
te  stemmen  met het regeerakkoord,   dat hun speelruimte inkadert.'  Vooral
regeringspartijen zijn derhalve in een positie om ministeridle discretie aan
grenzen te binden. (vgl. Laver en Shepsle 1994: 301-302) Hun effectiviteit
in dit opzicht is gedurende de kabinetsperiode vooral afhankelijk van de
interne samenhang van de coalitie. Naarmate coalitiepartijen vaker samen-
werken met oppositiepartijen krijgen ministers meer ruimte om eigen
beleidsopvattingen tot gelding te brengen. Daarbij dienen zij echter wel te
kunnen rekenen op de steun van het kabinet.

Het kabinet heeft een belangrijke positie in het beleidsproces. Alvorens
een wetsvoorstel te kunnen indienen bij het parlement dienen ministers dit
ter goedkeuring voor te leggen aan het kabinet. Het kabinet is namelijk
collectief verantwoordelijk voor het te voeren beleid en dient naar buiten toe
als eenheid op te treden. Aangezien iedere minister kabinetsbesluiten moet
kunnen uitdragen, overheerst besluitvorming bij consensus. 10

(Laver    en
Shepsle 1994: 299-300) Collectieve besluitvorming over beleid wordt even-
eens bevorderd doordat ministers zijn gebonden aan het regeerakkoord en

9 In de praktijk binden partijen hun ministers ook door hen in sterke mate te recruteren

op grond van politieke ervaring. Daarnaast hebben ministers van dezelfde partij veelal

politiek vooroverleg met hun fractievoorzitter(s) in het parlement (en eventueel hun

partijvoorzitter)   over de kabinetsagenda. (Andeweg    1991: 213; Andeweg en Bakema

1994: 63-64, 68) Ten slotte onderwerpen ministers zich ook vrijwillig aan enige partij-
discipline teneinde hun positie voor volgende verkiezingen veilig te stellen.
m In principe hebben "alle afzonderlijke groepen van ministers een veto-recht [...]: twee
ministers kunnen het kabinet doen vallen, eenvoudig omdat ze een deelnemende partij in
het kabinet representeren." (Van den Berg 1995: 238) Bovendien heeft de minister-

president een relatief zwakke formele positie als 'primus inter pares'. Zo kan hij niet
vrijelijk ministers voordragen voor ontslag of verandering van portefeuille. Wei mag hij
het initiatief nemen om het ontslag van disfunctionerende ministers te bevorderen en bij

competentiegeschillen beslissen welke minister voor een beleidsterrein verantwoordelijk
is. Daarnaast kan hij ministers dwingen zaken in het kabinet te brengen. (Van den Berg
1995: 222, 235-237; vgl. Andeweg 1991: 217) Nadat het kabinet een besluit heeft
genomen, kan een minister zich niet zomaar hieraan onttrekken. Implementatie van
kabinetsbesluiten wordt onder meer bewaakt door het verspreiden van gedetailleerde
notulen, het informeren van het parlement, en (bij financiele consequenties) door toezicht
van de minister van Financien. (Andeweg en Bakema 1994: 65-66)
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een politieke rol vervullen als 'bruggenhoofd' van hun partij in het kabi-
net.li (Andeweg en Bakema 1994: 63-64) Niettemin bestaat er een potenti-
ele spanning tussen de collectieve besluiten van het kabinet en de individue-
le beslissingen van ministers als hoofden van een ministerie (Laver en
Shepsle 1994: 296)r De invloed die het kabinet op individuele ministers kan
uitoefenen, is namelijk mede onderhevig aan beperkingen die voortvloeien
uit de structuur van het ambtelijk apparaat.

l 2

Kenmerkend voor het ambtelijk apparaat is de departementale structuur.
Deze bestaat uit een aantal mihisteries die gescheiden van elkaar zijn
georganiseerd en in hoge mate autonoom opereren.13 (Andeweg 1991: 221;
Van den Berg 1995: 218) Omdat ambtenaren zich toeleggen op specifieke
beleidsterreinen hebben individuele ministers de beschikking over veel
professionele expertise. De specificiteit van dele kennis en kunde geeft hen
een voorsprong op collega's in het kabinet. Hierdoor zijn ministers in staat
om in belangrijke mate inhoud te geven aan wetsvoorstellen. Niet alleen de
voorbereiding, maar vooral ook de uitvoering van beldid wordt sterk depar-
tementaal ingevuld. (Laver en Shepsle 1994: 297-298, 306-308; vgl. Ande-
weg 1991: 218-220) Djt impliceert eveneens dat ambtenaren aanzienlijke
invloed kunnen uitoefenen op de specifieke inhoud, vormgeving en tijds-
planning van beleid.14 (vgl. Elzinga en Hagelstein 1993) Hun loyale mede-
werking is derhalve onmisbaar voor realisering van een wetsvoorstel. (vgl.
CHR 1980: 35) Formeel 6n materieel geldt loyaliteit aan de zittende minis-
ter als norm:5 Aangezien beiden baat hebben bij het bevorderen van de
belangen van hun ministerie, worden minister en ambtenaren geprikkeld tot
samenwerking. (De Ridder 1994b: 289; Van den Berg 1995: 231-232) Voor

" Beide factoren legitimeren bemoeienis met de portefeuille van andere ministers. De
informatie die ministers krijgen in het wekelijks overleg met andere bewindslieden van
hun partij stellen hen ook beter in staat een oordeel te vormen over andere beleidsterrei-

nen. (Andeweg 1991: 213-214)
12 Een andere belangrijke factor is de hoge werkdruk van ministers.
" Ministers (en hun ambtenaren) zijn wei gebonden aan Aanwijzingen voor de regelge-
ving. Dit zijn regels ter bevordering van de kwaliteit, eenheid en efficientie van departe-
mentale wetgeving. Kabinet en parlement kunnen hen op de naleving hiervan aanspreken.

Mits goed gemotiveerd, mag echter van deze regels worden afgeweken. (Waaldijk 1985:
11-12; Borman 1993: 17-18,41-45)
14 Belangrijke activa in dit verband zijn de lange ervaring en grote materiedeskundigheid

van  ambtenaren  (CHR  1980:  89),  en hun vermogen om belangengroepen te mobiliseren.
Is Als formele norm hangt zij samen met de regel van de ministeriele verantwoordelijk-

heid.   (Van   den   Berg   1989: 124; Palmer 1993: 179-182) Materieel komt loyaliteit  met
name onder druk te staan indien de minister ingrijpende veranderingen in beleid wil
doorvoeren die ingaan tegen heersende ambtelijke opvattingen. (De Ridder 1994b:  290)
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de minister heeft samenwerking als voordeel dat er sneller een wetsvoorstel

ligt, zodat nieuw beleid eerder tot stand kan komen. Ook kan hij rekenen op
een loyalere uitvoering. Daar staat voor ambtenaren tegenover dat een
minister meer geneigd is met hun wensen rekening te houden. 16 Binnen
zekere marges kan een minister zijn ambtenaren derhalve inzetten om zijn
politieke belangen te bevorderen bij de invulling van beleid.

Kortom, ministers hebben bij uitstek mogelijkheden om vorm en inhoud
te geven aan beleid.17 Zij dienen daarbij echter rek*ling te houden met (de
belangen van) andere spelers op de politieke mhkt (-3-), met name het
parlement, de coalitiepartijen, het kabinet, en,.hull ambtenaren. Deze actoren
vormen de geinstitutionaliseerde kanalen Vdardoor belangengroepen trachten
de minister te beinvloeden. Risico-averge betangengroepen doen dit vanuit
het streven naar bescherming en b6vordering van de belangen van een

specifieke groep kiezers. Een minister heeft er belang bij ook hun wensen in
ogenschouw te nemen. Bij wetsvoorstellen kan steun van belangengroepen
zijn positie tegenover het parlement (en/of het kabinet) en zijn ambtenaren
versterken. Maatschappelijke steun verkleint immers de kans op kritiek van
het parlement (en/of het kabinet) en daarmee van amendering of afwijzing
van het wetsvoorstel (CHR 1980: 33-34; Campos 1989: 343). Daarnaast

vergroot maatschappelijk draagvlak de uitvoerbaarheid en effectiviteit van
beleid  (Van.· Kreveld   1994). Meer algemeen kan steun van belangengroepen
bijdragen aan een sterkere concurrentiepositie van zijn partij bij volgende
verkiezingen, en aan het veiligstellen van zijn eigen herverkiezing. (vgl. Van
Goor 1993: 113)

7.2.2  CONSEQUENTIES VOOR TRANSACI'IEKOSTEN

De genoemde elementen van de institutionele omgeving genereren vier soor-
ten transactiekosten (vgl. hoofdstuk 6.5), die min of meer kunnen worden

opgevat als maatstaf voor de politieke risico's die verzelfstandiging oplevert
voor de verantwoordelijke minister. Ten eerste zijn er besluitvormingskosten

16 Een COOperatieve opstelling van (top)ambtenaren bij beslissingen over verzelfstandiging

kan worden onderbouwd met 'bureau-shaping' als regulerende motivatie. Dit houdt in dat

topambtenaren meer ruimte trachten te creeren voor de inhoudelijk interessante beleids-

vorming door routinematige taken op afstand te plaatsen. (Dunleavy   1991) Het gegeven

dat de politiek-ambtelijke top vrijwel altijd het initiatief neemt tot interne verzelfstandi-

ging  (Financi8n   1998)   zou als aanwijzing hiervoor kunnen worden gezien. Daarnaast  zal

de leiding van een extern te verzelfstandigen dienst veelal meewerken om de continuiteit

van de organisatie veilig te stellen (vgl. Ter Bogt 1998: 136).
" Hun streven als politicus naar versterking van de concurrentiepositie van hun partij bij
volgende verkiezingen geeft ministers een prikkel om die beleidsruimte ook te gebruiken.
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als Revolg-xaLa=leg-en-anderhandeling mkt-fin het bijzonder)Jigfgabinet
en het parlement_ t£neinde.BY.EIES2stemming ls..ksrsi 2.'51.Zl.wetsvogr-
RE15 DE HiErmee gemoeide tijd en inspanningen (ex ante) vermmaered d'e
ruimte voor het introduceren van nieuw beleid alsmede de mogelijkheid
en/of noodzaak tot het beinvloeden van de uitvoering van bestaand beleid
(ex post). (vgl. Stevers 1993: 118-119) Ten tsrrie 'inen 0*cQULmitinest:-
kosten voor naar de mate dat besluitvormende actoren niet (geloofwaard-ig)
-aan-66;rbe "lissing kunnenwor ngE66nden. Binnen deze categohB kunnen
de-vorgende componenten worden -"on"3E;scheiden.18 Voorop staat  het

probleem van (ex ante en ex post) commitment van de regeringscoalitie. Om
beleidsvoorstellen te effectueren, dient een minister zich zowel voor als na
ratificatie door het parlement te verzekeren van de steun van de coalitiepar-
tijen."    Als een coalitiepartij    in het parlement   niet   voor het wetsvoorstel

stemt, bestaat het risico dat zij later op het beleid terugkomt, bijvoorbeeld

bij uitvoeringskwesties. Hoewel de grote politieke partijen terughoudend zijn
met radicale wijzigingen in beleid (vgl. De Vries 1996: 174) omdat zij
weten dat steeds tenminste twee van hen een coalitie moeten vormen (Tops
en  Dittrich 1992), zorgt onzekerheid   over de samenstelling   van een volgend
kabinet voor het probleem van (ex post) commitment van toekomstige
regeringen. Beide componenten werken door op de relatie met belangen-

groepen. Zij anticiperen immers op de mogelijkheid dat beleid (gedeeltelijk)
wordt gewijzigd, en verminderen hun steun dienovereenkomstig. De derde
categonebetreftdeageng kosten_van het selecteren van ambtenaren._het
houden van toezicht oD de implementatie van beleid,_en het zonodig corrige-
tenvanambtelijke beslissingsl Belangengroepen die verwachten dat
amSFEdiR-RTE-implementatie van beleid ondermijnen, zullen hun steun

dienovereenkomstig verminderen. Daarnaast beinvloeden uitvoeringsproble-
men, en politiek rumoer daarover van actieve belangengroepen, via de
ministeriale verantwoordelijkheid   ook de positie  van de minister tegenover
het parlement.20 Dit heeft een weerslag op zijn politieke partij en indirect

op zijn positie binnen die partij. Ten vierde  zijn er kosten als_gevol g  vai
onzekerheid-voor belanghebbendenoverhunSatenen lasten. Onzekerheid

-I.*.I-Il-&..-I-'-I.-0-....*- ....

18 Een potentiele derde component vormt het (ex ante) commitment van ambtenaren. Om
de analyse niet verder te compliceren, wordt hier aangenomen dat ambtenaren beslissin-

gen wel kunnen vertragen, maar niet blokkeren.
t9 Het passeren van coalitiepartijen gaat namelijk gepaard met aanzienlijke politieke
kosten, in de vorm van een vertrouwensbreuk en mogelijke beeindiging van de coalitie.

De facto hebben zij dus vetomacht bij kabinetsbeslissingen. (Tsebelis 1995: 302-304)

10 Vanwege de belasting van de begrensde ministeriele besluitvormingscapaciteit gaat
aandacht voor de uitvoering ook ten koste van de beschikbare tijd en energie voor de

ontwikkeling van nieuw beleid.
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doet zich in het bijzonder voor wanneer een wetsvoorstel de uitkomst is van
een compromis tussen verschillende (coalitie)partijen met uiteenlopende
belangen en/of het karakter heeft van een raamwerk dat nader dient te
worden ingevuld door de verantwoordelijke minister (en zijn ambtenaren).
Belangengroepen die anticiperen op de mogelijke risico's uit beleid zullen
hun steun dienovereenkomstig verminderen.

3)p grond van het voorgaande wordt aangenomen dat ministers ernaar
streven de som van deze transactiekosten te -m-inlmaliseren(72-36608

- ciperen  op  mogflijke-(relao.ties-.yan- belangengr9322   en  gel[nstitutionali-
seer-de actoren* terle.illde.z-QX<QLDwge«lijk- leid te kunnen effe-ctueren.

7.3 Arrangementen voor de uitvoering van beleid: de keuze tussen
zelfstandig bestuursorgaan en agentschap

7.3.1 VOORWERP EN METHODE VAN VERKLARING

NieE=institutionele economen betrekken institutionele keuzen op feitelijk
632iikbare   arr *eme en   die   zlch tot -elkaar verhouden   als ' feasible'   alter-
Satieye   Yerzelfstandiging bij de rijksoverhei-iiiipliceert dat er takenin
het geding zijn die door de overheid ter hand dienen te worden genomen en
wet op centraal niveau. Op grond van dit uitgangspunt worden agentschap-
pen hier beschouwd als 'nearest real competitors' (Zald 1987: 706) voor
ZBOs:' Doel van dit hoofdstuk is immers een verklaring te geven voor de
vormgeving van de verzelfstandiging van onderdelen van ministeries.

In de keuze van een arrangement voor de beleidsuitvoering wegen ver-
schillende factoren mee. Het brandpunt waar alle relevante factoren bijeen
komen, is de ministeriele verantwoordelijkheid. Bij de keuze tussen ZBO en
agentschap gaat het immers in essentie om de vraag hoever de verantwoor-
delijkheid van de minister voor de te verzelfstandigen beleidstaak zich dient
uit te strekken (TK 22300, nr. 39: 12; TK 21042, nr. 2: 8; vgl. hoofdstuk 2).
Yaciatizs-m-d•-reik ijdte van de ministeriale verantwoordeliikheid kvfen
wordenheleid op de aard van de beleidstaak en de politieke_risico's die

---I.

daarmee samenhangen. Zulke daco's, opgevat als transactiekosten, zijn
bedreigend voorde-polilieke-positievanae-minisTer-omt-Eetparlement

 .10jjj3 -Irerantwoof ig kan roepen voor in pnncipe iedere activiteit -of
_nalatigheid in beleid, uifertng en 6eheer. dEgeven de institution e
omgeving kunnen-taa enmerken derhalfe bepalend worden geacht, omdat
het arrangement hierop moet zijn toegesneden. (vgl. Boxum 1994: 274-275)

21 Hoewel hier voorbij wordt gegaan aan privatisering en algemene decentralisatie, is het
in principe mogelijk om deze alternatieven in het model te incorporeren.
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Zij vormen het aanknopingspunt voor een nieuw-institutionele (politiek-)
economische verklaring. Daarbij wordt uitgegaan van een 66n-op-66n relatie
tussen taak en arrangement.

In nieuw-institutionele economische theorie6n verloopt de vertaalslag
van taak (exogenen) naar arrangement (endogenen) via de transactiekosten.
Begonnen wordt   met een typering   van de beschikbare ' feasible' arrange-
menten (zoals markt en hierarchie) op essentiele onderscheidende kenmer-
ken. Vervolgens wordt de keuze uit deze arrangementen verklaard door te
beredeneren (a) in welke mate onderscheiden taakvariabelen in het geding
zijn, (b) welke effecten die configuratie van taakkenmerken heeft op de
hoogte van de transactiekosten, en (c) welk arrangement het best in staat is
dit scala van transactiekosten te reduceren. Deze benadering wordt expliciet
gevolgd in de transactiekostentheorie (vgl. hoofdstuk 5.4). In de nieuw-
institutionele politieke economie is deze benadering overgenomen, maar is
een verfijning aangebracht in de vorm van een typologie van instrumenten

(vgl. hoofdstuk 6.5). Afhankelijk van de specifieke combinatie van typen
instrumenten zijn aldus vele variaties in arrangementen mogelijk.

Het onderhavige model is op een soortgelijke benadering gebaseerd. De
endogenen die verklaring behoeven, namelijk ZBO en agentschap, worden

gepositioneerd als ideaaltypische arrangementen waarin verschillende typen
instrumenten op specifieke en coherente wijze zijn geclusterd. Daarna wordt
geanalyseerd hoe de verschillen-tussQn»beide kunnen uitwerken op de
relatieve hoogte vah-de sooffen- transac#bk ten.

Vervolgens wordt een
antwoord gegeven op de vraag ondftwelke cqndit» (in termen van taak-
kenmerken) de balans_van  voor- eh nadelen fin  termen van transactiekosten)
kan doorslaan ten guii -vaithet--icle  ypische ZBO. Ten slotte wordt
nagegaan in hoeverre het model een verklaring kan geven voor het arrange-
ment in concrete gevallen. Daarbij wordt tevens een vergelijking gemaakt
met een verklaring op grond van de transactiekostentheorie.

Met dit model wordt niet meer en niet minder dan een politiek-econo-
mische bestaansgrond (ratio of 'raison d'%tre') van ZBOs blootgelegd. Niet
minder, omdat wordt beargumenteerd onder welke condities het bestaan van
het ZBO als organisatievorm kan worden verklaard op grond van politieke
effici6ntie. Niet meer, omdat voor het historische ontstaan van afzonderlijke
ZBOs (vgl. hoofdstuk 2; bijlage I) geen causale verklaring wordt gegeven,
terwijl evenmin golfbewegingen in het gebruik van het ZBO als organisatie-
vorm (vgl. hoofdstuk 3; bijlage I) kunnen worden verklaard. Zulke verkla-
ringen vereisen verdiscontering van een breed scala van factoren en een
multidisciplinaire aanpak. Gegeven de gekozen beperking tot de nieuw-
institutionele (politieke) economie luidt de onderstaande verklaring voor de
keuze tussen ZBO en agentschap in termen van rationele keuzen.



182 Verzelfstandiging en politieke economie

7.3.2 EEN IDEAALTYPISCHE AFWEGING TUSSEN ZELFSTANDIG BESTUURS-
ORGAAN EN AGENTSCHAP

Het onderling afbakenen van ZBO en agentschap als arrangementen voor de
beleidsuitvoering is geen eenvoudige opgave indien in aanmerking wordt
genomen dat in de praktijk sprake is van een grote diversiteit aan verschij-
ningsvormen en een scherpe definitie van het ZBO tot nu toe ontbreekt (vgl.
hoofdstuk 2 en 3). ZBOs verschillen onderling sterk vfn karakte. Voor-
agentschappen geldt 6tinmindere mate. Belangrijker is evenwel dat de
afstand tussen ZBOs en agentschappen uiteenloopt. Zo kan een agentschap
de facto grotere zelfstandigheid bezitten dan een ZBO.22 Desondanks lijkt
het mogelijk voor beide arrangementen een theoretische typering te geven.
Indien de genoemde materiale verschillen buiten beschouwing worden ge-
laten en de focus wordt gericht op wezenlijke (formele) kenmerken, kunnen
ZBO en agentschap namelijk worden opgevat als redelijk belijnde arrange-

-menten-voor de uitvoering van beleidstaken. De nieuw-institutionele politie-
ke Economie reikt in dit opziEm-Een belang ijk handvat aan in de vorm van
een typologie van instrumenten. Met behulp hiervan kunnen de wezenlijke
kenmerken worden vertaald in typen instrumenten.23 Door verschillende
typen instrumenten te combineren, is het mogelijk een ideaaltypisch agent-
schap (agentschap*) en een ideaaltypisch ZBO (ZBO*) te definiEren.24 Zij
kunnen worden opgevat als uitersten die een continuum van mogelijke
arrangementen omspannen. (vgl. hoofdstuk 2.3) Reael bestaande ZBOs en
agentschappen bevinden zich tussen deze extremen en zijn te beschouwen
als specifiek vormgegeven arrangementen die zijn opgebouwd rond 66n van

--deze-formele  kernd.  Tabel  7.2  brefigt  beide  ideaaitypen in kaart.
-

Bij het agentschap* ontbreekt delegatie van beleidsinhoudelijke bevoegdhe-
den. Voorzover het bevoegdheden heeft, zijn deze slechts gemandateerd. Zij
blijven van de minister. Daarnaast kent het agentschap* geen wezenlijke
onafhankeliikheid. Zo ligt aan het bestaan van het agentschap* geen wette-
lijke, maar een (collectieve) ministeritle beslissing ten grondslag. Het

22 Een Conclusie in deze geest zou mogelijk zijn indien het agentschap Senter bij
voorbeeld wordt vergeleken met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (ZBO).
23 Instrumenten van factor-regulering worden buiten beschouwing gelaten, omdat de
effecten hiervan grotendeels samenvallen met die van het type onafhankelijkheid. In

vergelijking met een agentschap heeft een ZBO door zijn rechtspersoonlijkheid bij
voorbeeld verregaande autonomie in zijn formatie en meer vrijheid op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden (vgl Boxum   1997:  89).
24 Voor het ZBO* staan de organen met rechtspersoonlukheid model. (vgl. hoofdstuk 2.3)
Bijlage III kan worden gelezen als een meer gedetailleerde typering van het ZBO*.
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Tabel 7.2: Agentschap* en ZBO* als ideaaltypische arrangementen

Agentschap* ZBO*

Delegatie van bevoegdheden                              0                 1

Ona/hankelilkheid tegenover de minister                    0                   1
.--

Non-Interventie' door de minister                          0                  1
-

Participatie in beslissingen van uitvoerders              0                 1

Toelichting: 0 = weinig; 1 = veel; ' scores voor interventie zijn vervangen door

hun inverse (non-interventie) teneinde de arrangementen eenduidig te presenteren.

kabinet kan het agentschap* zelfstandig in het leven roepen 6n weer ophef-
fen. Ook beschikt het agentschap* niet over rechtspersoonlijkheid, maar
vormt het een onderdeel van de Staat als rechtspersoon. Bovendien ligt de
leiding in handen van ambtenaren die de minister zelfstandig kan benoemen
en ontslaan. Deze elementen positioneren het agentschap* in een relatie van
hierarchische ondergeschiktheid aan de minister. Dit wordt nog versterkt
doordat de mogelijkheden tot interventie in de besluitvorming van het
agentschap* in principe onbegrensd zijn. De minister kan niet alleen

algemene aanwijzingen geven, maar ook specifieke opdrachten. Omdat hij
de verantwoordelijkheid draagt voor de beslissingen van het agentschap* is
in de besturing geen participatie door externe belanghebbenden mogelijk.

Het ZBO* beschikt og-grond van delegatie door de wetgeyer-9Yer-eiggl
bevoe LdiA-inhaudeliike beleids--MiliEB"-966(haffen.- De minister isL.gib#
namelijk niet meer bevoegd om de besluitvorming over individuele gevallen
te beinvloeden. Wel kan hij algemene aanwijzingen geven waarmee de vrij-
heid van het ZBO* wordt begrensd. De beleidsvrijheid_yindt bescherming in

de n_het ZBO*, 3ie vooral tot uitdrukking-,kgIBLin-de,

/ volgende elem-enten. Het ZBO* vindt zijn bestaansgrond in een formele wet, \
die  expliciet de -ministeriale verantwoordelijkheid begrenst  en de hiErarcfill     ..... -.--

...
  .253EL.wze-n minis£er en ZBO*  doB-ismidt.  1.Iaarimikt-liee#t#ltzilir- 

rechtspersoonlijkheid waardoor het zelfstandig kan deelnemen aan het eco-

EE E3EE-eer.  enderde-element is dat de bestuurders worden benoed
en  ontslagen  door het ka6862.- -De"-iSffsiandigheid  bliikt.  ey-eneens.  uit  de
Femen die de wet stelt aan de mogelijkheden tot politieke interventie. De
minister kan alleen intervenieren met de specifieke bevoegdheden die hem
in de wet zijn toegekend, zoals het goedkeuren, schorsen of vernietigen van
bepaalde besluiten van het ZBO*. Ten slotte biedt het ZBO* moeeliikheden._
totp daitie  van  belanghebbenden  bii be issingen .inzake  dp_beleid#-

Ilitxoging.
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In abstracto kan nu worden beargumenteerd hoe de totale transactiekosten,
ceteris paribus, veranderen indien wordt gekozen voor het ZBO* in plaats
van het agentschap*. Manwee-de onvolledigheid van informatie kan de
minister niet de totale transactiekosten van ieder arrangement afz-BiBEMTjk
-   ...  .- 2. «-...=-'.--„

bepalen, maar neemt  hij €en beslissing op basis  van  een  al#eging- van fiet
verschil  in- transactiek-osten„tussen  agentschap*  en ZBO*.Uithetvoorgaan-
de blijla dat dit verschil wordt veroorzaakt door meer delevatie, grotere

--.....,---    ----I....-I-..*.... ...   -onafhankelijkheid, geringere mterventiemogelijkheden en ruimere participa-        
, «    . ... -Ill-I'l.:...X X. .....:'.I ."I , :i. ...-. - .--I-.

ti3  -Et-9f389.  . te,fiopzi#hts.Yoilhet„agefofhaP*·.De__85!!2-effecten
hiervf 9-ae trgactiekosten zijn sampngpvat -in ,tabel 7.3.

Tabel 7.3: Netto-effecten op transactiekosten bij keuze voor ZBO*

 ;               Kosten van: Besluitvorming Commitment Agency Onzekerheid

f
Type instrument

,·'   Delegatie (+)                 [1]               1           1'           1
Onathankelijkheid (+)           f                [1]            T             f

Interventie (-)                 T               1           [f]           T
r      Participatie (+)                t               .1           1           [1]

Toelichting: +/- = type instrument is bij ZBO* meer/minder ten opzichte van het
agentschap*; [ ] = hoofdeffect; T/,1. = toe/afname in transactiekosten.

Uit de tabel  komt naar voren dat een keuze voor het ZBO* alleen.inzake ds
commitmentkosten een eenduidig beeld oplevert. Voor_de  anclkre  -soorten
Gansactiekosten   iS   het   satdoZETfect-afhankeli-112--van:,de,..6Iionsiteit_die-_de
6ffecten van de_verschillende typen instrumenten hebben. De effecten
kunnen als v61gt worden beredeneerd.4, (vgl. hoofdstuk 6.5) Meer delegA-

tie leidt primair tot een reductie in besluitvorminaskosten. Weliswaardient
het beleid hiervoor ex antibpprretpr tp..wnrripn .ingevi,1,1. maar ex pnst lS
een-fbrie Ied-u.Qtip. in  het ftinristatinneffert   (zie  honfacih,6   7  5)  mneelijk    De

-

andere typen_ ins*lmlgnten.malven....echtes-potenlicel-keAtenverho.Rend.   Zo
dient bij grotere onafhankelijkheid, minder interventiemogeliikheden en
ruimere participatie exant£-lnQSr en/ nauwkeuriger te worden gereed.
Ex  postkanotereinafhankalijkheid   tot hopere kosten leiden -omdat  het

-moe;Hixer is Rewenste veranderineen Jinor te voeren. hoewel dit effect
wordt.*afg  akLdQRIdaL.hAL.ZBO* meer zaken zelf kan beslissen. Minder
interventiemogelijkheden kunnen hogerebesluitvormingskosten mee»ligen,

25 Een hoofdeffect betreft de categorie transactiekosten waarop het desbetreffende type
instrument primair is gericht. Neveneffecten raken andere categorieen transactiekosten.
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omdat bij daadwerkelijke interventie meer zorgvuldigheid dient te worden
betracht en later  kan  blijREn  dat  de- mogETiJETBden   tekortschieten  zo3at
aanpassing van he faftgement··nodiris:(tek-he  fratter VillT-pMfEl tr-
niogetijkhedeti kmr'hogere-'beslitit*--- meebrengen. Het saldo-

-          ---.........-/. . - -I.--
effett-ls derlialve positiei mdien het (hoofd)effect van delegaiTE'pdf6ris-33.-
de (neven)effecten van onafhankelijklE33;iterventie en particip-665. Op_de -
commitmentkosten oefent het ZBO¥ per satdo neerwaartse druk uit. Grotere
0 29kpliikheid..en.,minder_inten nliemogeliikheden_maken -het..yo-or.de
minister moeiliiker.om_de  uitvoering-f2229rtunistisch)  te  beinvloeden.   Meer
delegatie is-1629-tig omdat het ZBO* 1Adi-'56 dezelfde verleidi"n-irmt

--Ii..... -I.../...I-=.....$beleidswijziging blootstaat als de minister, terwijl rulmere participatiemoge-
.....--„.

1jjkheden-voor derden de beslissinlsruimte  van de minister begre«sILIn-dI.
-9... ..........------'- .. --........='..............™-

agencyliosten kan een stiiging optreden als gevolg van geringere interventie-
mogehjkheden, ruimere delegatie en grotere onafhankelijkhei d. Dea-gpen
instrumenten vergroten de ruimte voor opportunistisch gedrag van uitvoer-

........7-7--
ders._  Daarteelover   smat.  een-.potentio.le-  reductle'-oIRIat.-heT,a-n-Mielm  h
doormi33el-van participatie druk kunnen uitoefenen op de uitvoering. Het
saldo-effect is a fiankeiijk van de intensiteit van beide eitecten. Me -r-
mogelijkheden tot participatie kunnen eveneens de onzekerheidskosten ver-
1-'in-deren, omdat belanglibllbendldicIdeor-listaal.Z,un-.glm 

.- . 4• ly-w-,----,--,r"'-•-V=--

ter reduceren. Delegatie verruimt hun mogelijkheden in dit opzicht. Daaren-
tegen maakt grotere onafhankelijkheid het moeilijker om de uitvoering te

EFroeden en langs die , pg risico,s te rE-duceren. kiepatae-irimiTilitreiffS-
gelijkheden hebben eveneens dat effect, zij het in geringere mate omdat de

<

invloed indirect (via politici) verloopt. Een gunstig sal®-effect resulteert  &
derhalve indien de effecten van"Particip fie   en  delegatie   groter-ziin   6-n  de          
effecten van onafhankelijkheid en interventie.

Nu kan de vraag worden opgeworpen wanneer de balans tussen potentitle
voor- en nadelen kan doorslaan ten gunste van het ZBO*. Vanuit het pers-
pectief van de nieuw-institutionele politieke economie wordt dit bepaald
door de aard van de gebruikte instrumenten in samenhang met de onderlig-
gende exogene factoren.26 Uit (de onderbouwing van) Label_13=olgt-dat
de balanstenunste van het ZBO* kan doorslaan indien de voordelen v-m
meer delegatie en rulmere participatie zo goed t   kiL aId Il-h=iL 
Tegeliik=lijd_dindelen v p grotere onafhankelijkheid en minder interven-
tiemogelijkheden worden beperkt. pe mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk
vanarcondities waaronder deze instrumenten worden toegepast. Er kan

26 Aangezien hier de verklarende waarde centraal staat, hebben condities een exogeen
karakter. In de praktijk zijn politici in staat condities te beinvloeden om een bepaalde

keuze mogelijk te maken (vgl. hoofdstuk 6.7; hoofdstuk 8.3)
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A aannemelijk worden gemaakt dat voor het ZBO* met name hage eenduidig::   1
heid, een hoge organisatiegraad van baathebbers en hggg.-meetbaarheid in   

..Ill---

   combinatie met gematigde programmeerbaarheld en gematigde concurre n e-    )
intensiwteit gunstige condities

vormen.  _  _BU_hoge eenduidigheid  kan over beleidsdoeleinden eerder consensus
worden bereikt, die bovendien een grotere omvang kan hebben=ZiPSf
siREFler in de tijd is. Als gevolg hiervan is de grondslag en het kader voor
uitvoeringsbeslissingen helderder en kunnen politici en belangengroepen
deze beslissingen ex post beter toetsen op hun inhoud, zodat de balans van
potentiale voor- en nadelen gunstig wordt beinvloed. Een hoge organi€fe-
graad stelt baathebbers in staat om reale invloed uit te oefenen op de
Eeleidsuitvoering  (vgl. TK 22236,  nr.  47:  6). Dit biedt een stabielere basis
-I          J
voor het deleeeren van bevoeedheden.27 Bovendien reduceert het-deruimTE
........... -
en de prikkels voor uitvoerders om hun onafhankelijkheid te misbruiken, en
kunnen politici sterker leunen  op 'fire alarms' van baathebbers zodat  hun
behoefte aan interventiemogelijkheden afneemt.28 Het potentidle gevaar van
'agency capture' blijft beheersbaar door de combinatie met andere condities.

Hoge meetbaarheid impliceert dat beter kan worden vastgesteld of uitvoer-
.......:--.--„„.- ....-- ,

ders de pmstaties van -de„,geutenste,-„lo,aliteit leveren. Dit verkleint hun
.................,

mogelijkheden tot misbruik van de verleende onafhankelijkheid en maakt
beter zichtbaar wanneer interventie noodzakelijk is. Voorzover mogelijkhe-
den tot vergelijking met andere leveranciers ontbreken, is in aanvulling

hierop ook stee(is een bepaalde mate van programmeerbaarheid nodig om
zicht te krijgen en te houden op het niveau van effici8ntie. Progfem-meer-

baarhffd ma killamplijk.bet.Droductieproces transparanter en stF1LgraiRIL
aiiA de gedelegeerde beleidsvrijheid. Hierdoorwordtdemimte voor mis-
bruik-van 6Evoegdheden en ineffialnt Jebruik van productiemiddelen

-*- -I--I.,0
gereduceerd. Indien -li16Er ileSiR-I>asl en, blijft echter minder ruimte voor
-I--I.....-

participatie over. Wenselijk is derhalve een gematigd niveau van program-
meerbaarheid. lets soortgelijks geldt voor de concurrentie-intensiteit.

..............

Naarmate concimentie heviger is, bestaat er enerziids minder ruimte voor
inefficientie en -mapjpulatie. met kwaliteit. Anderzii€3Iiji_Mlfxgsr( i
de*Bdliger   voor

-

wensen van belanghe6 ende_n._  _Bijconeurr&01iga 01)--!Il 

27 ,'Senior administrators are likely to protect the status quo when the bureau serves a

reasonably well organized, and united, clientele [...]." (Horn 1995: 107) Langdurige
interacties met zulke groepen baathebbers stimuleren namelijk identificatie met hun
belangen. Overigens kan deze conditie worden afgezwakt indien de rechter en de
Nationale Ombudsman individuele beslissingen kunnen corrigeren.
28 6 Fire alarms' zijn signalen van actoren die goed geinformeerd zijn over voor politici
relevante zaken. (Lupia en McCubbins   1994:  97)
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name  commerciale organisaties kunnen  zij worden Reprikkeld  om  dge
- „         I                     -=                                        f                                           I ./ ,:-..... 0 ./...S--1.-,-'-I'll.---.....-
wensen te lateri prevalereri boted'den beleiasconforme  uitvoeria&

r. ...  .... - .„......--......f.--I.-:-'«.=..

-T-baai  nobien 'komt dit geheel van condities overeen met de ken-
merken van het sequentietype beleid (hoofdstuk 2.5). Zij kunnen worden
beschouwd als ideaaltypische condities voor verzelfstandiging van de
beleidsuitvoering naar ZBOs.

7.3.3 VERKLARENDE WAARDE GE LLUSTREERD EN VERGELEKEN MET DE
TRANSACTIEKOSTENTHEORIE

Nu in abstracto is beredeneerd welke omstandigheden kunnen worden
verwacht bij ZBOs, rijst de vraag of deze samenhang tussen condities en
organisatievorm ook in concrete situaties kan worden geconstateerd. Anders
gezegd, in hoeverre kan met dit model de keuze in concrete gevallen
worden verklaard? Volledige beantwoording van deze vraag vergt (i) een
modelmatige voorspelling van het arrangement in het specifieke geval, en
(ii) een empirische toetsing van die voorspelling. Empirische toetsing van de
verklarende waarde van het model zou uitgebreide praktijkstudies van reeel
bestaande ZBOs en agentschappen vereisen (vgl. Ter Bogt 1998). Aangezien
dit buiten het kader van deze studie valt, wordt hier volstaan met een
minder vergaande analyse waarmee een illustratie van de verklarende
waarde wordt gegeven. Nagegaan wordt in hoeverre het modelarrangement
overeenkomt met het werkelijke arrangement. Vervolgens wordt aan deze
analyse een nadere onderbouwing gegeven door een vergellking te trekken
met de (verklarende waarde van de) transactiekostentheorie. Er kan immers
worden betoogd dat "for any theory to be really useful [...] it must [...]
improve on existing explanations." (Horn 1995: 34)

Teneinde de verklarende waarde te illustreren, is de volgende procedure
gevolgd. In bijlage IV zijn de reeel bestaande arrangementen voor drie
beleidstaken getypeerd op het continuiim tussen ZBO* en agentschap*. Dit
leverde een geobjectiveerde indicatie   op,   die is aangeduid   als

' feitelijk'
arrangement. Vervolgens is in bijlage II voor deze taken beargumenteerd
welk arrangement bij verzelfstandiging zou kunnen worden verwacht op
basis van de nieuw-institutionele politieke economie. Deze hypothetische
arrangementen zijn geconfronteerd met de 'feitelijke' arrangementen. Hieruit
is naar voren gekomen dat het model in deze gevallen een redelijke verkla-
ring kan bieden. Tevens kan in de analyses ondersteuning worden gevonden
voor de afgeleide condities voor verzelfstandiging naar ZBOs. Zo is bij de
arrangementen met de meeste ZBO*-kenmerken sprake van relatief hoge
eenduidigheid en gematigde meetbaarheid. Dit wordt gecombineerd met
relatief hoge programmeerbaarheid ('IBG') dan wel een relatief hoge
organisatiegraad van baathebbers en concurrentie-intensiteit ('NMa'). De in
paragraaf 7.3.2 genoemde condities behoeven dus niet alle tegelijkertijd op
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te gaan om te kunnen opteren voor een ZBO. Sterke greep op interne
processen (programmeerbaarheid) kan tot op zekere hoogte een alternatief
zijn indien voldoende externe druk op de organisatie (organisatiegraad van
baathebbers en/of concurrentie-intensiteit) ontbreekt, en vice versa.

Om te toetsen of het model een verbetering biedt ten opzichte van
bestaande verklaringen wordt voor 66n van de taken, namelijk het toekennen
van studiefinanciering, nagegaan in hoeverre een verklaring op basis van de
transactiekostentheorie tot andere uitkomsten zou leiden dan de nieuw-
institutionele politieke economie voorspelt. De transactiekostentheorie (zie
hoofstuk 5.4) baseert haar verklaring voor arrangementen  op een combinatie
van activaspecificiteit, onzekerheid en frequentie van transacties. Aan de
hand van de schets uit bijlage II kunnen deze transactiekenmerken als volgt
worden ingevuld. Toekenning van studiefinanciering vereist grootschalige
investeringen in activa die (zeer) specifiek zijn voor de transactierelatie met
het departement. Dit genereert een tendentie naar een bilateraal monopolie.
Daarnaast zijn transacties met onzekerheid omgeven, omdat beleid aan
dynamiek onderhevig is en de kwaliteit van het product zich niet eenvoudig
laat meten. Het niveau van onzekerheid wordt echter gematigd door de
transparantie van het productieproces. Ten slotte is sprake van hoge frequen-
tie omdat het toekennen van studiefinanciering een steeds wederkerende
activiteit is. In zulk een situatie kan op grond van de transactiekostentheorie
een hi archie als arrangement worden verwacht. Vertaald naar de publieke
sector betekent dit dat de taak door de overheid zelf ter hand wordt geno-
men. Meer concreet wordt gekozen voor een lichte M-vorm, gelet op de
mate waarin informatie over de beleidsuitvoering zichtbaar is of kan worden

gemaakt. Operationele beslissingen kunnen enigermate worden gedecentrali-
seerd, omdat de transparantie en frequentie tot op zekere hoogte uitwisseling
van informatie mogelijk maken. Door de beperkte meetbaarheid is echter
een relatief sterke vorm van centraal toezicht nodig. Kortom, de voorspel-
ling van de transactiekostentheorie wijst in de richting van het agentschap*.

In werkelijkheid is voor deze taak een ZBO gekozen, met name ter vermin-
dering van het eindstationeffect. In bijlage II is aannemelijk gemaakt dat dit
met behulp van de nieuw-institutionele politieke economie redelijk kan
worden verklaard. Daar is beargumenteerd dat het arrangement voor toeken-
ning van studiefinanciering wordt gekenmerkt door gematigd tot sterke

delegatie en procedures in combinatie met gematigde onafhankelijkheid en
beperkte interventiemogelijkheden. Deze modeluitkomst komt grotendeels
overeen met het 'feitelijke' arrangement.

Uit de vergelijking tussen beide verklaringen kan het volgende worden
geconcludeerd. Hoewel de transactiekostentheorie in dezelfde richting wijst
(de overheid neemt zelf de taak ter hand en opteert voor enige mate van de-
centralisatie), kan de nieuw-institutionele politieke economie met een meer
toegesneden set van exogene variabelen nauwkeuriger verklaren welke vorm
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het arrangement heeft.29 Anders dan de transactiekostentheorie houdt deze
theorie namelijk expliciet rekening met de context van de publieke sector en
sluit met de aard van de instrumenten aan bij wat daar gangbaar is.

7.4 Bewegingen in de institutionele omgeving: effecten op de relatieve
transactiekosten van arrangementen

Voor een adequate analyse van de keuze tussen alternatieve arrangementen
dient ook de institutionele omgeving in ogenschouw te worden genomen. In
dit hoofdstuk is deze tot nu toe opgevat als een gegeven verzameling regels.
In feite is die verzameling echter voortdurend in beweging.3o Twee soorten
bewegingen kunnen worden onderscheiden: objectieve en subjectieve.
Objectieve bewegingen beinvloeden de condities waaronder een keuze wordt
gemaakt. De elementen van de institutionele omgeving fungeren dan als
'shift-parameters'. Veranderingen in regels ('parameters') brengen verschui-
vingen ('shifts') teweeg in de comparatieve transactiekosten van alternatieve
arrangementen. (Williamson 199lb: 287; vgl. Coleman 1990: 21) Zo ver-
dwijnen sommige regels in de loop der tijd en worden andere van kracht.
Daarnaast kan de inhoud van regels worden gewijzigd. In subjectieve zin
kunnen regels bewegen als zij voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Met
name voor conventies geldt dat hun inhoud niet vastligt. Zo beschouwd
hebben subjectieve bewegingen als effect dat het relatieve niveau van
bepaalde categorieEn transactiekosten hoger of lager wordt gepercipieerd.

Terwijl taakkenmerken bepalend worden geacht voor de keuze van een
arrangement in een concreet geval, beinvloeden bewegingen in de instituti-
onele omgeving de relatieve efficientie van de alternatieve arrangementen
waaruit kan worden gekozen.31 Om dit te illustreren, wordt nagegaan
welke effecten een wijziging in of een interpretatieverschil van bepaalde
(formele) regels ceteris paribus heeft op de aantrekkelijkheid van het ZBO*
in ver-gelijking met het agentschap*.32 Het comparatieve karakter van de

29 Bovendien berust de nieuw-institutionele politiek-economische verklaring op eenvoudi-

ger veronderstellingen, zoals 'perfecte' in plaats van begrensde rationaliteit.
30 Deels is dit een neveneffect van allerlei politieke keuzes, deels wordt dit veroorzaakt
door politieke acties die expliciet zijn gericht op wijziging van regels. Voor dit laatste
kan de analyse in deze paragraaf een handvat bieden.
31 lets soortgelijks geldt voor technologie. Toepassingen van informatietechnologie
kunnen bijvoorbeeld de uitvoering transparanter maken en meer inzicht verschaffen in
kosten en prestaties, zodat de potentiele agencykosten van het ZBO* relatief afnemen.
32 Ceteris paribus betreft hier met name de kenmerken van de taken die met de arrange-
menten worden gereguleerd en de personen die daarbij zijn betrokken.
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verschuivingen in transactiekosten wordt tot uitdrukking gebracht door
toevoeging van de term 'relatief. Achtereenvolgens worden enkele bewe-
gingen bezien in Europese (paragraaf 7.4.1) en constitutionele regels
(paragraaf 7.4.2).33

7.4.1 EUROPESE REGEt.S

Volgens de Europese richtlijnen voor de aanbesteding van overheidsop-
drachten is het ZBO* aan te merken als publiekrechtelijke instelling. Dit is
een organisatie met rechtspersoonlijkheid die specifiek is opgericht om te
voorzien in behoeften van algemeen belang (andere dan van industriBle of
commerci6le aard), en waarbij andere overheidsorganen (a) in hoofdzaak de
activiteiten bekostigen, of (b) toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering, of
(c) meer dan de helft van de leden van de directie, de Raad van Bestuur of
de Raad van Toezicht benoemen.34 (Pijnacker Hordijk en Van der Bend
1996: 29) Opdrachten aan zulke instellingen zijn in principe aanbestedings-
plichtig. (Pijnacker Hordijk en Van der Bend 1996: 50) Deze verplichting is
echter niet van toepassing indien opdrachten worden gegund op basis van
een exclusief recht dat is toegekend op grond van wettelijke of bestuursrech-
telijke bepalingen, voorzover deze verenigbaar zijn met het EG-Verdrag.

(Pijnacker Hordijk en Van der Bend 1996: 61; vgl. Flinterman 1998) Een
voorbeeld hiervan is de opdracht(garantie) die wordt verleend als onderdeel
van de transactie waarbij een dienst met een exclusief recht wordt verzelf-
standigd. Evenmin als de verzelfstandigingsoperatie vormt deze 'bruids-
schat' een zelfstandige overheidsopdracht in de zin van de EG-richtlijnen:S

Ook vervolgopdrachten zijn vrijgesteld, mits deze berusten op het exclusieve
recht. (Pijnacker Hordijk en Van der Bend 1996: 84-85; vgl. Mahler 1997:
102) Indien nu voor vervolgopdrachten aan het ZBO* geen uitzondering zou
bestaan, wat is dan het mogelijke effect op de transactiekosten?

Stel dat beleid voor langere tijd dient te worden uitgevoerd en voor de
totale uitvoering steeds contracten worden gesloten voor vier jaar. In eerste
instantie wordt de beleidsuitvoering aan het ZBO* opgedragen, maar

"  Als Lid-Staat is de rijksoverheid ook gebonden aan regels van de Europese Unie.
34 Latere wijzigingen in het takenpakket brengen geen verandering in deze kwalificatie,
tenzij zij gepaard gaan met statutenwijziging. De doelomschrijving is dus een belangrijke

graadmeter bij de beoordeling of sprake is van een publiekrechtelijke instelling. (Pijnac-
ker Hordijk en Van der Bend 1996: 31)
35 Voorwaarde is dat de 'bruidsschat' niet langer duurt dan noodzakelijk is om de
levensvatbaarheid van de verzelfstandigde eenheid te verzekeren en uitsluitend betrekking
heeft op werkzaamheden van dezelfde aard en omvang als die welke de 'bruid' voorheen

verrichtte voor de opdrachtgever. (Pijnacker Hordijk en Van der Bend 1996: 87-88)
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vanwege de omvang of waarde daarvan is de vervolgopdracht na vier jaar
aanbestedingsplichtig. Na ommekomst van het initi6le contract kunnen

private bedrijven derhalve een bod doen, zodat het ZBO* gedwongen is
rekening te houden met (potentidle) concurrenten. Van deze concurrentie-
dreiging gaat een prikkel uit op het ZBO* om te investeren in transactie-
specifieke activa die op termijn tot een verbetering in de kwaliteit en/of
doelmatigheid van de uitvoering kunnen leiden. (vgl. TK 24724, nr. 19)
Gegeven het feit dat faillissement van het ZBO* niet acceptabel wordt
geacht 6n dat het ZBO* niet eenvoudig kan worden opgeheven, kan het
ZBO* de minister op deze wijze namelijk in een positie van grotere afhan-
kelijkheid brengen en tevens een voorsprong opbouwen op mogelijke
concurrenten:6 Om de 'sunk costs' te dekken waarmee zulke investeringen

gepaard gaan, kan het ZBO* bij aanbesteding na vier jaar in vergelijking
met private bedrijven een hogere prijs vragen. De minister staat dan voor de
vraag in hoeverre gunning van de vervolgopdracht aan een private leveran-
cier per saldo tot lagere transactiekosten zal leiden. Enerzijds biedt dit
mogelijke voordelen in termen van lagere agency- en commitmentkosten.
Omdat zij veelal sterker zijn blootgesteld aan (potentidle) concurrentie
kunnen bedrijven in principe doelmatiger functioneren dan een overheids-
dienst. Naast de agencykosten kunnen ook de commitmentkosten relatief
afnemen, omdat de minister bij private bedrijven minder mogelijkheden
heeft om de uitvoering te beinvloeden. Anderzijds zijn aan een overstap
naar een privaat bedrijf problemen verbonden die hogere besluitvormings-
kosten met zich kunnen brengen, terwijl ook de agencykosten kunnen
toenemen. Ten eerste dient de minister de gevolgen op te vangen van de
wisseling van leverancier. Hij zal het ZBO* moeten voorzien van een
nieuwe taak of het personeel aan een andere functie helpen. Daartoe is
instemming van het parlement vereist. Ten tweede is het onzeker of een
bedrijf daadwerkelijk in staat is om de beleidsuitvoering met het gewenste
niveau van kwaliteit te realiseren. Bij eventuele problemen kan de minister
nauwelijks ingrijpen, terwijl afdwinging met behulp van de rechter kostbaar
is. Ten derde impliceert de mogelijkheid dat een bedrijf failliet gaat een
potentieel politiek risico voor de minister, omdat de continuiteit in de
uitvoering minder is gegarandeerd. Samengenomen lijkt het antwoord op
bovengenoemde vraag uit te vallen in het voordeel van het ZBO* bij

36 Omdat het ZBO* rechtspersoon is, is faillissement formeel mogelijk. De facto wordt
deze mogelijkheid echter (vrijwel) uitgesloten. Faillissement brengt niet alleen de
continuiteit van de voorziening in gevaar, maar schaadt ook het politieke aanzien van de
minister als verantwoordelijke eigenaar.
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vergelijking met een privaat bedrijf.37 Voor een rationele minister, die
anticipeert op de situatie na afloop van de contractperiode, wordt het ZBO*
in vergelijking met het agentschap* per saldo echter minder aantrekkelijk
vanwege het feit dat de in het ZBO* opgebouwde activaspecificiteit kosten-

verhogend werkt en bij aanbesteding verloren dreigt te gaan.

7.4.2 CONSTITUTIONELE REGELS

Inrichting en samenstelling van het parlement
In het voorgaande is het parlement beschouwd als institutionele eenheid. In

werkelijkheid bestaat het parlement echter uit een Eerste en Tweede Kamer,

waarbij de laatste het primaat heeft. (Bellekom 1995: 199) De Eerste Kamer
stelt zich als 'Kamer van heroverweging' in het algemeen terughoudend op.

(Kortmann en Bovend'Eert 1995: 83) Dat betekent niet dat de Eerste Kamer

geen (potentiele) vetomacht heeft. Tenminste drie factoren wijzen op het
tegendeel. Ten eerste is instemming van de Eerste Kamer vereist voor de
vaststelling van wetten (art. 81 Gw). Ten tweede kunnen de partijpolitieke

getalsverhoudingen in beide Kamers verschillen. Ten derde zijn de Eerste

Kamerleden van coalitiepartijen formeel niet aan het regeerakkoord gebon-
den. (Bakema 1995: 288; vgl. Kortmann en Bovend'Eert 1995: 83-84)
Welke effecten heeft nu het bestaan en de samenstelling van de Eerste
Kamer op de transactiekosten?

Door de aanwezigheid van een Eerste Kamer die beschikt over een
vetorecht bij wetgeving neemt het formele aantal vetospelers in de politieke
besluitvorming toe. In hoeverre dit feitelijk het geval is, hangt af van de
mate waarin de Eerste Kamer in haar partijpolitieke samenstelling congruent
is met de Tweede Kamer. Indien de Eerste Kamer als het ware een duplicaat
is van de Tweede Kamer (en zich dienovereenkomstig gedraagt), vormt zij
geen reale vetospeler:8 (vgl. Tsebelis 1995: 309-311) In de Nederlandse

praktijk is echter sprake van gematigde incongruentie. Daardoor kan de
Eerste Kamer wel degelijk van betekenis zijn als vetospeler.39 Dit heeft

w De hier gegeven analyse kan worden gelezen als ondersteuning van het belangrijke

arrest   van het Europese   Hof van Justitie gedateerd 10 november 1998. Hierin wordt

duidelijk gesteld dat activiteiten van algemeen belang in principe exclusief aan een

publiekrechtelijke instelling kunnen worden opgedragen, zelfs als particuliere onderne-

mingen  in deze behoeften kunnen voorzien. (Flinterman  1998)
38 Tsebelis (1995) neemt stilzwijgend aan dat de vertegenwoordigers van een politieke

partij in beide Karners steeds hetzelfde beleidstandpunt innemen. In Nederland kunnen de

standpunten tussen Eerste- en Tweede Kamerleden  v- n dezel fde partij echter uiteenlopen.

39 Dat blijkt onder meer uit het feit dat zij in praktijk soms een 'verkapt recht van

amendement' uitoefent door een novelle af te dwingen. (Bellekom  1995:  199)
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met name gevolgen voor de besluitvormings- en de commitmentkosten.

Enerzijds bemoeilijkt een additionele vetospeler de besluitvorming over
wetten, waardoor de kosten hiervan relatief toenemen. Anderzijds vermin-
dert zowel de mogelijkheid als de prikkel tot verandering van de status quo.

Wettelijk verankerde overeenkomsten kunnen niet eenvoudig worden
gewijzigd, terwijl zij in het algemeen ook minder controversieel worden

door een (van het regeerakkoord) onafhankelijke toetsing. Zulke waarborgen
hebben een relatieve vermindering van de commitmentkosten tot gevolg.
Beide transactiekostenverschuivingen lijken het ZBO* voor een rationele
minister minder aantrekkelijk te maken. Aan de weg van wetgeving zijn
hogere besluitvormingskosten verbonden als gevolg van de additionele
bewijslast die op hem rust om aan te tonen dat het ZBO* de meest getigen-

de organisatievorm is. De lagere commitmentkosten verminderen de behoef-
te aan een onafhankelijke organisatie als waarborg tegen eenzijdige beleids-

wijzigingen door ministers.

Reikwijdte van de ministeri€le verantwoordelijkheid
De regel van de ministeriEle verantwoordelijkheid is verankerd in art. 42
Gw. Ondanks vele jaren van staatsrechtontwikkeling ligt de exacte inhoud
ervan niet vast.40 (Van den Berg 1989: 123; Kortmann en Bovend'Eert
1995: 6) Er bestaan uiteenlopende opvattingen over de reikwijdte van deze
regel. Brede steun, in zowel politieke als wetenschappelijke kring, geniet de

opvatting dat de verantwoordelijkheid van een minister niet verder reikt dan
zijn bevoegdheden. (TK 21427, nr. 41 en 69; Van der Bij 1993b: 101) Als
criterium wordt dan gehanteerd de bevoegdheid van de minister tot be-
invloeding van beslissingen en activiteiten van andere actoren. Dit komt
neer op het adagium 'zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid'
(Lubberdink 1982: 13). De verantwoordelijkheid is namelijk gekoppeld aan
het ambt, niet aan de persoon. (Warmelink 1994: 107) Een engere opvatting
stelt daarentegen het criterium van verwgtbaarheid centraal. De verantwoor-
delijkheid van een minister wordt dan beperkt tot hetgeen hem persoonlijk
kan worden aangerekend. (Van Schagen 1994: 237; Burkens e.a. 1994: 195-

197) In het geding is een vorm van schuldaansprakelijkheid, waarbij de
minister zich alleen hoeft te verantwoorden voor eigen handelen of nalaten.

(Warmelink 1994: 107-108; vgl. Van der Bij 1993b: 101-102) Hoewel deze

4° Vanwege het ontbreken van constitutionele rechtspraak "zijn het in het staatsrecht in

wezen [...] (de politieke actores) zelf die moeten uitmaken wat hun onderlinge rechtsrela-

tie is en door welke regels die wordt bepaald." (Bellekom 1995: 189) Dit geldt met name
voor conventies. Voor de vertrouwensregel is bij voorbeeld niet vastgelegd wanneer deze

mag worden toegepast. (Kortmann en Bovend'Eert 1995: 6)
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opvatting officiele erkenning ontbeert, blijkt zij in de politieke praktijk nog
springlevend te zijn.

41

In vergelijking met de heersende doctrine leidt de engere interpretatie
tot een andere schatting van transactiekosten. De commitmentkosten nemen
in gewicht toe, omdat een minister bewust verantwoordelijkheid voor het
beleid kan ontlopen en/of afschuiven. lets soortgelijks geldt voor de agency-
kosten. De minister kan immers niet in alle gevallen worden aangesproken
op het gedrag van zijn ambtenaren en de wijze waarop zij uitvoering geven
aan het beleid. Bovendien wegen de onzekerheidskosten zwaarder. Belang-
hebbenden worden met meer risico's geconfronteerd als gevolg van grotere
onzekerheid over wie nu wanneer verantwoordelijk wordt gehouden: de
minister of zijn niet-aanspreekbare ambtenaren. Tesamen lijken deze
effecten het ZBO* relatief aantrekkelijker te maken. Belangengroepen, en
met name baathebbers, hebben belang bij een onafhankelijke organisatie
waarop de minister weinig invloed kan uitoefenen, en dus weinig kan
worden verweten. Daarnaast stellen de grotere participatiemogelijkheden van
het ZBO* hen in staat om meer invloed uit te oefenen op de uitvoering.

7.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is door toepassing van de nieuw-institutionele politieke
economie een eerste aanzet gegeven voor een politiek-economische verkla-
ring van de keuze tussen ZBO en agentschap. Aan de hand van de volgende

stappen is daartoe een rationeel keuzemodel ontwikkeld. Ten eerste is
beziell _ill_hoeXSES- mil]imali js--Y.en-fle.10tali1lepfctiekostenkanwor3En
beschouwfl.gl- „19gitiews-gsdsagsveronderstelline   voor de centrale politieke
actor    in de besluitvorming-   over _verzdfAlagdjgill&„. bij-_de...N -glandG
biksoverheid. in casu de minister. Ten.tweede ziin ZBO en agentscha26=aan
de hand xan de- .txpolo,git.XB1-imj,4-Wenten. uith/f49Mls", , getekend als

ideaaltypische arrangementen    voor de uitvoering van beleidstaken.    Ten _
derde i  geanalyseerd hoe de verschillen tussen beid6 arrangementep
uitwerken op de relatieve hoogte van de soorten transactiekosten. Ten vierde
.-
is nagegaan onder welke conditie8, in termen van taakkenmeFRen.-de  balall

   van voor- en nadelen (de effecten op de soorten transactiekosten) karl
0   doprsl n ten gunste van het ideaaltypische ZBO. Ten vijfde is in aanvulling _

hierop Reillustreerd  hol mogeluke wiizigingen  in -de institutionele omgeving
-#....t=.-                                    -

4' Getuige de 'pluche-vastheid' van verschillende ministers onder het eerste kabinet-Kok.

(Bovend'Eert   1998; Van Thijn 1998) Hieruit blijkt  dat "het leerstuk  van de ministeriele

verantwoordelijkheid [...] niet los [kan] worden beschouwd van de politieke machtscon-
stellatie waarin zij moet functioneren." (Van den Berg 1989: 121)
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de keuze tussen ZBO en agentschap beTnvloeden dooutiddQLJIAn-verighgi-

 ing-en--in. g   cov pja21.iSYS_Ka!1§8ctiekestm-De  kern  van dit model (tweede,
aerde en vierde stap) is vervolgens getoetst door (i) in bijlage II voor enkele
concrete beleidstaken te onderzoeken of de verwachte samenhang tussen

condities en arrangement kan worden bevestigd, en (ii) een vergelijking te
trekken met een verklaring op grond van de transactiekostentheorie.

Deze analyses hebben geleid tot de volgende uitkomsten. Voor een
rationele verklaring  van  de keuze tussen  ZBO en agentsfhap- kan  minimali:
satie van de totale transactiekosten, gezien de aard van de institutionele
omgevingpan ae Nederlandse rijksoverheid, als plausibele regulerende

motivaile voor ministers worden beschouwd. Minimalisatie van de total;1
.....-I

transactiekosten is noodzakeliik voor een rationele minister-die zoveell
.A P.1•      •  •

mogelijk
befeid_SLeffes-tu=eren teneinde   bii te dragen   aan het streven   ven

zijn politieke partil naar stemmenwinst. Voor het realiseren van beleidsvoor-
..........9-

 Bllen heeft een minister namelijk de steun nodig van actoren met een
positie die in de institutionele omgeving is verankerd, in casu het parlement,
de coalitiepartijen, het kabinet, en ambtenaren. Uit dien hoofde zal een
rationele minister rekening houden met de wensen van belangengroepen. J
Steun van belangengroepen kan zijn positie ten opzichte van genoemde

actoren versterken en tevens bijdragen een sterkere concurrentiepositie van

zijn politieke partij.
Teneinde de totale transactiekosten te minimaliseren, maakt een ratione-

Ie- minister voor iedere te verzelfstandigen beleidstaak een rationele   afwe-
8&g van politieke kosten. en baten van alternatieve AmuggulgniN. Voor
taken die de rijksoverheid zelf ter hand neemt, heeft die afweging met name

betrekking op de keuze tussen ZBO en agentschap. Hoewel de praktijk van
ZBOs en agentschappen een divers beeld te zien geeft, kan het wezen van
deze organisatievormen niettemin worden gevangen in een ideaaltypische
constructie. In vergelijking met het ideaaltypische agentschap (agentschap*)
is bij het ideaaltypische ZBO (ZBO*) sprake van meer delegatie, grotere
onafhankelijkheid en ruimere participatiemogelijkheden in combinatie met
minder interventiemogelijkheden. Deze verschillen in de inzet van typen
instrumenten impliceren een verschil in de hoogte van afzonderlijke soorten
transactiekosten.

Een rationele minister zal vaar_hei_ZBO* kiezen indien de potentiale
voordelen groter zijn dan#v-paten#Ele_nadalmibe balanstussen betaE-Eii
Eloorslaan ten gunste van het ZBO* indien een beleidstaak wordt geken-
merkt door hoge eenduidigheid, goed georganiseerde baathebbers en hoge
meetbaarheid in combinatie met gematigde programmeerbaarheid en gema-
tigde concurrentie-intensiteit. Onder deze ideaaltypische condities voor
verzelfstandiging naar een ZBO worden de potentiele nadelen (uitgedrukt in
hogere transactiekosten) van grotere onafhankelijkheid en minder interven-

tiemogelijkheden beperkt gehouden en komen de potentiele voordelen van
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meer delegatie en ruimere participatiemogelijkheden (in termen van lagere

transactiekosten) het best tot hun recht. Bij de in bijlage II beschouwde
concrete beleidstaken bleek inderdaad een samenhang te bestaan tussen de
mate waarin deze condities opgeld doen en de mate waarin het arrangement
kenmerken heeft van het ZBO*. Ook kwam naar voren dat bij een keuze
voor een ZBO greep op interne processen (hoge programmeerbaarheid) een
alternatief kan zijn voor het ontbreken van voldoende externe druk op de
organisatie (hoge organisatiegraad van baathebbers en/of concurrentie-
intensiteit), en vice versa.

De comparatieve efficiEntie van het ZBO* wordt eveneens beinvloed
door bewegingen in de institutionele omgeving. Zo wordt het ZBO* in ver-
gelijking met het agentschap* minder aantrekkelijk voorzover (i) vervolg-
opdrachten aan het ZBO* aanbestedingsplichtig zouden zijn op grond van
Europese richtlijnen, (ii) de Eerste Kamer reale betekenis heeft als veto-
speler, en/of (iii) het criterium voor de reikwijdte van de ministeriale vcr-
antwoordelijkheid niet (persoonlijke) verwijtbaarheid is, maar de formele
bevoegdheid van de minister.

Met dit nieuw-institutionele politiek-economische model is een plausi-
bele verklaring geboden voor de comparatieve keuze van arrangementen.
Die verklaring behelst geen deterministische voorspelling van de te ver-
wachten relatie tussen taak en organisatievorm in ieder concreet geval, maar
geeft bepaalde waarschijnlijk te achten tendenties weer. Ten opzichte van de
transactiekostentheorie betekent het model een verbetering, omdat (de vorm
van) het arrangement in kwestie nauwkeuriger en met eenvoudiger veron-
derstellingen kan worden verklaard.



8 Aansturing van zelfstandige bestuursorganen
op prestaties

8.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de nieuw-institutionele politieke economie

gebruikt om een (positieve) verklaring te geven van de keuze tussen ZBO
en agentschap, uitgaande van rationele actoren die hun eigenbelang nastre-

ven. Bij het ZBO als arrangement zijn bepaalde typen instrumenten promi-
nenter aanwezig dan bij het agentschap. Een rationele keuze voor zulk een
arrangement komt tot stand op grond van politieke overwegingen, namelijk
het minimaliseren van politieke risico's (transactiekosten) voor de verant-

woordelijke minister. Indien tot insteHing van een ZBO is besloten, is de
volgende vraag hoe de minister effectief vorm en inhoud kan geven aan de
aansturing van het ZBO. (vgl. hoofdstuk 1) Op deze vraag wordt in dit
hoofdstuk ingegaan door een op de nieuw-institutionele (politieke) economie

gebaseerde (normatief) instrumentele beschouwing te geven over aansturing-

op-prestaties. De aandacht is daarbij gericht op ZBOs die hun financiale
middelen overwegend van het moederministerie ontvangen in de vorm van
een budget.' Mijn beschouwing is opgebouwd rond vier componenten die
van belang zijn bij aansturing-op-prestaties: politieke context, systematiek,
arrangement en cultuur. In figuur 8.1 zijn deze componenten uitgebeeld.

Figuur 8.1: Aansturing-op-prestatles in beeld gebracht

Politieke context  '

' i#i-A  h.,:                                           Arrangement
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D - Directie verantwoordel ik voor een bepaald beleldsterrein
FEZ - Direde Financieel EconomIsche Zaken

EA - Eertheid verantwoordeijk voor de aanstu,ing van uitvoeringsorgarbaties

' Dit neemt niet weg dat de hier geschetste benadering ook betekenis kan hebben voor de

aansturing van monopolistische ZBOs die hun activiteiten bekostigen uit tarieven (en op
grond van een begroting) waaraan de minister zijn goedkeuring dient te hechten.
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Ten opzichte van hoofdstuk 7 voegt de beschouwing in dit hoofdstuk een
viertal elementen toe. Ten eerste wordt aangegeven hoe de instrumentele
toepassing aansluit bij de verklaring die de theorie biedt. Ten tweede
worden relevante condities voor verzelfstandiging uitgewerkt. Ten derde
wordt uiteengezet hoe met concrete instrumenten inhoud kan worden
gegeven aan de ministeri€le verantwoordelijkheid voor het ZBO. Ten slotte
wordt beargumenteerd waarom relationele aspecten, die voor een verklaring
buiten beschouwing (kunnen) worden gelaten, in de praktijk onmisbaar zijn
voor het vormgeven van de aansturing.

Vertrekpunt voor aanbevelingen vanuit nieuw-institutioneel economi-
sche optiek is het gepostuleerde streven naar minimalisatie van transactie-
kosten. De nieuw-institutionele (politieke) economie fundeert hierop immers
haar theoretische bouwwerk. Om rekenschap te geven van de instrumentele
relevantie van dit theoretische kader geef ik in de eerste plaats aan waarom
genoemd streven voor een minister als uitgangspunt kan dienen bij het
vormgeven van de aansturing van ZBOs in de politieke context van Neder-
land. Betoogd wordt dat deze context een minister ertoe noodzaakt zich te
voorzien van een adequaat instrumentarium. (paragraaf 8.2) Voor de
invulling hiervan biedt de nieuw-institutionele politieke economie met haar
typologie van instrumenten een bruikbaar aangrijpingspunt. Kernelement
van aansturing-op-prestaties is een systematiek die in essentie neerkomt op
het meten, beoordelen en belonen van prestaties. Concreet gaat het om een
combinatie van instrumenten waarbij het budget wordt vastgesteld aan de
hand van prestatie-indicatoren en uitvoerders worden afgerekend op basis
van feitelijk geleverde prestaties. (paragraaf 8.3) Dit is slechts mogelijk
indien aan een aantal condities is voldaan. (paragraaf 8.4) De systematiek is
ingekaderd in het arrangement dat de relatie tussen minister(ie) en ZBO
regelt. De mate waarin de systematiek is afgestemd op andere (typen)
instrumenten in dit arrangement beinvloedt de effectiviteit van aansturing-
op-prestaties. Daarnaast zijn voor een adequaat gebruik van instrumenten

bepaalde minimumvoorzieningen nodig. (paragraaf 8.5) Voor effectieve
aansturing hebben relationele aspecten niet minder betekenis. De nieuw-
institutionele (politieke) economie laat cultuur en competenties min of meer
buiten beschouwing, omdat zij geen systematische samenhang vertonen met
typen instrumenten en derhalve niet noodzakelijk zijn voor het verklaren van
de keuze uit alternatieve arrangementen. In de praktijk is de cultuur evenwel
essentieel als complement van de formele structuur van het arrangement en
de systematiek als onderdeel daarvan. Indien instrumenten namelijk worden
gekozen op basis van de gedachte dat mensen zich laten leiden door hun
eigenbelang en opportunistisch gedrag niet schuwen, kunnen zij bij toepas-
sing in de praktijk impliciet zulk gedrag bevorderen. Dit leidt tot ongewen-
ste effecten die afbreuk doen aan de effectiviteit van de systematiek en het
arrangement. De mogelijkheid hiertoe ligt al besloten in het gegeven dat een
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arrangement nooit compleet is, maar leemtes bevat die onder omstandighe-
den nadere invulling vereisen. Mede bepalend voor het functioneren van een

gekozen arrangement is dan ook de wijze waarop daarmee wordt omgegaan

en, daarmee samenhangend, de vaardigheden van betrokkenen. (paragraaf

8.6) Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen samengevat en
enkele conclusies getrokken. (paragraaf 8.7)

8.2 Politieke context: aansturing vloeit voort uit de ministeriEle verant-
woordelijkheid

ZBOs maken onderdeel uit van de overheid. Fundamenteel voor de overheid

in een parlementaire democratie is het beginsel van de ministeriele verant-

woordelijkheid. Dit beginsel geeft namelijk invulling aan de primaire

agencyrelatie tussen parlement en ministers. Kern van deze agencyrelatie is
dat het parlement als hoogste orgaan belastingmiddelen beschikbaar stelt aan

ministers, die over de besteding daarvan verantwoording dienen af te leggen.
De ministeriale verantwoordelijkheid strekt zich zowel uit over de inhoud

van beleid als over de organisatie en het functioneren van ambtelijke
diensten. Hieruit volgt het belang van een adequate aansturing door de
minister van de wijze waarop ambtenaren uitvoering geven aan beleid.

Problemen in de uitvoering kunnen irnmers directe gevolgen hebben voor
zijn positie tegenover het parlement. Meer indirect kunnen zij langs die weg

het aanzien van zijn politieke partij en daarmee zijn kansen op herverkiezing
beinvloeden. Voor een minister is het derhalve essentieel om op goede voet
met het parlement te blijven. Dit geeft hem een sterke prikkel om de
politieke risico's die voortvloeien uit de (SeCUIldaire) agencyrelatie tussen

minister en ambtelijke diensten te minimaliseren door middel van de
aansturing. (vgl. hoofdstuk 7.2) Voor ZBOs geldt dit »in nog hogere mate,
omdat zij grotere potentiele risico's  voor een minister inhouden. 2

Verzelfstandiging brengt de beleidsuitvoering in organisatorische zin op
afstand van het (kern)ministerie, dat zorgdraagt voor de beleidsvorming. De
wetgever draagt daarbij verantwoordelijkheid voor taken, middelen en
bevoegdheden over aan het ZBO, en begrenst tegelijkertijd de verantwoor-

delijkheid van de minister. Verzelfstandiging gaat dan ook gepaard met een
verandering in de agencyrelatie tussen minister en ZBO. De hierarchische

baas-knecht verhouding houdt op te bestaan. In plaats daarvan ontstaat een

verhouding die uit economisch gezichtspunt kan worden gedifferentieerd

2 Voor zijn politieke positie nemen de potentiele gevolgen van deze risico's toe naarmate

het ZBO groter in omvang is, er meer collectieve middelen in het geding zijn, en/of met
de taak een groter maatschappelijk belang is gemoeid. (TK 25268, nr. 1: 24-27)
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naar een drietal rolverdelingen. Als medewetgever vervult de minister
tegenover het ZBO steeds de rol van eigenaar. Afhankelijk van de taak is
daarnaast een rol als toezichthouder en/of opdrachtgever relevant.3 (Kok
1995: 239-240) In praktijk zijn deze verhoudingen onderling verweven en
zijn alle rollen tegelijkertijd aanwezig. Met andere woorden, de rollen
kunnen wel worden onderscheiden maar niet gescheiden. Desalniettemin
krijgen de verschillende rollen uiteenlopend accent naar gelang een speci-
fieke dimensie van de agencyrelatie op de voorgrond komt te staan. In
concreto gaat het om de volgende, samenhangende dimensies: de monopo-
liepositie van het ZBO, de eis van continuTteit van publieke voorzieningen,
en de effectiviteit van beleid.

Monopolie: minister als toezichthouder
Met de instelling van een ZBO wordt als regel een monopolie in het leven
geroepen.4 Bij wet krijgt het ZBO exclusieve verantwoordelijkheid voor een
specifieke overheidstaak. Zijn wettelijke missie is met collectieve middelen
zelfstandig bepaalde publieke voorzieningen te produceren. Enerzijds maakt
dit klanten kwetsbaar voor misbruik in de vorm van aantasting van wettelij-
ke rechten, hoge prijzen, en/of lage kwaliteit. Voor de vervulling van hun
wettelijke taken beschikken ZBOs namelijk in de regel over publiekrechte-
lijke bevoegdheden waarmee zij burgers individueel bindende beschikkingen
kunnen opleggen. Daarnaast kunnen zij eventuele tarieven voor hun produc-
ten eenzijdig vaststellen. Anderzij(is geeft de wettelijke fundering het ZBO
in staatsrechtelijke zin een eigenstandige positie ten opzichte van het
ministerie. Aangezien de minister voor de feitelijke uitvoering van beleid
alhankelijk is van de producten die het ZBO levert, is het ministerie op
korte tot middellange termijn aan het ZBO overgeleverd. Dit geeft de relatie
tussen ministerie en ZBO in meer of mindere mate het karakter van een bi-
lateraal monopolie (vgl. hoofdstuk 5.4). Bilateraal, omdat de minister
beschikkingsmacht heeft over de financiBle middelen die elementair zijn
voor het voortbestaan van het ZBO. De monopoliepositie van het ZBO
activeert vooral de rol van toezichthouder. In deze hoedanigheid is de
minister ervoor verantwoordelijk dat het ZBO als beleidsuitvoerder zijn
publiekrechtelijke bevoegdheden gebruikt overeenkomstig geldende voor-
schriften en het toegekende budget rechtmatig en niet-verkwistend besteedt.
Het is dan ook aan de minister om te waken over de naleving van wettelijke

' Ook de bekostigingswijze beTnvloedt de mate waarin deze rollen opgeld doen. Zo is er
nauwelijks een rol als opdrachtgever bij ZBOs die hun inkomsten vooral van derden
ontvangen op basis van (kostendekkende) wettelijke tarieven.
4 Verzelfstandiging van ministeritle taken behelst vaak meer het formaliseren van een
bestaande monopoliepositie.
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regels en te zorgen voor een minimale prijs-kwaliteitsverhouding. Nog
sterker geldt dit indien het ZBO uitvoering geeft aan regelgeving van de
Europese Unie en/of Europese gelden besteedt. Op grond van het effectivi-
teitsbeginsel dat in art. 5 EG-Verdrag ligt besloten, dient de Staat namelijk
steeds te zorgen voor effectieve implementatie van Europese (subsidie)re-
gels, onverschillig welke instantie de overheidsbevoegdheden uitoefent. (De
Ru 1993: 42-45; Lenaerts en Van Nuffel 1995: 379-385, 406-414) Zelfs
wanneer een bevoegdheid bij een ZBO ligt, kan derhalve de minister als
verantwoordelijke worden aangesproken.

Continuiteit: minister als eigenaar
Overheidstaken dienen in principe altijd te worden uitgevoerd. De continu-
iteit van publieke voorzieningen is een verplichting van algemeen belang die
voortvloeit uit het feit dat de overheid zich verantwoordelijk heeft gesteld.
Als hoeder van dit belang dient de minister te waarborgen dat de aan het
ZBO opgedragen taken te allen tijde worden vervuld. (vgl. Hood 1991: 13-
14; Stewart en Walsh 1992: 514; Greenwood en Wilson 1994: 417-418) De
eis van continuiteit in taakvervulling doet vooral een beroep op de rol van
eigenaar. Uit dien hoofde draagt de minister zorg voor de bedrijfsmatige
continuiteit van de organisatie alsmede de strategie die de leiding van het
ZBO volgt. Zo dient hij zich ervan te vergewissen dat de door het ZBO
gevraagde prijzen kostendekkend zijn. Daarnaast kan het ZBO als rechtsper-
soon op eigen initiatief activiteiten voor andere opdrachtgevers binnen of
buiten de overheid gaan ontplooien. Zulke neventaken kunnen eigen eisen
stellen aan de continuiteit van de organisatie, en daarmee de continuering
van de hoofdtaak in gevaar brengen. Naar de mate dat sprake is van een
monopoliepositie weegt de zorg voor de continuiteit zwaarder.

BeleidsejIectiviteit: minister als opdrachtgever
Voor een minister vormt de €#ectiviteit van beleid een zwaarwegend belang.
(vgl. TK 26200, nr. 1: 69) Hij is immers politiek verantwoordelijk voor
beleid dat het parlement heeft geratificeerd.5 Op hem rust de taak zoveel
mogelijk te bewerkstelligen dat de beleidsdoeleinden op termijn worden

gehaald. Doeleinden van beleid kunnen worden opgevat als beoogde effec-

ten (outcomes), in de zin van wijziging in de situatie en/of het gedrag van

doelgroepen. Verondersteld wordt dat deze effecten op een bepaalde wijze
samenhangen met de producten (outputs) van het ZBO. Uitvoering van het
beleid fungeert namelijk als wezenlijke schakel in het streven om beleids-

5 Nog daargelaten dat burgers (mogen) verwachten dat de overheid haar beleid effectief
ten uitvoer brengt, alleen al uit oogpunt van economisch gebruik van belastingmiddelen.
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doeleinden te effectueren. Figuur 8.2 maakt inzichtelijk dat de bedrijfs-
effectiviteit onderdeel vormt van de beleidseffectiviteit. (Kastelein 1992: 52)

Figuur 8.2: Belelds- en bedrijfseffectivitelt

Beleidseffectiviteit (minister)
)
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Bevordering van de beleidseffectiviteit komt vooral tot uitdrukking in de rol
van opdrachtgever (klant). Jaarlijks sluit de minister met het ZBO als
leverancier (koopman) een contract over de te produceren hoeveelheid en
kwaliteit van de outputs dn de prijs (een budget) die daarvoor wordt betaald.
Daarbij streeft de minister er als opdrachtgever naar dat het ZBO de
gewenste producten zo effici8nt en effectief mogelijk voortbrengt. In
algemene zin heeft de minister dan ook een verantwoordelijkheid voor de
(korte termijn) bedrijfseffectiviteit van het ZBO. De grens van de ministeri-
ele verantwoordelijkheid ligt bij de concrete organisatie en invulling van het
productieproces. Dat komt voor rekening van het ZBO. Het is diens verant-
woordelijkheid om dit zodanig gestalte te geven dat de gewenste outputs
efficiEnt worden gerealiseerd en geleverd aan de doelgroepen van beleid.

Bij aansturing-op-prestaties staat deze 'klant-koopman' verhouding
centraal. De minister heeft belang bij een adequate aansturing van het ZBO
op basis van outputs, omdat bedrijfseffectiviteit een belangrijk middel is ter
vergroting van de beleidseffectiviteit. Daartoe maakt hij gebruik van
instrumenten die tesamen een systematiek vormen.

8.3 Systematiek van aansturing-op-prestaties

Een basisidee achter aansturing-op-prestaties is dat gewenst gedrag kan
worden bewerkstelligd door de juiste prikkels te geven. Op dit uitgangspunt
baseert ook het nieuwe institutionalisme zijn stellingname. Met het concept
van 'performance-control' biedt de agentschapstheorie een eerste aangrij-
pingspunt om aansturing-op-prestaties vorm te geven (hoofdstuk 5.3). Bij dit



Aansturing op prestaties 203

concept wordt de agent beoordeeld op en beloond naar prestatie in termen
van outputs (en/of outcomes). Daarbij draagt de agent risico's naar de mate
waarin prestaties zijn omgeven met onzekerheid die voortkomt uit de
invloed van exogene factoren (zie figuur 8.2).

Ter uitwerking van dit concept wordt een systematiek geschetst die
fungeert als kern van aansturing-op-prestaties. Deze systematiek omvat
idealiter vijf stappen: meten, normeren, evalueren, waarderen, en bijsturen.
(vgl. Van Tuijl e.a. 1995: 419-421; Gerritsen en Janssen 1996: 102)

Stap   (a):  meten
Bij meten gaat het om het feitelijk definiEren en meetbaar maken van
producten. Om tot een doorzichtige en objectieve beoordeling te komen, is
het van belang prestaties zoveel mogelijk zichtbaar te maken. (Dornbusch en
Scott 1977: 344; Kanter en Brinkerhoff 1981: 340-341; Van Tuijl e.a. 1995:
421-422) Outputs worden gemeten met behulp van prestatie-indicatoren:
Bij het ontwikkelen van indicatoren dient een balans te worden gerealiseerd
tussen relevantie ('meaning') en operationaliteit ('measurement'). (Kanter en
Brinkerhoff 1981: 329-330) Elementair is dat prestatie-indicatoren een
represenmtieve afspiegeling vormen van de na te streven beleidsdoeleinden.
Indicatoren dienen inhoudelijk recht te doen aan de aard van de gewenste
outcomes. (Heckman e.a. 1997: 394; Smith 1990: 67-68) Het meten van de
zinvolle dingen dient uit te monden in een zodanig aantal indicatoren dat
een voldoende dekkingsgraad wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd dienen
prestatie-indicatoren hanteerbaar te zijn voor sturing. Enerzijds stelt dit
grenzen aan het aantal indicatoren en hun moeilijkheidsgraad, omdat
betrokkenen er in de praktijk mee moeten kunnen werken. Anderzijds
vereist dit dat indicatoren beinvloedbare variabelen zijn, zodat veranderingen
in de waarde van een indicator signalen geven voor bijstelling van gedrag
(Heckman e.a. 1997: 390; Carter 1994: 211).

Stap   (b):   normeren
Normeren behelst het stellen van streefdoelen. Prestatie-indicatoren ver-
schaffen slechts feitelijke informatie over de prestaties op een bepaald
tijdstip of over een bepaalde periode. Duidelijk dient echter ook te zijn hoe
de (kwantiteit, kwaliteit en kosten van) prestaties zich in de nabije toekomst
dienen te ontwikkelen en langs welk tijdpad. Daarom wordt voor iedere
indicator een streefwaarde vastgesteld die is gerelateerd aan de beleidsdoel-
einden. Deze norm geeft voor een bepaalde periode richting aan de presta-
ties. Een goede norm is controleerbaar (eenduidig), bereikbaar binnen de
gestelde termijn, en stabiel op middellange termijn (voorspelbaar) (Dorn-

6 Prestatie-indicatoren kunnen worden geconcretiseerd in kengetallen.
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busch en Scott 1977: 351; Gabris 1986: 4; Grizzle 1987: 38). Normen
kunnen worden ontwikkeld op basis van eigen prestaties uit het verleden.
Voorwaarde hiervoor is een adequate nulmeting. Daarnaast kunnen normen
worden ontleend aan 'best practices' van andere organisaties met vergelijk-
bare producten. Dit vereist een verschillenanalyse van kosten- en prestatie-
niveaus en kan uitmonden in 'benchmarking'. (Van Helden 1997: 8-9) Bij
monopolistische ZBOs is zulk een vergelijking in de regel niet mogelijk:

Stap   (c):   evalueren
Evalueren is het toetsen van geleverde prestaties aan de gestelde normen.
Na productie en levering van de outputs, is het de verantwoordelijkheid van
de minister om na te gaan in hoeverre het ZBO heeft voldaan aan de ge-
maakte afspraken. Voor het vormen van een gefundeerd oordeel is een ade-
quate informatievoorziening noodzakelijk. Het ZBO dient zodanig verslag te
doen over zijn prestaties dat de minister tijdig de beschikking heeft over
relevante, accurate, inzichtelijke, en toetsbare informatie. (Gabris 1986: 5)
Dit omvat tevens informatie over mogelijke exogene factoren die de outputs
hebben beinvloed (zie figuur 8.2).8 (Kanter en Brinkerhoff 1981: 330-331;
Ter Bogt en Van Helden 1994: 4) Hierbij kan worden gedacht aan de mate
waarin het ZBO afhankelijk is van de prestaties van andere organisaties, aan
de beschikbaarheid en kwaliteit van productiefactoren, en aan kenmerken of
bijdragen van klanten.9 Van belang is dat de verstrekte informatie daadwer-
kelijk wordt gebruikt. Dit geeft het ZBO een prikkel om de gevraagde infor-
matie te leveren (Grizzle 1987: 37-39; vgl. Joyce 1993: 10; Ter Bogt 1998:
137-138), en dwingt de minister om selectief te zijn in het vragen van
informatie. Verstrekte gegevens dienen te worden geana/yseerd teneinde te
komen tot een waardering.

Stap   (d):   waarderen
Waarderen betekent dat het ZBO als organisatie na afloop van de contract-
periode wordt beloond (afgerekend) overeenkomstig geleverde prestaties.
Juist van beloning gaat volgens de theorie een belangrijke prikkel uit op het
gedrag van uitvoerders. Om dit te realiseren wordt een koppeling gelegd

7 Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin meerdere organen dezelfde taken vervullen,
zoals in geval van de Raden voor Rechtsbijstand.
8 Het is wenselijk dat exogene factoren v66r verzelfstandiging reeds zoveel mogelijk in
kaart worden gebracht, en dat wordt geanalyseerd met welke kans zij zich voordoen en
welk potentieel effect zij hebben  op de outputs. (vgl. Joyce   1993:   5)
' Voor het ZBO is ook flankerend beleid van het ministerie (of andere overheden) een
exogene factor (zie figuur 8.2). In dit opzicht heeft het ministerie als opdrachtgever een
soort inspanningsverplichting om waar mogelijk onzekerheid voor het ZBO te reduceren.
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tussen prestatie-indicatoren en budgettering. Een adequate bekostigings-
methodiek zorgt voor een beloning naar rato van prestaties die beTnvloed-
baar zijn door het ZBO. (Stone en George 1997) Dit kan resulteren in een
bepaalde kostprijs per eenheid prestatie. Aan de agentschapstheorie zou de
gedachte kunnen worden ontleend om goede prestaties extra te belonen met
het recht op (een deel van) de efficiantiewinst en ondermaatse prestaties met
een korting op het budget voor een volgend jaar. Beide opties kennen be-
perkingen. De eerste optie roept veelal een palradeffect op: het ZBO levert
op korte termijn relatief geringe prestaties in anticipatie op de kai:ts dat een
overschot op het huidige budget in de toekomst zal leiden tot aanscherping
van de normen (Smith 1995: 206-207). Gabris en Giles (1986: 184) bevelen
in dit verband aan om beloningen te baseren op gecumuleerde prestaties uit
meerdere jaren. De mogelijkheden tot budgettaire korting zijn de facto nog
geringer. Omdat ZBOs niet op de kapitaalmarkt mogen lenen of heffingen
mogen instellen, dient de minister hen voldoende middelen te verschaffen
voor de opgedragen taken. Bij bezuinigingen van enige omvang zal het
takenpakket dan ook navenant moeten worden aangepast (Commissie-Sint
1994: 16-17). Bovendien betekent snijden in budgetten niet zelden "to
punish the clientele of a program more than the administrators in charge of
it." (Lindblom en Woodhouse 1993: 70; vgl. Horn 1995: 91)

Stap  (e):  bijsturen
Bijsturen betreft het terugkoppelen van prestaties naar de uitvoering en naar
(het functioneren van) de systematiek met het oog op toekomstige verbete-
ringen. Ten eerste is een vorm van bijsturing nodig indien prestaties tekort-
schieten ten opzichte van de normen. De terugkoppeling naar het uitvoe-
ringsproces kan vorm krijgen door het (laten) opstellen en uitvoeren van een
verbeteringsprogramma, dat de benodigde acties concretiseert en het tijdpad
aangeeft voor realisatie daarvan. Ten tweede is het gewenst om de systema-
tiek met een zekere regelmaat door te lichten door onafhankelijke deskundi-
gen (Gerritsen en Janssen 1996: 105; Courty en Marschke 1997: 386-387).
Want "in the absence of continuous revision, rigidities in the measurement
channels may erode the meaningfulness of measures as the system evolves."
(Kravchuk en Schack 1996: 354; vgl. Meyer en Gupta 1994) Zulk een
systeem-audit is met name van belang om de toereikendheid van prestatie-
indicatoren en gestelde normen te beoordelen. Aanpassing hierin kan
bijvoorbeeld noodzakelijk worden indien, onder invloed van gewijzigde
politieke en/of maatschappelijke opvattingen, een andere invulling wordt
gegeven aan beleidsdoeleinden. (Stewart en Walsh   1994:  47-48)

Resumerend draait de geschetste systematiek om een aantal instrumenten. Er
is sprake van een outputbudget waarbinnen het ZBO, afhankelijk van de
gekozen prestatie-indicatoren en normen, zelfstandig allocatieve afwegingen
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kan maken. (stap a en b) Het ZBO dient zich desgewenst op ieder moment
te kunnen verantwoorden over zijn functioneren. Op zijn minst is het ZBO
verplicht periodiek de informatie te leveren waarmee de minister zijn
prestaties kan evalueren, in de vorm van een door een accountant geveri-
fieerde jaarrekening en jaarverslag.'0 (stap c) Meer specifieke afspraken
over wederzijds te leveren informatie kunnen worden vastgelegd in een
formeel informatiestatuut. De minister heeft het recht om geleverde informa-
tie zonodig te laten verifi8ren door externe deskundigen. Idealiter ligt de
waardering al besloten in de wijze van bekostiging, in die zin dat goede
prestaties worden beloond met een recht op (een deel van) de effici8ntie-
winst. Desgewenst kan de minister het budget eenzijdig aanpassen, bijvoor-
beeld bij ondermaatse prestaties. (stap d) In samenhang met het verificatie-
recht kan de mogelijkheid hiertoe het ZBO aanzetten om een verbeterings-
programma door te voeren. Ten slotte kan de systematiek zonodig worden
aangepast op grond van bevindingen uit een systeemaudit en/of een beleids-
evaluatie. (stap e) In essentie komt de systematiek dus neer op een combina-
tie van instrumenten van het type factor-regulering en interventie (gemar-
keerd in bijlage III). Zij maken onderdeel uit van het arrangement (zie
paragraaf 8.5).

8.4 Noodzakelijke condities voor effectieve aansturing-op-prestaties

Aan de systematiek kan beter vorm en inhoud worden gegeven naar de mate
dat is voldaan aan bepaalde condities. In hoofdstuk 7.3 zijn een aantal
condities afgeleid waaronder de toename in agencykosten kan worden
beperkt die verzelfstandiging naar een ZBO met zich brengt. Aangezien
aansturing-op-prestaties in belangrijke mate is gericht op het beperken van
agencykosten kunnen die condities ook hierop van toepassing worden
verklaard. Relevant zijn in het bijzonder eenduidigheid, meetbaarheid en
programmeerbaarheid. (vgl. Hofstede 1981) Uit de nieuw-institutionele
economie kan frequentie worden toegevoegd als noodzakelijke conditie (zie
hoofdstuk 5.4)." Iedere conditie betreft een variabele met (mogelijke)
waarden die over een continuum zijn gespreid.

'° Indien de waardering van prestaties na vier of vijfjaar plaatsvindt, bijvoorbeeld om het
palrad-effect te mitigeren, kunnen in plaats van een jaarverslag voortgangsrapportages
worden gevraagd.
" Aan concurrentie-intensiteit en de organisatiegraad van belangengroepen wordt slechts

zijdelings aandacht geschonken, omdat zij niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van
effectieve aansturing-op-prestaties. Wel kunnen zij het functioneren helpen bevorderen.
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Een primaire conditie is eenduidigheid. Deze kan worden betrokken op
(i) de beleidsdoeleinden en (ii) de relatie tussen effecten en producten (zie
pijl 1 in figuur 8.2). Naarmate beleidsdoeleinden (gewenste outcomes) con-
creter en eenduidiger zijn geformuleerd, kunnen zij beter worden vertaald in
gewenste producten (outputs). Het is dan bij voorbeeld duidelijker op welke
doelgroepen het beleid is gericht, met welke intensiteit deze moeten worden
bediend, en over welke periode. In het verlengde van het specificeren van
gewenste outcomes dient een relatie te kunnen worden gelegd met de hier-
voor benodigde outputs. Hiertoe is een analyse nodig van mogelijke oor-
zaak-gevolg-relaties betreffende de maatschappelijke problematiek waarop
het beleid zich richt. Op grond van deze analyse kan vervolgens worden
beoordeeld in welke mate en op welke wijze verschillende producten
(middelen) kunnen bijdragen aan het bewerkstelligen van de gewenste
effecten (doelen), waarbij tevens de benodigde kosten in beschouwing
worden genomen: 2 (vgl. Grizzle 1987: 40-41) Aansturing-op-prestaties is
beter mogelijk naarmate product-effect-relaties helderder en directer zijn.
(vgl. Hogwood en Gunn 1993: 240-241) Producten hebben dan een relatief
homogeen karakter, zodat outputs min of meer kunnen worden gestandaardi-
seerd in eenheden met een vergelijkbare kwaliteit en kosten per eenheid. 13

(vgl. Van de Kar 1983: 285-286; Grizzle 1987: 36) Naarmate de relaties
tussen producten en effecten minder eenduidig zijn, is er behoefte aan
producten met een heterogener karakter. Outputs dienen dan meer te zijn
toegesneden op de specifieke situatie om de gewenste effecten te kunnen
realiseren. Uit dien aard zijn zij vaak min of meer eenmalig (Van de Kar
1983: 281), hetgeen een vergelijking van producten compliceert. 14 Aanstu-
ring-op-prestaties is hierdoor moeilijker te realiseren.

De »quentie waarmee producten worden voortgebracht (en geleverd)
geldt als een tweede conditie. Het ontwerpen van een systematiek voor
aansturing-op-prestaties is namelijk een omvangrijke en kostbare operatie.
Een dergelijke operatie heeft meer zin en is efficiEnter naarmate productie-
activiteiten op grotere schaal plaatsvinden en/of vaker worden herhaald. In

12 De uitkomsten van deze analyse en oordeelsvorming maken deel uit van de beleidsthe-
orie: het geheel van veronderstellingen  dat aan beleid ten grondslag ligt. (Leeuw  1993)
" Standaardisatie maakt het mogelijk om outputs te vergelijken met vorige perioden
en/of met soortgelijke prestaties van andere organisaties.  (Ter  Bogt  en Van Helden   1994;

Courty en Marschke   1997:  384)
14 De effecten van zulke maatwerk-outputs kunnen onderhevig zijn aan exogene invloe-
den (zie figuur 8.2). Met (ex post) beleidsevaluaties kan de aard en mate van deze
outcome-onzekerheid inzichtelijker worden gemaakt. Ook kan men zo tekortkomingen in
de beleidstheorie op het spoor komen. Vroegtijdige signalering kan voorkomen dat beleid
te laat wordt bijgesteld of in de uitvoering faalt.
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het laatste geval komt bovendien in de loop der tijd meer informatie
beschikbaar over de effici8ntie van het productieproces. Informatie die voor
de minister van wezenlijk belang is omdat de monopoliepositie van het ZBO
(vrijwel) geen vergelijking toelaat met andere producenten.

Als derde conditie geldt meetbaarheid ofwel de mate van complexiteit
bij het beoordelen van de kwaliteit van producten. Naarmate producten meer
karakteristieken van een vertrouwensgoed hebben, kost het meer tijd en
moeite  om hun kwaliteit  vast te stellen. 15 De kwaliteit  van de output  kan
dan niet los van de feitelijke outcome worden gemeten, zodat aansturing-op-
prestaties in feite neerkomt op het aansturen op outcomes. Naarmate

producten daarentegen meer karakteristieken van een inspectiegoed hebben,
neemt de meetbaarheid toe en daarmee de mogelijkheden van aansturing op
basis van outputs. 16 (vgl. hoofdstuk 5.3) De minister kan dan immers een-
voudiger beoordelen in hoeverre de door het ZBO geleverde prestaties aan
de eisen voldoen.

De vierde conditie betreft programmeerbaarheid. Aansturing-op-outputs
is mede afhankelijk van de transparantie van het productieproces. Naarmate
er meer inzicht bestaat in de relatie tussen inputs en outputs, kan het
productieproces beter worden geprogrammeerd en is het ZBO beter in staat
om zijn outputs daadwerkelijk te beheersen. (vgl. Ter Bogt 1994: 33-36)
Alleen dan is het zinvol om ZBOs met een monopoliepositie  af te rekenen
op outputs: 7 Indien producten directer kunnen worden gerelateerd aan de
inputs en inspanningen van het ZBO kan de minister ook beter beoordelen

" Dan geldt dat "the immediate incentive scheme must be low-powered so as not to
destroy the incentive to maintain quality." (Dixit 1996: 98) Een sterke koppeling van

budget aan prestaties kan namelijk onvoorziene consequenties hebben die pas na enige
tijd zichtbaar worden.
16 Bij een ZBO met meerdere taken zijn in dit verband twee additionele overwegingen

van belang. Ten eerste dienen ook de (financiele) prikkels voor andere taken 'low-
powered' te zijn wanneer de meetbaarheid van dan taak laag is, teneinde te voorkomen
dat het ZBO laatstgenoemde taak gaat verwaarlozen en zich te sterk gaat richten op de
meer zichtbare taken. (vgl. hoofdstuk 5.4) Ten tweede kan het wenselijk zijn om

bepaalde (bijvoorbeeld marktgerichte) activiteiten, die primair waarde hebben voor het

ZBO, te verbieden in plaats van hiervoor extra prikkels te geven. Dit is met name van
belang wanneer prikkels  voor de andere taken 'low-powered' dienen  te zijn. (Dixit   1996:

96-97) Beide overwegingen compliceren de mogelijkheden tot het realiseren van
effectieve aansturing-op-prestaties.
11 Naarmate meer organisaties vergelijkbare taken vervullen (of er meer concurrentie is)
kan een minister betere informatie krijgen over de effectiviteit en efficientie van outputs.
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in hoeverre tekortschietende prestaties te wijten zijn aan problemen in het
productieproces en niet aan exogene invloeden. '8

Kortom, aansturing-op-prestaties in termen van outputs kan effectief en
zinvol worden toegepast indien sprake is van relatief (i) eenduidige belei(is-
doeleinden (outcomes), (ii) eenduidige relaties tussen gewenste effecten

(outcomes) en benodigde producten (outputs), (iii) frequente afname van
producten, (iv) meetbare productkwaliteit, en (v) een programmeerbaar
productieproces. In een concreet geval kunnen de gradaties voor de verschil-
lende condities uiteenlopen. Sommige budgettair bekostigde ZBOs vervullen
taken die op (de meeste van) deze condities hoog scoren, terwijl andere

producten voortbrengen die op belangrijke condities laag scoren. Zo is
toekenning van studiefinanciering door de Informatie Beheer Groep een
relatief eenvoudig product dat aan veel condities voldoet (zie bijlage II).
Daarentegen hebben politieregio's bij voorbeeld complexere taken. Handha-

ving van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit zijn doeleinden
waaraan niet eenduidig concrete producten kunnen worden gerelateerd.
Bovendien is de kwaliteit van prestaties vaak pas na verloop van tijd vast te
stellen en zijn activiteiten nauwelijks te programmeren omdat iedere situatie
min of meer uniek is. (vgl. TK 26345, nr. 1: 16-17) In het algemeen zal
beter vorm en inhoud aan de systematiek kunnen worden gegeven naar de
mate dat is voldaan aan (meer van) de genoemde condities.

Indien in het laatste geval een adequate systematiek is ontwikkeld, staat de
minister voor de vraag hoe aansturing-op-prestaties effectief kan worden

gerealiseerd binnen het geheel van zijn relatie met het ZBO. Om recht te
kunnen doen aan zijn rollen van eigenaar en toezichthouder heeft hij ook
behoefte aan een arrangement. Naast de instrumenten uit hoofde van zijn
opdrachtgeverschap zijn hierin instrumenten opgenomen die vooral beteke-
nis hebben voor deze twee rollen. De relatie tussen minister(ie) en ZBO is
derhalve getekend door een menging van verticale en horizontale elementen,
die in de loop der tijd kan verschillen. Bepalend voor de concrete samen-
hang tussen de verschillende rollen zijn de structuur en de cultuur van de
relatie alsmede hun onderlinge wisselwerking.

Aansturing van ZBOs kan namelijk worden opgevat als een vorm van
'relational governance' dat een structuur- en een procesdimensie heeft. 19

(Zaheer en Venkatraman 1995: 375-376; vgl. hoofdstuk 5.4) De structuur-
dimensie betreft primair het arrangement waarin het karakteristieke van de

" Programmeerbaarheid geeft de minister als eigenaar het inzicht om te kunnen toetsen

of de gevraagde prijs weI kostendekkend is, zodat de continuiteit niet in gevaar komt.
'9 Hierbij is een parallel herkenbaar met het in de organisatietheorie gehanteerde onder-

scheid tussen formele en informele organisatie.
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relatie tot uitdrukking wordt gebracht, namelijk 'quasi-integration'. Het ZBO
opereert buiten het ministerie maar staat onder toezicht van de minister,
terwijl beiden nauw zijn verbonden door de banden van beleid en budget.

Daarnaast zijn voorzieningen nodig om een effectief functioneren van het
arrangement mogelijk te maken. De wederzijdse afhankelijkheid komt ook
naar voren in de proces-dimensie van aansturing. Binnen de kaders die het

arrangement geeft, behelst 'relational governance' een proces dat in belang-
rijke mate is gericht op het bewerkstelligen van 'joint action'. In dit proces

zijn ZBO Bn ministerie middelen voor het bereiken van de beleidsdoelein-

den, in die zin dat zij onderling aanvullende verantwoordelijkheden hebben.

Op het verloop van dit proces is met name de cultuur van de relatie van
invloed, in samenhang met de competenties van betrokkenen. De cultuur
vormt het klimaat waarin het arrangement functioneert en is bepalend voor
de wijze waarop met instrumenten wordt omgegaan. Hoewel structuur en
cultuur met elkaar zijn verstrengeld, worden zij afzonderlijk behandeld.

8.5 Structurele inkadering van de systematiek: arrangement en voorzie-

ningen

Het arrangement is vastgelegd in de wet tot instelling van het ZBO en de

uitwerking daarvan in (officiBle) ministeridle regels. Het kan worden be-
schouwd als constitutie die enerzij(is het ZBO als organisatie en anderzijds
de relatie tussen ZBO en minister(ie) structureert (vgl. hoofdstuk 6.4). In
laatstgenoemd opzicht vervult het arrangement een tweeledige functie. Het
bevat bindende regels voor de wijze waarop bepaalde interacties formeel
dienen te verlopen. Daarnaast fungeert het als vangnet. Beide partijen
kunnen op het arrangement terugvallen indien de ander niet naar de letter of

de geest van de wet handelt. Zonodig kan hiermee een beroep worden

gedaan op het parlement en/of de rechter. Inkadering van de systematiek in
dit arrangement omvat de keuze van instrumenten (paragraaf 8.5.1) en het
treffen van voorzieningen voor effectief gebruik daarvan (paragraaf 8.5.2).

8.5.1  INSTRUMENT-KEUZE: 'WORST CASE' EN SAMENHANG VAN ROLLEN

Het arrangement dient zodanig te zijn vormgegeven dat een kader beschik-
baar is waarbinnen de drie rollen die voortvloeien uit de ministeri€le
verantwoordelijkheid in samenhang tot hun recht kunnen komen. Zonder

bevoegdheden of instrumenten kan de minister zijn politieke verantwoorde-

lijkheid voor het ZBO jegens het parlement niet waarmaken. Een elementai-
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re vraag is welke instrumenten in een concreet geval wenselijk zijn. 20

Nieuw-institutionele (politiek-) economen geven als aanbeveling om de
keuze van instrumenten te baseren op een 'worst case'-scenario. (bijv.
Buchanan 1983: 22-24; Brennan en Buchanan 1984: 390-392; Williamson
1993b) In dit pessimistische scenario volgt het ZBO slechts zijn eigenbelang
en tracht iedere gelegenheid in eigen voordeel uit te buiten, waarbij opportu-
nistisch gedrag niet wordt geschuwd. Bij aansturing-op-prestaties nemen de
prikkels tot zulk gedrag juist toe, omdat het budget van het ZBO sterker is
gekoppeld aan zijn prestaties (Joyce 1993: 16; Frey 1997: 423-433). Dit
levert risico's op in termen van misbruik van monopoliemacht, disconti-
nuiteit, en ineffectiviteit van beleid (zie paragraaf 8.2). Op de potentiele
risico's die in een concrete situatie het zwaarst wegen dient het instrumenta-
rium te worden afgestemd.

2l

Deze benadering heeft twee implicaties voor de keuze van instrumenten.
In de eerste plaats worden in het arrangement instrumenten opgenomen die
in principe slechts behoeven te worden geactiveerd wanneer het 'worst
case'-scenario werkelijkheid wordt. Zulke relatief zware instrumenten
hebben een min of meer complementair karakter (zie bijlage III). In de
tweede plaats zullen in het arrangement, naast de instrumenten waarmee de
systematiek is opgebouwd, ook instrumenten worden opgenomen uit hoofde
van de ministeriBle rollen van eigenaar en toezichthouder. Aan deze rollen
kan inhoud worden gegeven met behulp van instrumenten van het type onaf-
hankelijkheid en factor-regulering (eigenaar) respectievelijk delegatie en
procedures (toezichthouder), gecombineerd met instrumenten van het inter-
ventie-type. De keuze voor een ZBO impliceert reeds dat deze typen met
een bepaalde intensiteit worden toegepast (zie hoofdstuk 7.3). Voor de aan-
sturing gaat het erom hoe aan die keuze concreet invulling wordt gegeven.
Instrumenten van onajhankelijkheid  en factor-regulering zijn primair gericht
op het waarborgen van de continuiteit. Hiermee kan de positionering van het
ZBO als overheidsorganisatie respectievelijk de allocatie en besteding van
productiemiddelen worden bewaakt. Delegatie en procedures zijn vooral
gericht op het tegengaan van misbruik van monopoliemacht. Met delegatie-
instrumenten kan de minister ongewenst gebruik van bevoegdheden tegen-

20 De vraag naar de keuze van (specifieke) instrumenten in onderscheiden gevallen laat

zich niet in abstracto beantwoorden. In hoofdstuk 7 en bijlage II is aangegeven hoe typen
instrumenten aan hand van taakkenmerken kunnen worden gecombineerd.
21 Meer nog dan in de private sector lijkt het in de publieke sector aangewezen om aldus

de instrumenten te kiezen. Zo brengt het ontbreken van de markt de noodzaak mee van
zwaardere instrumenten teneinde de informatievoorziening te garanderen en prikkels te

geven voor adequaat functioneren. Indien ontoereikend functioneren kan worden
geconstateerd, is het namelijk zeer moeilijk om een dienst op te heffen of te privatiseren.
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gaan en het risico van 'policy-drift' mitigeren. Met name als beleid aan
dynamiek onderhevig is, kan het ZBO namelijk een eigen invulling geven
aan het beleid. Procedures maken onzorgvuldig gedrag (oneigenlijk gebruik
van bevoegdheden en/of ineffici8nt handelen) kostbaarder voor het ZBO
doordat zij de besluitvorming aan randvoorwaarden te binden. (vgl. Lupia en
McCubbins 1994: 107-109) Interventie-instrumenten dienen om informatie
te vergaren en het functioneren van het ZBO in goede banen te leiden, en
zonodig beslissingen of activiteiten te corrigeren. Hiermee kan misbruik
worden ontmoedigd en de continuiteit worden bevorderd. Instrumenten zijn
niet aan een bepaalde rol gekoppeld, maar kunnen in verschillende rollen
worden gebruikt. Afhankelijk van de rol die wordt geactiveerd, kan hetzelf-
de instrument een andere uitwerking hebben.

Uit de 'worst case'-benadering volgt dat instrumenten beschikbaar
dienen te zijn op het moment dat er behoefte aan is om ze te gebruiken. 22
Die behoefte ontstaat met name wanneer de rol van eigenaar en/of toezicht-
houder wordt geactiveerd. In principe kan uit hoofde van beide rollen
namelijk worden volstaan met een marginale toetsing en kan de minister
zich concentreren op zijn opdrachtgeverschap voorzover de systematiek
adequaat is opgezet en aan de condities voor aansturing-op-prestaties is vol-
daan.23 (vgl. Van den Berg 1982: 95; De Vries en Van Dam 1998: 244)
Voorwaarde voor een effectief functioneren van aansturing-op-prestaties is
echter ook dat ZBO en ministerie een aantal infrastructurele voorzieningen
hebben getroffen.

8.5.2 INKADERING: INFRASTRUCIURELE VOORZIENINGEN

Als opdrachtgever en leverancier hebben minister(ie) en ZBO een eigen ver-
antwoordelijkheid. Om hieraan adequaat invulling te geven, kunnen zij be-

22 Dat "controlemechanismen demotiverend kunnen werken [...] weegt niet op tegen een
situatie waarin zich door het ontbreken van ['checks and balances'] ernstige ontsporingen
en machtsmisbruik kunnen voordoen. Indien [...] een wantrouwende houding niet terecht
blijkt te zijn en controle- en sanctiemechanismen dus overbodig, is dat minder erg dan
wanneer zou blijken dat deze mechanismen er ten onrechte niet zijn." (De Vries en Van
Dam   1998: 209) Relatief zwakke arrangementen kunnen resulteren in conflicten  en  een
lage 'morale' bij betrokkenen.  (Nee  1998:  88)
2, Bij hogere eenduidigheid behoeft de rol van toezichthouder bijvoorbeeld minder te
worden geactiveerd. Zo nam voor De Nederlandse Bank, door wegname van ambiguiteit
in    beleidsdoelen, "de eventualiteit    van het gebruik    van het aanwijzingsrecht    [...]    af.
Denkbare verschillen van inzicht over een op een bepaald moment opportuun richtsnoer
voor de Bankpolitiek werden hiermee [...] vermeden; de mogelijke problemen werden
beperkt tot de specifieke maatregelen om de taak te vervullen." (TK 25719, nr. 3: 7)



Aansturing op prestaties : 7
paalde infrastructurele voorzieningen treffen. Deze bevorderen een effectief
gebruik van instrumenten. Minimaal noodzakelijk zijn voorzieningen voor
het uitwisselen en verwerken van informatie, het waarborgen van kwaliteit,
en het bewaken van een economische besteding van begrotingsgelden. Met
goede voorzieningen in dit opzicht kunnen ZBO en minister(ie) zich kwalifi-
ceren als deskundige leverancier respectievelijk competente opdrachtgever.

ZBO als deskundige leverancier
Het ZBO kan zich positioneren als deskundige leverancier door voorzienin-
gen te treffen waarmee het tenminste zijn contractuele verplichtingen kan
nakomen. Ten eerste impliceert dit een zodanige interne informatievoorzie-
ning dat het ZBO tijdig (kwantitatief en kwalitatief) voldoende infbrmatie
kan verschaffen. Periodiek wordt gerapporteerd over de geleverde prestaties
waarbij een verklaring wordt gegeven voor eventuele afwijkingen van de
norm. Daarnaast verstrekt het ZBO een informatief jaarverslag en een jaar-
rekening met goedkeurende accountantsverklaring, en zo nodig andere

prestatiegerelateerde informatie na een gerechtvaardigd verzoek daartoe. Ten
tweede hanteert het ZBO een (gecertificeerd) systeem van kwaliteitsborging
om de kwaliteit van processen en producten te garanderen, zodat afgespro-

ken prestaties met de gewenste kwaliteit worden geleverd.24 Op dit sys-
teem wordt regelmatig een vorm van zelfevaluatie toegepast, terwijl perio-
diek externe deskundigen worden uitgenodigd om een onafhankelijke audit
of visitatie uit te voeren. (vgl. Van der Dussen 1999) In aanvulling daarop

kan het ZBO een kwaliteitshandvest opstellen dat klanten een minimumkwa-
liteit garandeert en eventueel compensatie biedt bij gerechtvaardigde
klachten. Ten derde gebruikt het ZBO een transparante en betrouwbare

financiile administratie die adequaat inzicht biedt in de opbouw van kost-
prijzen (vgl. TK 25016, nr. 28) en waarmee budgetten kunnen worden
bewaakt. Zolang het ZBO binnen de grenzen van het toegekende budget

blijft, krijgt de minister geen problemen van herallocatie binnen zijn begro-
ting en/of behoeft hij geen beroep te doen op het parlement.

Ministerie als competente opdrachtgever
Toegerust zijn voor het opdrachtgeverschap impliceert tenminste dat het
ministerie is voorzien van voldoende relevante informatie alsmede de
inhoudelijke en financitle kennis en kunde om effectief te kunnen optre-
den.25 In de eerste plaats beschikt het ministerie over systemen voor het

24 Voorzover dit op vrijwillige basis geschiedt, kan zulk een systeem worden gezien als

vorm van 'bonding' (zie hoofdstuk 5.3).
15 Overigens dient het ministerie als opdrachtgever ook alle beschikbare informatie te
verstrekken die het ZBO nodig heeft om het gewenste product te realiseren.
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verzamelen en verwerken van infbrmatie, die vroegtijdig signalen geven
over alle factoren die zijn kritisch voor het voortbestaan en het adequaat
functioneren van het ZBO. Met name van belang zijn factoren die, gelet op
de dynamiek in de politieke en maatschappelijke omgeving, een (potentieel)
politiek risico inhouden voor de minister (vgl. Geurtsen 1997).26 Bij kriti-
sche succesfactoren gaat het om meer dan de kwaliteit en kosten van
producten en exogene invloeden. Als eigenaar en opdrachtgever dient de
minister ook globaal inzicht te hebben in interne bedrijfsprocessen. (vgl. TK
26250, nr. 2: 19) Deze zijn immers bepalend voor de capaciteit van het
ZBO om (op termijn) flexibel te kunnen inspelen op externe behoeften, van
minister(ie) en/of klanten. (Kanter en Brinkerhoff 1981: 333-334; Jiigers en
Jansen 1995: 133) Dit inzicht is tevens nodig om een gedegen oordeel te
kunnen vormen over de kostprijs van gevraagde producten. (Kickert 1998:
135) Naast informatie over het eigenlijke productieproces gaat het om
inzicht in zaken als de interne organisatie, gehanteerde informatiesystemen
(TK 26200-XV, nr. 3: 60), de competentie van het personeel, en de verwer-
king van klachten van klanten. Een gecertificeerd systeem van kwaliteitsbor-
ging kan in dit opzicht belangrijke informatie verschaffen (Kastelein 1992:
48), in combinatie met signalen van belanghebbenden.27 Ook reguliere,
maar onregelmatige audits bij aan het ministerie gelieerde ZBOs kunnen een
effectief middel vormen om specifieke informatie te vergaren en prikkels tot
doelmatigheid te geven.28 (Van der Dussen 1991; vgl. Horn 1995: 90-92)

Voor effectieve aansturing is niet de toevoer van informatie als zodanig

doorslaggevend, maar het vermogen om ontvangen informatie adequaat te
combineren met beschikbare instrumenten. Een tweede vereiste is dan ook
dat het ministerie de kennis in huis heeft om (informatie over) het functione-
ren en de prestaties van het ZBO te kunnen beoordelen alsmede de kunde
om op basis daarvan adequate acties te ondernemen. (vgl. Van de Plas 1994:
47) Ambtenaren dienen in staat te zijn om tijdig vast te stellen wanneer
ingrijpen nodig is en welke maatregelen dan het meest geschikt zijn.
Wenselijk is dat zij de gang van zaken zodanig bewaken, dat de minister

26 Het ministerie doet er dus goed aan om voeling te houden met het beleidsveld, zodat

vroegtijdig signalen kunnen worden opgevangen over het functioneren van het ZBO.
27 In het kader van de aansturing wordt kwaliteitsborging onder meer toegepast bij de

Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (TK 23915, nr. 6) en het Landelijk Selectie- en

Opleidingsinstituut Politie (TK 25298, nr. 3). Het ministerie kan zich dan grotendeels
beperken tot het verifieren van de goede werking van het systeem.
28 Daarnaast kunnen beleidstoetsen vooraf inzicht geven in de mogelijke consequenties

van (beoogde) veranderingen in de bedrijfsvoering. (Verhaak e.a. 1996: 35)
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alleen bij uitzondering behoeft op te treden en dat effectief kan doen.29 De
hieruit voortvloeiende behoefte aan kennis en kunde betreft zowel de vak-
inhoudelijke als de economische (en juridische) aspecten van de beleids-

uitvoering. Binnen het ministerie is deze kennis en kunde veelal verspreid
aanwezig (zie figuur 8.1). Enerzijds zijn beleidsdirecties het best bekend met
de beleidsinhoud en de relevante politieke en maatschappelijke context. Zij
kunnen derhalve een oordeel vormen over de kwaliteit van het product.
Anderzijds is kennis van doelmatigheid (en rechtmatigheid) in de besteding
van begrotingsgeWen vooral geconcentreerd bij de directie Financieel
Economische Zaken (FEZ). Deze spreiding van deskundigheid en verant-
woordelijkheid verzwakt de prikkels om het ZBO te bewegen tot een goede

prijs-kwaliteitsverhouding. 30 (Kickert 1998: 127-130) Integratie  van  'beta-
len' en 'bepalen' in handen van de beleidsdirectie (TK 26250, nr. 2: 19-20)
brengt echter het gevaar mee dat deze zich teveel inhoudelijk met de
beleidsuitvoering gaat bemoeien. Een integrale verantwoordelijkheid voor
FEZ betekent juist een kans op overmatige bemoeienis met de bedrijfsvoe-
ring. Om te zorgen voor geco6rdineerde actie richting het ZBO hebben

sommige minis-teries daarom een stafafdeling in het leven geroepen die zich
specialiseert in het onderhouden van de relatie met ZBOs.31 (Van Twist en
Plug 1998: 20-21) Hoe de organisatorische inbedding voor aansturing ook is

vormgegeven, steeds is van belang dat de onderlinge afstemming helder is
geregeld en dat ambtenaren worden geprikkeld tot samenwerking.

Resumerend doet de noodzaak tot activering van de rol van eigenaar eWof
toezichthouder zich met name voor naarmate de systematiek in praktijk
minder effectief functioneert. Dit kan 66n of meer oorzaken hebben. Ten
eerste kan onvoldoende zijn voldaan aan de condities voor aansturing-op-
prestaties, zodat de rol van opdrachtgever niet goed tot zijn recht kan
komen. Met zulk een uitgangssituatie is het bijvoorbeeld moeilijker om
heldere conclusies te trekken over de kwaliteit van producten en de effici-
entie waarmee deze zijn voortgebracht. Een andere mogelijke oorzaak is dat

29 Het ministerie kan hieraan onder meer invulling geven door scenario's op te stellen.

Op basis van een risico-analyse kan worden nagegaan hoe zaken bij het ZBO geleidelijk
en ongemerkt uit de hand zouden kunnen lopen. (vgl. TK 25016, nr. 22) Vervolgens kan
worden een procedure ontwikkeld waarin is aangegeven welke instrumenten gepast zijn
indien een bepaald scenario werkelijkheid wordt, en in welke volgorde en dosering zij
het beste kunnen worden ingezet. (vgl. TK 26200-XV, nr. 2: 55)
30 Prikkelproblemen doen zich met name voor bij open-einderegelingen. Indirect is er wel
een prikkel om toe te zien op een doelmatige bedrijfsvoering, omdat het budget voor het

ZBO uiteindelijk concurreert met andere uitgaven van een beleidsdirectie.

"  Voorbeelden zijn de ministeries van OCW en van SZW.
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de systematiek in technische zin niet adequaat is uitgewerkt. Zo kan bij het
operationaliseren van beleidsdoeleinden de meeste aandacht zijn uitgegaan
naar meetbare aspecten, waardoor de ontwikkelde prestatie-indicatoren in de
uitvoeringspraktijk de doeleinden verdringen. (Kanter en Brinkerhoff 1981:
328; Heckman e.a. 1997) Een derde oorzaak kan zijn gelegen in het feit dat
de voorzieningen die ZBO en/of ministerie hebben getroffen ontoereikend
zijn om hun verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken. Indien het ministe-
rie bijvoorbeeld geen systeem heeft om adequaat externe signalen te verwer-
ken, kan een onrealistisch beeld ontstaan van de prestaties van het ZBO en
wellicht onterecht naar zware instrumenten worden gegrepen.

Bij activering van 66n van deze rollen ontstaan (potentiele) spannings-
velden met het opdrachtgeverschap. Zo kunnen (met name) complementaire
instrumenten, die worden gebruikt om bepaalde effecten te bewerkstelligen,
een neveneffect hebben op de werking van aansturing-op-prestaties. Als
eigenaar kan de minister bijvoorbeeld aanwijzingen geven voor het financi-
ele beheer (zoals een dubbele boekhouding) die een belemmering opwerpen
voor het realiseren van grotere doelmatigheid in productie. Een soortgelijk
effect is denkbaar bij aanwijzingen voor het gebruik van gedelegeerde
bevoegdheden die de minister uit hoofde van zijn toezichtsrol kan geven, al
dan niet naar aanleiding van klachten. Een derde voorbeeld betreft de moge-
lijkheid dat de minister als toezichthouder misbruik van monopoliemacht
straft met een korting op het budget. Dit bemoeilijkt het realiseren van een
goede prijs-kwaliteitsverhouding. 32 Zulke gevallen beklemtonen het belang
van onder meer een goede selectie van bestuurders (eigenaarsrol) (vgl.
hoofdstuk 5.5) en de beschikbaarheid van voldoende kennis en kunde op het
ministerie (toezichthoudersrol). In deze gevallen is echter in het bijzonder de
cultuur van belang, omdat bemoeienis weerstanden kan oproepen en mede
daardoor negatief kan uitwerken op kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit.

8.6 Relationele inbedding van aansturing-op-prestaties:  cultuur en
competenties

De nieuw-institutionele (politieke) economie geeft als aanbeveling om
instrumenten te kiezen vanuit de veronderstelling dat het ZBO slechts zijn
eigenbelang zal nastreven, zonodig ten koste  van het algemene (of ministeri-
ele) belang. Afstemming op dit 'worst case'-scenario impliceert dat aan de
minister relatief zware instrumenten ter beschikking worden gesteld. Om te
voorkomen dat zulk een scenario werkelijkheid wordt, is het wenselijk dat

32 Weliswaar beschikken ZBOs over reserves om tegenvallers op te vangen, maar een
structureel lager budget gaat (op den duur) ten koste van de continuReit (eigenaarsrol).
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behoedzaam wordt omgegaan met zulke instrumenten. In dit opzicht zijn
cultuur en competenties van belang. De cultuur van de relatie tussen ZBO
en minister(ie) beinvloedt in sterke mate hoe feitelijk inhoud wordt gegeven
aan de systematiek, en daarmee de motivatie van betrokkenen om samen te
werken. Mede gelet op de eerder genoemde potentidle spanningsvelden kan
de 'klant-koopman' verhouding dan ook alleen goed gedijen in een bepaald
klimaat. (paragraaf 8.6.1) In het verlengde hiervan zijn enkele competenties
van minister en ZBO cruciaal, omdat zij bepalend zijn voor de prudentie
waarmee de systematiek en andere instrumenten worden toegepast (wat een
weerslag heeft op de onderlinge relatie). (paragraaf 8.6.2)

8.6.1  CULTUUR VAN DE REI=ATIE

Om beleidsdoeleinden te realiseren dienen ministerie en ZBO hun activitei-
ten onderling af te stemmen. Voor co8rdinatie biedt het arrangement een
structuur. Deze functioneert effectiever naarmate de cultuur van de relatie
meer hiermee spoort. Cultuur kan worden opgevat als het geheel van
gedeelde waarden en praktijken (vgl. Hofstede 1991).33 Indien de relatie
tussen minister(ie) en ZBO zich ontwikkelt tot een 'partnerschap' prikkelt
de cultuur sterker tot samenwerking en bevordert zij een evenwichtiger
verhouding tussen beide partijen. De systematiek wordt dan niet (alleen)
beschouwd als een controlesysteem, maar als een gezamenlijk leerproces
(vgl. Jackson 1993: 10). Zulk een cultuur kan zich met name ontwikkelen
als er een vertrouwensbasis is, voldoende wordt gecommuniceerd, en
verwachtingen worden geaxpliciteerd in (informele) procedures.

Vertrouwen: fundament voor samenwerking
Wederzijds vertrouwen verschaft de basis voor samenwerking. (Ring en Van
de Ven 1992: 488; Munch 1992: 149-151) Wezenlijk voor vertrouwen is "de
bereidheid om een kwetsbare positie in te nemen op basis van positieve ver-
wachtingen aangaande de intenties of het gedrag van een ander." (Noor-
derhaven 1998: 27) Het kwetsbare komt tot uitdrukking in een 'leap of
faith', die uitgaat boven calculaties van eigenbelang. Actoren maken
rationele afwegingen door bepaalde verwachtingen te vormen van de be-
trouwbaarheid van de ander. Vanwege onzekerheid en dynamiek in de
omgeving en de beperkingen waaraan rationaliteit onderhevig is, is echter
bovendien de overtuiging nodig dat die ander ook in de toekomst zijn

" Volgens Hofstede (1991: 182-183) vormen 'shared perceptions of daily practices' de
kern van een organisatiecultuur. Weliswaar spelen 'shared values' een rol, maar "the way
these cultures affect ordinary members is through shared practices. Founders-leaders'

values become members' practices."
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verplichtingen kan 6n wil waarmaken. (Zaheer en Venkatraman 1995: 378-
379) Vertrouwen kan zijn gel)aseerd op een perceptie van het welbegrepen
eigenbelang van de ander (calculatie), zijn eigenschappen (kennis) en/of zijn
intenties (identificatie). Calculerend vertrouwen is gebaseerd op kenmerken
van de situatie, waarin de ander bijvoorbeeld betrouwbaar wordt geacht
omdat hij een reputatie van 'goodwill' heeft te verliezen. Deze basis is
fragiel in vergelijking met de andere vormen van vertrouwen. Kennis van
ieman(is karakter maakt diens gedrag voorspelbaarder, hetgeen zijn betrouw-
baarheid vergroot. Nog een stap verder gaat begrip voor de intenties van de
ander. Dit kan leiden tot een vorm van identificatie waarbij men zich bindt
aan gedeelde waarden en/of gezamenlijke doeleinden nastreeft. (Lewicki en
Bunker 1996: 119-124; Noorderhaven 1996: 106-107, 110-111)

Wederzijds vertrouwen is fundamenteel in een bilateraal monopolie.
Omdat minister(ie) en ZBO voor een effectief functioneren op elkaar zijn
aangewezen, dienen zij te zijn doordrongen van hun onderlinge afhankelijk-
heid.34 (vgl. Stewart 1996: 39) De noodzaak van vertrouwen laat zich
sterker voelen naarmate minder is voldaan aan de condities voor aansturing-
op-prestaties, omdat dan minder kan worden gespecificeerd en vastgelegd in
contracten. (Hodgson 1988: 210; Stewart 1996: 37) Verzelfstandiging brengt
veelal een zodanige verschuiving in percepties teweeg dat onderlinge
verschillen meer accent krijgen. Er ontstaat een nieuwe relatie met andere
verwachtingspatronen. Als gevolg hiervan kan vertrouwen bij aanvang meer
calculerend van aard zijn.35 Naarmate de relatie groeit, kan meer weder-
zij(is respect en begrip ontstaan en kunnen minister(ie) en ZBO gemeen-
schappelijke 'categories of understanding' (Nooteboom 1992) ontwikkelen
die het mogelijk maken om van elkaar te leren en sneller tot consensus te
komen, bijvoorbeeld wanneer het arrangement tekortschiet. 36 Indien     zij
hierin slagen, kan zelfs een gedeeld gevoel van verbondenheid aan de
gezamenlijke onder-neming, namelijk het effectueren van beleidsdoeleinden,
ontstaan. (Lewicki en Bunker 1996: 124-125; vgl. Thompson 1993: 310)
Vertrouwen heeft dan een persoonlijker karakter, terwijl het arrangement en
de systematiek als onderdeel daarvan -ceteris paribus- effectiever kan
functioneren. (vgl. hoofdstuk 6.3) Elementaire middelen om het wederzijdse

34 Volgens een Rotterdamse directeur Financien is verzelfstandiging "in wezen een zaak
van wederzijds vertrouwen dat gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. Met moet
met bepaalde, ook minder aangename, zaken voor de dag durven komen." (Van der
Dussen 1991: 11)
35 Het ZBO werkt bijvoorbeeld samen uit vrees voor ministeriele sancties.
36 Bij conflicten of wisseling van personen kan de slinger overigens weer in de richting
van meer calculerend vertrouwen slaan.  (vgl.  Ring  en  Van  de  Ven 1994. 103-104)
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vertrouwen te ontwikkelen, zijn communicatie en (informele) procedures.

(vgl. Lorenz 1988: 206-209; Klay 1987: 67)

Communicatie: feitelijke interacties
Vertrouwen wordt tot op zekere hoogte "learned and reinforced, hence [it is]
a product of ongoing interaction and discussion." (Powell 1996: 63) Regel-
matige en zorgvuldige communicatie kan worden gezien als een vorm van
onderhoud om scheefgroei in de relatie tussen minister(ie) en ZBO te voor-
komen. In belangrijke mate gebeurt dit door het uitwisselen en interpreteren
van informatie. Hierbij kunnen echter fouten worden gemaakt, terwijl ook
de mogelijkheid tot manipulatie niet is uitgesloten. Voor het bevorderen van
een coilperatieve cultuur is het daarom zeker zo belangrijk om geregeld in
persoon overleg te plegen.37 (Valley e.a. 1998: 230-231) Persoonlijk over-
leg stelt minister(ie) en ZBO in staat om fouten te corrigeren en percepties
bij te stellen. Naarmate men elkaar beter leert begrijpen, kunnen persoon-
lijke verhoudingen groeien die meer flexibiliteit geven aan de onderlinge
relatie en een additioneel mechanisme bieden om mogelijke conflicten te
reduceren.38 (Lorenz 1988: 208; Ring en Van de Ven 1994: 103-104)
Bovendien biedt overleg de mogelijkheid om afspraken te maken die voor
alle betrokkenen acceptabel zijn. Actoren die in de gelegenheid zijn gesteld
hun mening te geven, zullen eerder en/of sterker geneigd zijn zich aan
afspraken te binden. (vgl. Tyler en DeGoey 1996)

Overleg is met name gewenst bij de invulling van de systematiek en het
gebruik van ministeriEle bevoegdheden. Om tenminste twee redenen is het
elementair dat het ZBO wordt betrokken bij de invulling van de systematiek.
Ten eerste is daar de benodigde deskundigheid in hoge mate geconcentreerd.
Het ZBO beschikt over de vakinhoudelijke kennis en kunde om adequate
prestatie-indicatoren te ontwikkelen en om te beoordelen of normen uitvoer-
baar zijn. 39 Naarmate het moeilijker is om aan de condities te voldoen,
neemt de noodzaak van overleg toe. Ten tweede maakt een eigen inbreng
het ZBO medeverantwoordelijk. Dit vergroot de legitimiteit van de systema-
tiek en de motivatie om daarmee te werken. (Gabris 1986: 6-7; Jackson

37 i '
[...] Face-to-face communication allows the parties to understand and empathize  with

one another, which in turn increases the utility each places on the other's outcome."

(Valley e.a. 1998: 230)
38 Ambtenaren hebben er ook belang bij om een goede verstandhouding met het ZBO op
te bouwen, omdat zij de contacten onderhouden en in de regel langer aan het ministerie
zijn verbonden dan de minister. Om teveel affiniteit te voorkomen, zouden contact-
ambtenaren periodiek kunnen rouleren.

39 Uit onderzoek is gebleken dat onzorgvuldig gekozen prestatie-indicatoren aanzienlijke
gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. (Smith 1995: 200-212)
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1993: 11; Joyce 1993: 10; Van Tuijl e.a. 1995: 433) Betrokkenheid van
uitvoerders is in het bijzonder van belang bij het evalueren van prestaties,
omdat "performance assessment  is  [...] a matter of judgement which  can  be
informed by performance measures but which can never be determined by
them." (Stewart en Walsh 1994: 46; vgl. Aucoin 1991: 137) Niet alle
relevante informatie kan immers worden gemeten. (Kravchuk en Schack
1996: 354; Van Helden 1997: 11) Bovendien heeft het ZBO meer inzicht in
de oorzaken van mogelijke afwijkingen van gestelde normen. Dit maakt
"budget reviews [...] vitally dependent on the quality of information provi-
ded by the agencies." (Klay 1987: 69)

Ook bij het gebruik van (andere) instrumenten uit het arrangement is
overleg wenselijk. De waarde van met name complementaire instrumenten
ligt immers primair in hun (latente) beschikbaarheid. Verwacht mag worden
dat het ZBO anticipeert op de mogelijkheid dat zij worden gebruikt. Dit
effect kan bewerkstelligen dat het ZBO zich als regel in de gewenste
richting beweegt. Zonodig kan de minister dreigen het instrument in te
zetten. Volgens  De  Ru  (1993:  44)  is  dat  vaak al voldoende om gewenst
gedrag af te dwingen. Voorzover minister en ZBO een goede onderlinge

verhouding hebben, behoeven bepaalde instrumenten dan ook slechts bij
uitzondering te worden geactiveerd.40 (vgl. Van der Dussen 1998: 11-12)
Daadwerkelijk gebruik vereist dan extra zorgvuldigheid vanwege de weer-
slag op de cultuur van de relatie en de zelfstandigheid van het ZBO. (vgl.
Van den Berg 1982: 87)

(Informele) procedures: explicitering van wederzijdse verwachtingen
Problematisch bij de interacties tussen minister(ie) en ZBO is dat eerstge-
noemde meer open staat voor politieke invloeden. De minister kan uit
politieke overwegingen, al dan niet op verzoek van het parlement of onder
druk van de publieke opinie, maatregelen nemen die gemaakte afspraken of
gewekte verwachtingen doorkruisen. Voor een ZBO brengt dit het risico
mee dat de minister minder betrouwbaar handelt of althans die indruk
wekt:' Dit kan contraproductief werken op de houding en/of het gedrag
van het ZBO, waardoor de minister het risico loopt te worden geconfron-

40 Zo heeft de minister van Financien nooit gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om
aanwijzingen te geven aan De Nederlandse Bank (DNB). De aanwezigheid van dit
instrument prikkelt DNB namelijk tot "een goede informatievoorziening aan de Minister

om [...] te voorkomen dat door [hem] 'lichtvaardig met de continuTteit en de stabiliteit
van de monetaire politiek wordt omgesprongen'." (TK 25719, nr. 3: 4-5)
41 Tevens kunnen politieke interventies, die het ZBO aanzetten om meer te handelen

overeenkomstig ministeriale wensen, afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van het ZBO

in de ogen van klanten voorzover met hun wensen minder rekening wordt gehouden.



Aansturing op prestaties 221

teerd met onvoorziene effecten. Heldere procedures kunnen zulke risico's
hanteerbaar maken en bijdragen aan het ontwikkelen van vertrouwen. (vgl.
Noorderhaven 1996: 119) Zo kan het nuttig zijn dat minister en ZBO in een
protocol vastleggen hoe zij met elkaar wensen om te gaan, met name bij

42onvoorziene omstandigheden en uiteentopende opvattingen of belangen.
Inzake de systematiek zou bijvoorbeeld kunnen worden gespecificeerd op
welke wijze het ZBO bij de beleidsuitvoering rekening dient te houden met
exogene factoren en hoe de minister deze in de evaluatie van prestaties wil
betrekken. Daarnaast kunnen procedures meer 'security of expectations'
(Atkinson 1995: 1234) bieden door zo eenduidig mogelijk aan te geven in
welke situatie en op welk moment de minister kan ingrijpen, en op welke
wijze hij verschillende instrumenten in principe zal gebruiken. Omdat zulke
procedures het karakter hebben van wederzijds overeengekomen omgangsre-
gels, kunnen zij niet met hulp van derden worden afgedwongen.

43

8.6.2  COMPETENTIES VAN ACTOREN

Het ontwikkelen en instandhouden van een codperatieve cultuur doet een
beroep op tenminste twee competenties van minister en/of ZBO: leiderschap
(vgl. hoofdstuk 5.5) en politiek invoelingsvermogen.

Leiderschap
Het uitoefenen van politieke verantwoordelijkheid vraagt van de minister
een vorm van bestuurlijk leiderschap.44 Met aansturing wordt beoogd het
ZBO zodanige prikkels te geven dat er meer congruentie ontstaat tussen zijn
belang en het algemeen belang (Klay 1987: 64-65). Om dit te bereiken,
dient de minister richting te geven aan de praktische toepassing van syste-
matiek en arrangement. Tot leiderschap kan onder meer worden gerekend
dat de minister zijn beleidsvisie consistent uitdraagt, zijn beslissingen of
handelwijze motiveert (vgl. Frey 1997: 432), en zorgdraagt voor open com-
municatiekanalen. (vgl. Hennessey 1998: 527-528) Inzake de systematiek
dient de minister bijvoorbeeld helder richting het ZBO te communiceren op
welke wijze hij de beleidsdoeleinden wenst te realiseren. (vgl. Gerritsen e.a.
1997: 123) Hiermee wordt het ZBO in staat gesteld de doeleinden te

42 Een Voorbeeld hiervan is de Gedragscode die de minister van VW heeft afgesproken

met de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit. (Stcrt 1997, nr. 144)
4, Onder meer impliceert dit de mogelijkheid dat zij aanpassing behoeven bij het
aantreden van een nieuwe minister.
44 Volgens Hofstede   (1991:   200)   is "an integrating and inspiring   type of leadership   [...]
needed to give [...] structural and systems changes a meaning for the people involved."
Zulke veranderingen beinvioeden namelijk de 'shared practices' als kern van de cultuur.
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operationaliseren in prestatie-indicatoren waaraan ook door minister en
parlement betekenis wordt gehecht.45 Daarnaast is het wenselijk dat de
minister voldoende aandacht schenkt aan de feitelijke werking van de
systematiek (vgl. Herweijer 1992), en zich daarbij open en stimulerend
opstelt. Budgetteren op outputs prikkelt het ZBO namelijk om successen uit
te meten en falen te verbergen (vgl. Reed 1986; Smith 1995), terwijl het
benadrukken van gespecificeerde prestaties afbreuk kan doen aan het
vermogen van het ZBO om zich flexibel aan te passen aan veranderingen in
de omgeving en in te spelen op veranderende behoeften van klanten. Door
dingen bespreekbaar te maken en het ZBO de ruimte te geven om van eigen
fouten te leren, kunnen zulke gevaren worden beperkt. Wat betreft het
arrangement vereist een verstandig gebruik van instrumenten uit hoofde van
de eigenaars- en/of toezichthoudersrol dat de minister een heldere gedrags-
lijn uitzet, zich daaraan zoveel mogelijk houdt en eventuele afwijkingen
motiveert. Om te voorkomen dat de cultuur onnodig schade oploopt, is het
wenselijk dat de minister alvorens een instrument in te zetten hierover tijdig
in overleg treedt met het ZBO en zijn intentie duidelijk maakt, met name als
het gaat om onverwachte (politiek gemotiveerde) ingrepen.

Politiek invoelingsvermogen
Aansturing behelst het voortdurend zoeken naar een balans tussen distantie
en betrokkenheid. De afoakening van de respectieve verantwoordelijkheden
van minister (beleid) en ZBO (uitvoering) is in de praktijk namelijk geen
waterscheiding   maar een dynamische grens. (Giddings    1975:   399;   Van   der
Krogt en Vroom 1993: 82-83; Stewart 1996: 38; Van Twist en Plug 1998:
18) Daarom is het wenselijk dat zowel minister als ZBO over politiek
invoelingsvermogen beschikt, dat wil zeggen de capaciteit om politieke
risico's te signaleren en te beoordelen. (vgl. Robertson en Tang 1995: 72-
73) De minister dient enerzijds te kunnen beoordelen welke mogelijke
politieke consequenties uit beslissingen van het ZBO voortvloeien voor zijn
verantwoordelijkheid richting het parlement. Anderzijds is het noodzakelijk
dat hij zich realiseert welke gevolgen zijn beslissingen kunnen hebben op
het functioneren van het ZBO, mede vanwege mogelijke repercussies op
zijn politieke positie. Bij het gebruik van instrumenten dient de minister
rekening te houden met onvoorziene effecten op het gedrag van uitvoerders.
In de uitvoering dient het ZBO te handelen in de geest van het beleid. Niet
alleen bij interacties met het ministerie, maar ook bij andere activiteiten
dienen ZBO-bestuurders zich rekenschap te geven van mogelijke consequen-
ties voor de minister. Met het benoemingsrecht beschikt laatstgenoemde
over een instrument om gewenst gedrag in dit opzicht te bevorderen. (vgl.

4S ZO Wordt het ZBO ook gestimuleerd te denken en te handelen vanuit beleidsoptiek.
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Moe 1987: 292; Brehm en Gates 1994) Behalve op vakinhoudelijke deskun-

digheid kan de minister bij benoemingen van ZBO-bestuurders ook selecte-
ren op bestuurlijke competentie en loyaliteit aan het uit te voeren beleid.

Resumerend vereist 'joint action' een codperatieve cultuur waarin minister
en ZBO op basis van vertrouwen en met behulp van procedures zorgvuldig
met elkaar communiceren en hun activiteiten onderling afstemmen. Daarbij
dienen betrokkenen over politiek invoelingsvermogen te beschikken en dient
de minister leiderschap te tonen teneinde het ZBO in de gewenste richting te
sturen. Een goede verstandhouding op basis van wederzijds vertrouwen is
echter niet toereikend. Bij communicatie is er voor beide partijen immers
ruimschoots gelegenheid om misleidende informatie te verschaffen, terwijl
van informele procedures kan worden afgeweken. Vertrouwen dient derhal-
ve altijd gegrond te zijn (Ring en Van de Ven 1994: 110-111). Hiertoe is
verankering van de relatie nodig in het arrangement. Het arrangement kan
het voortbestaan van de relatie waarborgen door de afhankelijkheid van
personen binnen proporties te houden.46 Het reguleert de relatie en biedt
garanties tegen misbruik. Daarmee is echter niet gezegd dat structuren
doorslaggevend zijn. Zij schieten namelijk tekort indien personen niet willen
samenwerken.47 In dit opzicht vervult de cultuur de belangrijke functie om
betrokkenen te motiveren tot samenwerking teneinde recht te doen aan de
geest van het arrangement. Aldus kan worden voorkomen dat het gebruik
van instrumenten (die zijn gekozen vanuit de gedachte dat het ZBO slechts

zijn eigenbelang nastreeft) opportunistisch gedrag bij het ZBO oproept.
Kortom, structuur en cultuur zijn communicerende vaten, die in balans
dienen te zijn om tot een stabiele relatie te komen. (vgl. Ring en Van de
Ven 1994: 108-111; Ghoshal en Moran 1996: 28)

8.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is verkend welke praktische betekenis de nieuw-institutio-
nele (politieke) economie kan hebben voor het aansturen van ZBOs op basis
van prestaties. Allereerst is nagegaan waarom minimalisering van transactil
kosten   in de Nederlandse gntext_ kan_dienen als uitgangspunt   voor   een
';;imister-omvoI,In-1C-gaj*Gn.aan.de..aansiuring_van ZBOs. Op dit Eiivel ziln
-immers de theoret&che-aanb =lingmLg ndeerd. Ten tweede is onderzocht

46   Uit een evaluatie   van de Politiewet 1993 bleek bijvoorbeeld   dat de aansturing   van

politieregio's te veel afhankelijk was van persoonlijke verhoudingen. (,Stcrt 1998, nr. 33)
47 Een boodschap met deze strekking gaf mevrouw Schmitz aan de parlementaire

enquetecommissie opsporingsmethoden. (TK 24072, nr. 13: 1304-1306)
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wat de kern van aansturing-op-prestaties is en onder welke. condities dit

Effectief  kan werkeG-W'en derde 15 geanalyseerd   h-06 het instrumentarium '
voor  aansturin%-oIl-Pstaties.  samenhangt met andere instrumenten   in   het
ar-rangement dat de relatie tussen minister en ZBO reguleert. Omdat die
iAEEEen en Gpende effecten kunnen hebben op het feitelijk functione-
ren van aansturing-op-prestaties is ten slotte bezien welke eisen dit stelt aan
de cultuur van de onderlinge relatie. Deze beinvloedt namelijk de wijze
waarop met instrumenten wordt omgegaan. Aan de hand van deze stappen is
de volgende benadering uitgewerkt.

ZBOs geven uitvoering aan beleid waarvoor de minister verantwoorde-
lijk is jegens het parlement. Dit geeft hem een sterke prikkel om de politie-
ke risico's die uit zijn relatie met het ZBO voortvloeien, te minimaliseren
door middel  van de -aansturklg. DEze risico's ziin verbonden met een drietal
samenhangende elemeoten   die ..klnnledQIld-,ZijIL.ZQAL..ziin-mlati _.met - het
ZBO en di .de...ministQr.,aanspIcklio_evenzovele  hoedanighedem_ In  de
eerste plaats beschikt het ZBO over een monopoliepositie. die het kan

- - -. -.I-..... I.  ....+....I---
uitbuiten tegenover klanten  en/of het ministerie door misbruik_van  wetteliike
bevoegdheden, hoge prijzen (ondoelmatige productie) en/of lage kwaliteit.
.-I

-De- monopoliepositie activeert met name de rol van de minister als toezicht-
houder die verantwoordelijk is voor de naleving van wettelijke regels en een
minimale prijs-kwaliteitsverhouding. In de tweede plaats is de continuiteit
y -de taakvervulling een zwaailaRgeldeeis die de minister als eigenaar

verplich &-ts-skagvn--wor. de bedrijfsmatige continuiteit van de organisa-
tie  en  de  door het ZBO gevolgde strategie.  In_de -derde plaats vormt  de  be-
IBiliuitvoermg Toor het ZBO een wezenliike schakel in het proces waardoor
de minister de doeleinden tracht te ellectueren van zijn -door het parlement
geratiTiceerde- beleid. Als opdrachtgever draagt de minister er zorg-vo-or-312

ReTZIRTE-effcient en effectief mogelijk de door hem gevraagde producten

voortbrengt. Deze 'klant-koopman' verhouding staat centraal bij aansturen-

op-prestaties, waarvan een bepaalde systematiek de kern vorpr--
Idealiter omvat deze systematiek vijf stappen:   ne=reB, € 53/

ren, w  erf en bijsturgl. Prestaties worden zovbellfiogelijrgemeten met
behulp van  statie l.MdiEatoren. Deze dienen inhoudelijk recht  te  doen  aan
de gewenste outcomes (relevant) en bruikbaar te zijn als sturingsvariabele

(hanteerbaar). Aan de prestatie-indicatoren worden bepaalde normen gekop-
peld, die zijn afgeleid van de beleidsdoeleinden en een streefwaarde aange-
ven waarop de ontwikkeling van de -kwantiteit, kwaliteit en kosten van-
prestaties dient te zijn gericht. In de evaluatie worden geleverde prestaties
aan deze normen getoetst. Daartoe dient het ZBO te rapporteren over zijn
outputs en aan te geven in hoeverre exogene factoren hierop van invloed
zijn geweest. Door de verstrekte gegevens te analyseren kan de minister
komen tot een waardering van de geleverde prestaties en het ZBO dienover-
eenkomstig belonen. Daarnaast dient bio-sturing plaats te vinden door middel



Aansturing op prestaties 225

van een verbeteringsprogramma indien prestaties tekort schieten, en door
periodieke doorlichting van de systematiek om te beoordelen in hoeverre
prestatie-indicatoren en normen toereikend zijn. Aan deze systematiek kan
beter vorm en inhoud worden gegeven naar de mate dat aan een aantal
condities is voldaan.

Van primair belang is dat beleidsdoeleinden eenduidig zijn, zodat zij
kunnen worden vertaald in gewenste producten. Nauw verwant is de eis dat
een eenduidige relatie kan worden gelegd tussen de gespecificeerde doelein-
den (gewenste outcomes) en de daarvoor benodigde producten (gewenste
outputs). Vervolgens is een bepaalde #equentie nodig wil het efficient zijn
om een systematiek te ontwerpen. Een derde voorwaarde is meetbaarheid
van (met name) de kwaliteit van outputs. Bij meetbare outputs kan de
minister beter beoordelen in hoeverre de prestaties van het ZBO aan de
eisen voldoen. Tenslotte geldt programmeerbaarheid als eis. Indien het
productieproces transparanter is, kan het ZBO zijn outputs beter beheersen
en derhalve sterker daarop worden afgerekend. Voorzover concurrentie
ontbreekt kan de minister door transparantie ook beter beoordelen of de
productie efficiEnt is verlopen.

Bepalend voor het effectief aansturen-op-prestaties zijn de structuur en
cultuur van de relatie. Teneinde recht te doen aan de samenhang van rollen
is zorgvuldige inkadering van de systematiek nodig in het arrangement. Dit
dient zodanig te zijn vormgegeven dat de minister over de instrumenten
beschikt waarmee hij zijn verantwoordelijkheid voor het ZBO integraal kan
waarmaken jegens het parlement. Daartoe dient hij de keuze van instrumen-
ten volgens nieuw-institutionele (politiek-) economen te baseren op een
'worst case'-scenario.  In dit scenario tracht  het ZBO iedere gelegenheid  in
eigen voordeel uit te buiten, wat resulteert in risico's van machtsmisbruik,
discontinuiteit en/of ineffectiviteit van beleid. Deze benadering impliceert
dat bepaalde (complementaire) instrumenten in het arrangement worden op-
genomen die slechts behoeven te worden geactiveerd als genoemd scenario
werkelijkheid wordt. Tevens zullen instrumenten worden gekozen die met
name betekenis hebben voor de rol van eigenaar en/of toezichthouder.
Vooral wanneer (66n van) beide rollen worden geactiveerd, ontstaat er
behoefte aan complementaire instrumenten. In principe kan een minister uit
hoofde van deze rollen namelijk volstaan met een marginale toetsing en zich
concentreren op zijn opdrachtgeverschap indien de systematiek adequaat is
opgezet en is voldaan aan de condities. Bovendien vereist dit dat minis-
ter(ie) en ZBO goede voorzieningen hebben getroffen voor het uitwisselen
van informatie, het waarborgen van kwaliteit en het bewaken van een
economische besteding van begrotingsgelden. Naarmate de systematiek in de
praktijk minder effectief functioneert, neemt de noodzaak tot activering van
de rol van eigenaar en/of toezichthouder toe. Daadwerkelijke activering
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genereert (potentiele) spanningsvelden met het opdrachtgeverschap. In zulke
gevallen zijn relationele aspecten in het bijzonder van belang.

De culmur van de relatie tussen minister en ZBO beinvloedt, in samen-

hang met competenties, hoe betrokkenen inhoud geven aan de systematiek
en de andere instrumenten toepassen. Naarmate hun relatie zich ontwikkelt
tot een partnerschap prikkelt de cultuur sterker tot samenwerking. De
systematiek wordt dan beschouwd als gezamenlijk leerproces. Zulk een
cultuur kan zich ontwikkelen indien er een sterke vertrouwensbasis is, er
voldoende wordt gecommuniceerd en wederzijdse verwachtingen worden
geaxpliciteerd in (informele) procedures. Gegeven de onderlinge afhankelijk-
heid tussen minister(ie) en ZBO is wederz(ids vertrouwen fundamenteel om
effectief te kunnen functioneren en samen te werken. Vertrouwen wordt
geleerd en versterkt door regelmatige en zorgvuldige communicatie. Door
middel van persoonlijk overleg kunnen fouten worden gecorrigeerd en
percepties bijgesteld, terwijl persoonlijke verhoudingen kunnen groeien die
meer flexibiliteit geven aan de relatie. Van elementair belang is dat de
minister het ZBO betrekt bij de invulling van de systematiek. Het ZBO
beschikt immers over de meeste vakinhoudelijke deskundigheid, terwijl zijn
motivatie om met de systematiek te werken door betrokkenheid zal toene-
men. Ook overleg rond de toepassing van relatief zware instrumenten is
noodzakelijk, omdat deze slechts bij uitzondering worden geactiveerd en dan
extra zorgvuldigheid vereisen vanwege de mogelijke weerslag op de relatie.

Het ligt dan ook voor de hand dat minister en ZBO heldere procedures
afspreken, te meer omdat de minister sterker onderhevig is aan politieke
druk om maatregelen te nemen die gemaakte afspraken met of gewekte

verwachtingen bij het ZBO doorkruisen.
In het verlengde hiervan vraagt aansturing om leiderschap door de

minister. Hij dient richting te geven aan de praktische toepassing van
systematiek en arrangement, in die zin dat hij helder zijn beleidsvisie weet
over te brengen, zijn beslissingen motiveert en zorgdraagt voor open
cornmunicatiekanalen. Bovendien is het wenselijk dat zowel minister als
ZBO-bestuurders het vermogen hebben om politteke  risico 's te signaleren en
te beoordelen. Door zich rekenschap te geven van mogelijke consequenties
van eigen handelen voor de positie en het gedrag van de ander kunnen

onnodige spanningen worden vermeden.
Ter afsluiting zij benadrukt dat een stabiele relatie tussen minister en

ZBO vereist dat arrangement en cultuur in balans zijn.
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9.1 Verzelfstandiging als politiek-economisch probleem

Verzelfstandiging naar zelfstandige bestuursorganen (ZBOs) is in deze
studie gekenschetst en geanalyseerd als politiek-economisch probleem. In
het geding is de verhouding tussen autonomie van beleidsuitvoerders en
controle door de politieke leiding (minister en parlement). Economisch

gezien vloeit deze autonomie voort uit het gegeven dat uitvoerders over

professionele deskundigheid beschikken die voor de leiding onmisbaar is om
overheidstaken te kunnen vervullen. Voor politieke steun en financitle
middelen zijn uitvoerders echter aangewezen op de politieke leiding, die

bepaalde controlemogelijkheden heeft. Zulk een verhouding van wederzijdse
afhankelijkheid typeren economen als bilateraal monopolie. Verzelfstandi-

ging brengt hierin een verschuiving teweeg naar meer autonomie.

Aan verzelfstandiging ligt een keuze van de politieke leiding ten
grondslag inzake twee samenhangende vraagstukken, die de rode draad

vormen in deze studie. Voorop staat de vraag van de ins telling: wanneer is

verzelfstandiging naar een ZBO mogelijk en gewenst? Dit vereist een afwe-

ging van de potenti6le voor- en nadelen van verzelfstandiging. Indien tot

verzelfstandiging wordt overgegaan, is vervolgens een herstructurering
nodig van de relatie tussen politieke leiding en ZBO. Dit betreft de vraag

van de aansturing: hoe kan verleende autonomie in goede banen worden
geleid? In concrete gevallen komt het antwoord op deze vragen tot stand op

grond van politieke afwegingen. Economische theorieen kunnen niettemin
behulpzaam zijn om tot weloverwogen keuzes te komen door problemen te
analyseren, verklaringen te zoeken, en praktische oplossingen aan te reiken.
Met name de nieuw-institutionele economie biedt hiertoe aanknopingspunten
in combinatie met inzichten uit de politieke economie.

Met deze studie is beoogd een bijdrage te leveren aan de beantwoording
van beide vraagstukken. Daartoe is als probleemstelling geformuleerd: In
hoeverre is de nieuw-institutionele (politieke) economie geschikt voor (a) het
verklaren van verzegstandiging van de beleidsuitvoering bij de Nederiandse

rijksoverheid in de vorm van een zegstandig bestuursorgaan, en (b) het
instrumenteel vormgeven van de aansturing van zelfstandige bestuursorga-
nen door minister(ie)s7 Bij vraag (a) is in het bijzonder gezocht naar een
verklaring voor de keuze tussen ZBO en agentschap als alternatieve organi-

satievormen voor de beleidsuitvoering. Bij vraag (b) is de aandacht toege-

spitst op een actuele ontwikkeling door een samenhangende onderbouwing
te geven voor het aansturen van ZBOs op basis van prestaties. (hoofdstuk 1)

In dit hoofdstuk formuleer ik een antwoord op de probleernstelling door
de belangrijkste bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken op een rij te
zetten. Eerst maak ik duidelijk waarin de kracht en beperkingen liggen van
de nieuw-institutionele economie. (paragraaf 9.2) Ook komt aan bod welke
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toegevoegde waarde een nieuw-institutionele economische theorie kan
hebben die is toegesneden op de publieke sector. (paragraaf 9.3) Daarna zet
ik uiteen welke condities op grond van de nieuw-institutionele politieke
economie kunnen worden aangemerkt als gunstig voor verzelfstandiging
naar ZBOs. (paragraaf 9.4) Vervolgens schets ik welke bouwstenen de
nieuw-institutionele (politieke) economie aandraagt voor de aansturing en
hoe tegemoet kan worden gekomen aan haar tekortkomingen bij toepassing
in de praktijk. (paragraaf 9.5) Een epiloog besluit het geheel. (paragraaf 9.6)

9.2 Betekenis van de nieuw-institutionele economie

Nieuw institutionalisme: een economische analyse van instituties
Het nieuwe institutionalisme geeft een economische analyse van instituties.
Instituties worden opgevat als (formelel_gedragsregels die bepaalde ver-
wachtingen-wekkqn.JB het maatschappelijk verkeer. Op macro-niveau gaat
het om -grondregels die tesamen  het -legitiemeTR r-vormen waarbinnen  het
maatschappelijk leven zich kan-v6ISEkkeiC-136ze insTitutionele omgeving

... U--....=   ....

wordt  voor de korte termun  -61;- gegeii6nlieschouwd. Daarbinnen spreken
actorS.  - dggHSge-ls.  af   voor   de uitvoering   van hun h-nsacties. -Zulke
instituties op meso-niveau worden aangeduid als arranjiementen. Zij vormen
het bijzondere voorwerp van nieuw-institutionele economische analyses.

Nieuw-institutionele economen beogen primair een verklaring te geven
voor bestaande arrangementen. Zij gaan ervan uit dat- scliSdrste van midde-
kn_d, ingllet te-n-afy.eginvankipsten en baten bij de keuze van instituties.
Het streven naar efficientie wordt gezien als voorwaarde voor het voortbe-
staan van instituties. Daarbij komt efficiEntie tot uitdrukking in de relatieve
hoogte van de transactiekosten, hetgeen aangeeft in welke mate instituties
zijn afgestemd op hun omgeving. Gevonden verklaringen kunnen vervolgens
aanleiding geven om de theorie in de prak4/k toe te passen. (hoofdstuk 4)

Nieuw-institutionele economie: gericht op de private sector
Aanvankelijk richtten nieuw-institutionele economen zich vooral op de
private sector. Gezichtsbepalend voor de nieuw-institutionele economie is de
transactiekostentheorie. Zij geeft een verklaring voor bestaande arrangemen-
ten (endogenen) door deze te herleiden tot kenmerken van de onderliggende
transacties (exogenen). Die verklaring verloopt als volgt. Aetoren worden
geacht rationele keuzes te maken, maar stuiten daarbij op grenzen. iruii
vermogen.om vooruit te zien, informatie te verzamelen en te verwerken, en
met anderen_te communiceren is belerkt. Als gevolg hiervan reageren-zil
slechts op hun specifieke situatie en nemen niet de hele-omgevm
ggenschouw. Contracten blijven daarom altijd incompleet. Dit levert ProaTEr
men oF.-Actoren kunnen zich namelijk opportunistisch gedragen door
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informatiexerschillen en onvolkomenheden in-contracten uit te buitff Het is
derhalve noodzakelijk een arrangement te ontwerpen waarmee transacties

kunnen worden bestuurd. Binnen hun begrensde mogelijkheden streven de

actoren bij de keuze van het an:angement doelbewust naar het midimaliseren
van dB  E-6Een van hun_ transacties. Gegeven hun beoordeling   an de situatie -

worden zij in staat geacht het meest efficiante arrangement te kiezen uit
verwante alternatieven die beschikbaar zijn. Dit arrangement blijft alleen

voortbestaan indien het de selectie van marktconcurrentie weet te doorstaan.

Markten selecteren echter niet perfect, zodat de uitkomst een relatief

optimum inhoudt. Het geselecteerde arrangement hoeft namelijk niet het
meest optimale   te   zijn dat denkbaar is. Ni ttemin -wordt   een   befand
arrangement_.efficiBnt geacht voorzover er-ge-en ,lternatief b chikba.Q is.dat
-ma netto-voordelen kan worden geimplemenkee[4. D-eze gedachte behoort

 Brae liarde kern van het nieuwe institutionalisme. (hoofdstuk 4 en 5)

Betekenis I: verklarende waarde
De beschouwde nieuw-institutionele theorieEn baseren hun verklaringen op

rationele keuzes van individuen. Beargumenteerd wordt waarom een bepaald

arrangement beter op de (gegeven) situatie is afgestemd dan alternatieve

arrangementen. In dit intentionele en comparatief-statische karakter liggen

zowel de kracht als de beperkingen van deze theorieen besloten. Hun kracht
-is-de-fo-cusjBJ<%17*-TI- ,1,in-Qasv';.door de lens.yalransactielcastea Qfficier i 
_w-P-r-den b_egaalde- aspeqten y,n an»gemente*n.uitveEBropt.  Op._basis.vaILGen=
voudige verpnderstellingen worden toetsbare hypothesen Ireformuleerd.mr
verklaring  van  het  he,statuL yan..arrangementqn.   Dit  komt  min  of  meer  neer

op een rationalisatie achteraf van de.keuze pp eeo bepaald inowept. Cruciaal
in de ge68den verklaring is een gepostuleerde gedragsregel, die wordt
verondersteld adequaat de condities voor overleven in de relevante omge-
ving samen te vatten. Daarmee wordt de rol van selectiemechanismen naar

de achtergrond gedrongen ten gunste van de intentie en competentie van
individuele actoren. Gekozen arrangementen worden namelijk geacht te
overleven voorzover gedrag consistent is met deze regulerende motivatie.

.lielangriikste beperking van het niquilinstiilliianalisma-is-dal-ziLESSIL
verklaring geeft voor de ontwikkeling van Fangementen in de tijd. De
bestudeerdethe&detngeven---f:Cn_.InogelijkeL-_I:atia--yerzelfstandif0   

-maar laten ae procesmatige aspecten daarvan onderbelicht. Verklaringen
---'.---------

voor het histodi6116 6ntitaan van arrangementen dienen derhalve te worden

aangevuld met andersoortige verklaringen. (hoofdstuk 5; vgl. hoofdstuk 6)

Betekenis II: praktische waarde
Inherent aan verklarende theorieen is dat zij abstraheren van elementen uit
de werkelijkheid. Bij toepassing in de praktijk kunnen zulke elementen

echter de theoretische voorspellingen doorkruisen. Met name het realiteitsge-
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halte   van de veronderstellingen   is  hier van belai Uit het onderzoek  komt
naar voren dat de preferenties en competenties. van actore,1.finder ex02een
-

z  dal nieuw-institutionele_iheorieEn_veronderstellen.  Zij  doen geen recht
aan het feit dat opominisme een attitude is die_door instituties kan worden
beinvloed. Zo kan hiErarchische controle ter beperking van opportunistisch
gedrag juist meer weerstanden oproepen. Vanwege zulke effecten kan niet
ex ante worden voorzien hoe efficient arrangementen in de praktijk zullen
functioneren. De aard van de institutionele context beinvloedt tevens het
perceptuele vermogen van actoren, omdat ook competenties m werkelijkheid
mede afhankelijk zijn van de situatie. Zij vormen een subjectieve perceptie
van hun situatie, hetgeen impliceert dat transactiekosten niet objectief zijn te
bepalen. Aandachts.Emten bij instrumenteel gebruik ziin dan ook (i) het
SEFErfll_-van _cell_stimlilerende- LQntext._waarbii.leider.schap een cruciale   rol
vervult, Soj.iD.-hst -afstemmen_vantaken_en_bevoegdheden op de competen-
tie van actoren. Naarmate de context actoren stimuleert om elkaar te
vertrouwen,- fijn zif sterkef 178-fgd-om -s-anlen._te  wedin_ a F sp_.gemeei 
schappelijk doel en kunnen zij betere beslissingen nemen omdat informatie
accurater, completer en tijdiger wordt uitgewisseld,   Ook de samenstelling -
van het team besluitvormers vraagt aandacht, omdat deze bepalend is voor
de kwaliteit van keuzes inzake arrangementen. Op beide punten zijn binnen
een organisatie meer mogelijkheden dan tussen organisaties met een (semi)-
marktrelatie. De slotsogjs dat bij praktische toepassing van nieuw-instituti-
9051C ibcori nxoorzichtighdli-diellt-10_ YY G.»P_12 trgrht  -<hoofdstuk  33---

9.3  Meerwaarde van de nieuw-institutionele politieke economie

Verbeteringen binnen het kader van het nieuw-institutionalisme
De weergegeven beperkingen zijn min of meer inherent aan rationele keuze-
theorie8n. Binnen de grenzen van het nieuwe institutionalisme, als theore-
tisch kader voor deze studie, blijken niettemin verbeteringen mogelijk. Deze
zijn met name gezocht in een nauwere aansluiting bii de relevante (institu-
tionele) cgniest veer_vegelfstandlgja&-De aard van de context is immers
medebepalend voor het keuzeproces, de (typen) arrangementen die worden
gekozen en het functioneren daarvan. Om.-zgrzmlfslandieine Ilaar ZBOs_ te
kunnen analyseren en verklaren is een vertaaldae-nodie van theorie voor de
private sector naar theorievorming voor de publiSES,seclor. Door de typische
kenmerken Gn de overheid, en meer bijzonder van de Nederian3283;Je
6 aicia; alsmede de implicaties hiervan voor het gedrag van (politieke)
actoren te veidisconteren, kan met name de verklarende waarde wordenm---m...
verbeterd- (paragraaf  9.4) DF praktische waarde. kan bovendien worden
vergroot door recht te doen aan de aandachtspunten die ziin genoemd -poor
 iEsch fbr k van niellw-i ill;tiQngk.311£9Iif ell:(paragraaf 9.5)
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(Rijks)overheid als relevante context voor verzegstandiging
Verzelfstandiging    bij    de -rii gy bqid-xindt.,plalts...in-gen-context   -die   op
fundamentele-pj,gti-alw,ij-ki„„y „,de-pdY.06: „s .ctor#..IXRe..r£114.  v.90-r-:4-9
overheid is het politieke element: de uitoefening van openbaar gezag en de

-...'.*.....9=..#,». -.,«...... ....... -»».=.«.'.-
voortaurende strljcf om de cdntroiehierover. Dit gaat gepaard met onzeker-
.-I.'-*-,t . .  .  . . . , .....«.«„.I.'.........r.....:-.......-„.
heia voor 'gezagsdragers en vereist compromissen om de voor beslissingen
benodigde meerderheid te verkrijgen. Bovendien kan onder burgers de vrees

leven dat macht wordt misbruikt. Daarbij komt dat politici andersoortige
kosten-baten afwegingen maken, omdat zij streven naar het behouden en
vergroten van politieke steun.-HeLS€mlenuxc4€,-hesnprk. y.arl.4£ volelbs0Lls
dat de markt veelal ontbreekt als maatstaf en tuchtroede. Dit impliceert een

...= ....«.....6-'.--r.-'B--„.-„„9 „............„„...-'„=-„«,=, „. : ---4.-.....„..«.'.,9.--
grotere noodzaak om prestaties- W. normeren_en.te  controteren.  Tegelijkertijd
stuff dit op probGmen, omdaL-de kwaliteit van veel ove;heidsproducten
moeilijk is te meten. Eenduidigheidvanbeteia, transparantie van productie-

-processenen druk door belanghebbenden  zijn  dan van groter belang  om  te

waarborgen dat prestaties doelmatig, met voldoende kwaliteit 6n overeen-
komstig de doeleinden van het gekozen beleid worden voortgebracht. Aan

deze politieke en economische kenmerken doet de nieuw-institutionele
---- - -------0*v'-,--  --"--'-fBardEF'8$

R1812!53£2nomie meer recht dan de transactifk23tSoff egle, C

Nieuw-institutionele politieke economie heeft toegevoegde waarde
Met de transactiekostentheorie -heeft de nieuw-institutionele politieke

econo«e gemeen dat zij een verklaring geeft voor arrangementen -door deze
via  minimalisatiB van transactiekosten te herleiden tot be alde.exogene

vadahs.leo, Publieke aI»ngementen worden opgevat als combinaties van de

volgende typen instrumenten: evoegdheden, organisatorische
onafhankelijkheid voor uitvoerders, middelen tot interypntie voor de politie-
ke leiding, prodedures voor besluitvorming jn de uitvoerin met participa-
 1Jkheden  voor -belanghebbenden) en regels voor de allocatie  en

-aan<wjnding-=)-RIP*FticmiddQlen._Viermee sluit de theorie aan bij inst; 
menten die in de publieke sector gangbaar zijn. Om tot uitdrukking te
brengen dat politici andere kosten-baten afwegingen maken, wordt politieke
effici8ntie als criterium gehanteerd bij de keuze van arrangementen. Dit is
de verhouding tussen nagestreefde politieke doelen en daarvoor gemaakte

politieke transactiekosten. Politieke transactiekosten zijn problemen die
leiden tot verlies aan politieke steun. Vier soorten transactiekosten worden
onderscheiden. Ien eerste gaat besluitvorming over arrangementfa-geREEr

mel kosten.-DIUftiLPolitici. de hiermee . gemoeide   tijd   en  inspanni98.,Bid
--  ---.-'"--

kunnen aanwenden voor andere politieke doelen. Ten tweede brengt het
..- -..»„=.7*--.=„»'.0.

so emina-karaklervin ppenbaar gezag kosten van commltmen, met zlcn.

Politicidienen garanties te geven om steun te verwerven, omdat belangheb-

benden hechten aan duurzaamheid van beleid. Ten derde ziin er agencvkos-

tell Ell; gevolg van de mogeliikheid dat uitvoerders niet d-0-elmtlofmet
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de gewenste kwaliteit presteren dan wel aan beleid anders inhoud geven dan
politici wensen. Isp vierde dienen politici rekening te houden-Tribt de

--„-- U-.1-1

onzekerheid over private kosten en baten waarmee belanghebbenden woRIen
./.-'.*

geconfronteerd  bii -een beleidsconforme uitvoering.   Deze  vierdelm-g-Drili 
totu t3iflcing dat publieke arrangementen n I-.D iia.hchhcn-dan_h£L
efficiEnt sturen-van beleidsuitvoerders. Zij dienen ook bescherming te
bieden tegen inmenging door politieke tegenstanders, omdat deze beleid
kunnen herformuleren of terugdraaien wanneer zij aan de macht komen.
Voor de hoogte van de transactiekosten wordt een aantal categorie8n exoge-
ne variabelen bepalend geacht. Naast variabelen uit de nieuw-institutionele
economie (meetbaarheid van producten, programmeerbaarheid van proces-
sen, en intensiteit van concurrentie) is de organisatiegraad van belangen-
groepen toegevoegd om tot uitdrukking te brengen dat politici bij de keuze
van arrangementen belangen van groepen kiezers afwegen. Bovendien
worden invloeden van de specifieke institutionele omgeving explicieter
erkend, en krijgt de mate van eenduidigheid van beleidsdoelen groter
gewicht. QmdaL zij  adequatir  rekenml-houdt  met de overheidscontext  km
de nieuw-institutionele politieke economie een nauwkeuriger verkladng i-..#............I./..

Rede-n-en..il-Zii beWr_toepasbaar in de praktiikdan andere nieuw-institutio-
nele economische.theorieEIL (hoofdstuk  6; vgl. hoofdstuk  7)

Tegen deze achtergrond ga ik nu in op de mogelijke betekenis van de
nieuw-institutionele (politieke) economie voor verzelfstandiging.

9.4 Condities voor verzelfstandiging naar zelfstandige bestuursorganen

Aan grotere autonomie kleven bepaalde gevaren. (hoofdstuk 2) peze kunnen,
worden beperkt_j-0911 zorgvuldig de situaties af te bakenen waarin verzelf-
standiging-persaldo politieke vqoldelen op kan leveren. Om deze situaties
--I

op te sporen, is een nieuw-institutioneel politiek-economisch model ontwik-
keld dat een rationele verklaring geeft voor verzelfstandiging bij de Neder-
landse rijksoverheid. (hoofdstuk 7)

Institutionele omgeving als bedding voor de keuze van arrangementen
Aan het model ligt een analyse ten grondslag van de institutionele omgevi _
van de rijksoverheid._Deze omvievint Ren-ereert bepaalde transactiekosten
voor ministers die beleid willen effectueren teneinde bij te dragen aan het
streven  van hun politieke_OAaii-nRar stemmenwinif. Ministers kunnen belei3
name ijk alleen- effectueren indien actoren die inaie omgeving zijn geinsti-
tutionaliseerd steun verlenen aan wetsvoorstellen. Fundamenteel is dat
ministers (verenigd in het kabinet) de wetgevende bevoegdheid delen met
het parlement. Parlementaire instemming met wetsvoorstellen is derhalve
noodzakelijk. Bovendien dragen ministers verantwoordelijkheid jegens het
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parlement voor het gevoerde kabinetsbeleid en het doen en laten van
ambtenaren. Het parlement beschikt over instrumenten om ministers te    
corrigeren en kan in het uiterste geval het vertrouwen opzeggen, zodat

ministers moeten aftreden. Het ontbeert echter bevoegdheden om hen te
dwingen bepaalde beslissingen te nemen. Ministers behouden dus beleids-

ruimte, mede omdat slechts bii uitzondering het vertrouwen wordt opiezegd.
Het ka6inet steunt namelijk op meerdere partijen die door hun minderhei(is-
positie genoodzaakt zijn om een coalitie aan te gaan. Vanwege het moeiza-

me proces van coalitievorming zijn coalitiepartijen zeer beducht om het
voortbestaan van het kabinet op het spel te zetten. Zij hebben een sterke
prikkel om hun ministers te sturen, omdat zij (en niet ministers) bij verkie-

zingen de politieke lusten en lasten van beleid dragen. Daarom leggen zij de
hoofdlijnen van beleid vast in een regeerakkoord, waarmee ministers dienen

-81-te_ste- -e- .._Nvorens een wetsvoorste!-bii-lii parlement kan worden

ingediend, is goedkeuring van het kabinet vereist. Binnen het kabinet
overheerst besluitvorming bij consensus, omdat iedere minister besluiten
moet kunnen uitdragen. Niettemin bestaat er een potentiele spanning tussen

kabinetsbesluiten en individuele beslissingen van ministers als hoofd van
een ministerie. Doordat ministeries relatiefaut9noom opereren, beschikken
ministers oversRRgificka-kennis-en kunde .die. herLeen voorsprong  geeft gp,
6-ollega-ministers. Hierdoor kunnen  zii in belanpriike  mate. inhoud gevenaan

wetsvoorstellen. Het impliceert ook dat ambtenaren substanti8le invloed
kunnen uitoefenen op beleid. Hun loyale medewerking is derhalve onmis-
baar. ln_de. regel   worden_min. r--ell-ambienarin-YoldQQnde.  geprikkeld  tot
samenwerking, omdat beiden er baal_hij_hebben  om_de-belangen  van  h n

-ministerie te bevorderen. Juezejnstitutione. IQntext  heeft.  en minister.er
ook belang bij wensen van belangengroepen in ogenschouw te nemen. Hun
steun kan zijn positie tegenover parlement, kabinet en/of ambteilaren
versterken. Bovendien kan het de concurrentiepositie van zijn partij en zijn
kansen op herverkiezing verbeteren.

Minimalisatie van transactiekosten als regulerende motivatie
Voor het bereiken van overeenstemmiog_over een wetsvoorstel is overleg en

=......."...=--
 er-hgnkling-undigletgwn-gepaard  gaat met besluitvoiiningsRostbIl.   Een
minister dient zich daarbij te verzekeren van de steun van coalitiepartijen,
zowel voor als na ratificatie door het parlement. Behalve uit dit probleem
vloeien ook commitmentkosten voort uit de onzekerheid over de politieke
samenstelling van toekomstige regering _Implementatie van vastgesteld
62Ieia-Bren-gt agencykosten met zich van het selecteren van uitvoerders, het
houden van toezicht op en het zonodig corrigeren van hun beslissingen.

Daarnaast beinvloeden uitvoeringsproblemen en politiek rumoer daarover

van actieve belangengroepen, via de ministeriBle verantwoordelijkheid, ook
de positie van de minister tegenover het parlement. Dit heeft een weerslag
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op zijn partij en indirect op zijn positie daarbinnen. Ten slotte zijn er kosten
als gevolg van onzekerheid voor belanghphhenden nvpr him helten en 19€ten
Onzeker eid doet zich in het bijzonder voor als beleid de uitkomst is van
eencompromis tussen verschillende (coalitie)partijen en/of het karakteK

.......I-- *.........= .......--------..--

heE-ht van een raamwerk. 6.t nader dient te wordeo-1-ng ujd. 406; de minis-
ter. *ItiiIiAiliiatie. van de  som  van doze Itiansaciiekosten  kan  als  regulerende
motivatie van ministers worden beschouwdl=omdat dit streven 6/dii€E=1
het veiligstellen van hun politiek overleven en het effectueren van zovel.-

inogeRiE"beleid.
---I.-I----------*-a'r.-

ZBO en agentschap als alternatieve arrangementen
Gegeven de institutionele omgeving en minimalisatie van totale transactie-
kosten als regulerende motivatie voor ministers   is een _yerklaring gegeyen
voor heLZBO door het_ag:nischap-ala-Lelevant_keuze-alternatief te nemen.
Beide organisatievormen zijn hiertoe gedefinieerd als ideaaltypische arrange-
menten: ZBO* en agentschap*. Deze ideaalopen kunnen worden gezien als
uitersten van een Continuum waarop re8el bestaande ZBOs en agentschappen
zich bevinden. Beide arrange/enten  tlestaan  uit. vier- tmen  instr nenten,   die
 et verschillen3emtensiteit zijn geclusterd. Het ZBO* onderscheidt zich
van het agenti-Elit*/12251EillgE< :di*kili I&EkkhAisJ._1 £r
partiCipaleii;SgeRi eden en minder interventiemoggliilibsi n.
....

Comparatieve keuze herleid op taakkenmerken als condities
Deze verschillen tussen ZBO* en agentschap* impliceren een verschil in de
hoogte van de soorten transactiekosten. Voor een comparatieve keuze zijn
juist deze verschiUen relevant. Ministers zijn namelijk niet in staat om alle
transactiekosten van ieder arrangement afzonderlijk in beeld te brengen. De
verschillen intransactiekosten impliceren bepaalde potentiele   voor-   en
B lelen   van. heL ZBO: Voordelen hangen vooral sam6n   met de mimere
dslegatie    en   participatie*i6jidlqlthEE   "tefWijT-ii-er-iidiU- 'Ei    E   gr6696-
onafh REIiikheid. en iverIninderde interventiemogeliikbeden nadelen 176ven.

Arvolensisgezocht.. naar de condities waaronder de balans tussen
voor- en nadelen kan doorslaan ten gunste van het ZBQ*._Intermenvande
kenmerkenvan beleidstaken leverde dit de volgende ideaaltypische condi-tifs
0Evoor verzelfstandiging naar ZBOs: een.hese organisatiegraad van kiezers
die baat hebben bij het beleid, hoge eenduidigheid van belei(isdo=fMSB:-21
g66(7-meetbaarheid  van  beiEidsprod 54n  in  com6matie  met  een  gemati e
programmeerbBrheld van processen en gematigde concurrentie-intensiteit.
Oii3eflIEze condities -kunnen de potentidle vofrdelen het-66st tot hun recht
komen en de potenti6le nadelen beperkt worden gehouden. Bij drie concrete
taken (toekenning van studiefinanciering, toelating van asielzoekers en
.-I

toezicht op de mededinging) 12 inderdaad eenidnagnhXllLE-constateerd
tussen   de mate waain deze condities opgeld_daeoun.de_mate   waarin_liEE
-
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arrangement kenmerken vertoont van het ZBO*. (bijlage II) Ook kwam uit
de   analyse naar voren datbil eeg- keuze   voor   een ZBO greep   op.,„ jI]lqcne
prpcassen_(hoge programmeerbaarheid) ..ec-n---altematief   kan   ziil.vaor_het
.21! reke„n-vin voldoende externe_dmk op de organisatie (hoge organisatie-

graad van baathebbers en/of concurrentie-intensiteit), en vice versa.
----I-

Comparatieve keuze indirect beihvloed door institutionele omgeving
Behalve taakkenmerken oefent indirect  ook de institutionele - SSY.&30
inyloed uit op de keuze tussen ZBO* en agentschap*. Veranderingen of
intefpretatieverschillen in regels brengen namelijk een verschuiving teweeg
in de comparatieve transactiekosten van arrangementen. Om dit te illustreren
is voordfie-regels. geanalyseeId welke effecten een verschuivinZ-Tad hebbeKI.- .....----I.......-....   .. ..... „...I- -1...7-*.-

-oF-38 aantrekkelijkheid van het ZBO* in vergelijking met het agentschap*.
De_Europese richt(Unen voor aan*esteding kennen een uitzondering voor
overheids92*asblen die zijn gegund op basis_yan een exclusief, (semi)wet-
telijk-recht. Indien voor vervolgopdrachten aan ZBOs geen uitzoit;Henngzou

,bestaan. neemt dQ.aantmkketijkhgid-yan.hel-ZBO* af. De moselijkheid dat...".....--  -....- ...--..........

de opdracht na ommekomst van het contract aan een concurrent wordt
gegund, prikkelt  het  ZBO*  om te investeren in specifieke activa  die  op
fEEnijn tot hogere kwaliteit en/of doelmatigheid kunnen leiden. Dit bren""gt

* %..'-r7'-- *.##-I.'.-**,1de minister in een positie van grotere afhankelilkheia. Bij aanbesteding staat

hii voor het dilemma om de opgebouwde activaspecificiteit verloren te laten
gaan dan wel de hogere kosten daarvan te vergoeden. ten ander voorDE€ld
is-le-Setekenis van de Eerste Kamer. Gezien haar bevoegdheden en samen-

stelling vormt zij een additionele vetospeler bij wetgeving. Dit leidt ener-
zlJds tot langdurlger beslultvormlng,-tnaar bledt anderzljds grotere waarbOr-

-

-Eentezen beleidswiizigingen door ministers. Per saldo wordt het ZBO*
-.-

ple[loor-minder aantrekkeliik. Ook intelpretatieverschillen over de reikwijd-
te van de ministeri le verantwoordeli/kheid kunnen de keuze tussen ZBO*-

3ir-agentschap* beinvloeden,_ Officieel zijn ministers verafitwoordellk
voorzover Hun bevoegdheden strekken. De laatste iaren laten een afwijkende
praktijkzien: ministers worden verantwoordeliik gehouden voorzover iRs
hen persoonlijk is aan te rekenen. In dat geval wordt het ZBO* aantre=ITF
S;."*B-e.I.an-ETieSSende: ziin gebaat bii een onafhankeliike organisatie waarop
le  midister--wemig inyloed. kan.uitoefenen en derhalve weinig kan worden
verweten, terwijl zij-meer partkipatiemo£reliikheden liogfii-om de beleids-
uitvoering te beinvloeden.
-    -                 .....--./

Kracht en beperkingen van nieuw-institutioneel politiek-economische model
In vergelijking met andere nieuw-institutionele economische theorieBn is de
kracht    van het model    dat het beter inzichtelijk- -maa-kt. KEjkLEElitie-ke
.ilkeegen aan een concrete keuze uit altemati£ve arrangementen op een
bepaald moment ten grondslag kunnen liggen. Tevens worded- speciiteke
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kenmerken van de institutionele omgeving voor het voetlicht gehaald en
aangetoond dat zij substantiele invloed kunnen uitoefenen op de keuze van
de organisatievorm voor overheidstaken. Behalve voor eg verklarin2Jgn
heLmQd Li - -e-Laktijk worden gebniikLY°or een kritische analyse waarin
alternatieve arrangementen worden verkend. Met bZIET-ETervan Runimirar
mogelijke implicaties van argumentenTen daarop gebaseerde acties) syste-
matisch in kaart worden gebracht. Aldus kan het model bijdragen aan beter
onderbouwde beslissingen.

Eenbelaniikebe2erkin_isdathetmodel geen verklaring Reeft veor
2et historische ontstaan van afzonderlijke ZBOs noch voor golfbewegingen
in het gebruik van deze organisatievorm (hoofdstuk 3; bijlage I)-Rationele
keuze-theoneen schieten hiervoor tekort. Een multidisciplinaire aanpak is
dan vereist Daarnaast is het model niet empirisch getoetst. Bij empirische
toetsing stuit men op het lastige probleem van het kwantificeren van
condities en arrangementen. (bijlage II en IV) Zulke problemen maken een
adequaat theoretisch kader des te noodzakelijker om in de praktijk tot een
evenwichtige vergelijking van altematieven te komen. Dit laat onverlet de
wenselijkheid van onderzoek naar historische ontstaansprocessen. Door na te
gaan waarom overheden vergelijkbare beleidstaken verschillend hebben
georganiseerd, kan meer inzicht worden verkregen in de factoren. die van
invloed zijn op de keuze voor een bepaald arrangement.

9.5 Aansturing van zelfstandige bestuursorganen op prestaties

Wanneer een keuze is gemaakt voor een ZBO staat de minister voor de
opgave om het ZBO zonder aantasting van de verleende autonomie in goede
banen te leiden. Recentelijk is hiervoor aansturing-op-prestaties als middel
in gebruik gekomen. In hoofdstuk 8 is een benadering uitgewerkt om aan
deze vorm van aansturing zorgvuldig en systematisch invulling te geven.

Aansturing vioeit voort uit de ministeri8le verantwoordelijkheid
Ministers dragen jegens  let parlement.nelitickm-xCI@Iltwoordelijkheid voor

-ZBOs. Daarom streven zij ernaar om 4£-19 ...

ggenc9Felatie met het ZBO te minimaliseren. Deze agencyrelatie kent een
dFietal samenhanelde dimensies: de monopoh.epositie-van-WET ZAE-arEis
van continuReit van publieke-'.vo"o-' zieningen, en de effectiviteit-v-a-n-661Zl.
TIiermee ve onden zijn risico's die een beroep doen op-vers-chillende rolleT
van de minister. Zo dient hij als toezichthouder te voorkomen dat het ZBO
zijn monopoliemacht misbruikt. Als eigenaar dient hij de continui teit van
het ZBO te waarborgen, terwijl hij er RTs 9Ddrachtexer voor dient te zorgen
dat het ZBO bijdraagt aan de beleidseffectiviteit door gewenste producten in
een goede prijs-kwaliteitsverhouding voort te brengen. Bilaanstunng--
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prestaties staa ffectiviteit centraal. Een -go--d
functionerend opdrachtgeverschap kan er onder bepaalde randvoorwaarden
tevens voor zorgen dat risico's van machtsmisbruik en discontinuiteit
6eperh blijven. *

 n@r   randvoorwaarden    kan  het   arrangement   risico's   beperken
Ri--uw-institutionele economen herleiden genoemde risico's op het uitgangs-
punt datheLZE!2_.vanwegezijn informatievoorsprong de gelegell!19jd-e- 
vaajege afwiikqilde bllqngen de geneigdhqjdheeft,gm_zieh-gpportunistisch
teedragen.-Om_ jffhrmatieverschillen te reduceren_913-bel ngen te ha;-
moniseren, heeft de minister<behoEfie adri  een kader dat voldoende informa-

........."--- J...............
tie ge-ne-reert 60 het ZBO adequate prikkels geeft. Aansturing-op-Prestaties
brengt_-de_noodESE  met  zich  om  de- nnderlingerelatie- zey&Ql_mogelijk   te _
objectiveren. Op grond van nieuw-institutionele theorie8n is beargumenteerd .
dat de moge}10Elieden hiertoe het grootst zijn onder condities van eenduidig-
heid, trequentie, meetbaarheid eit programmeerbaarheid. Met behulp van-
instrumenten voor -het meten, normeren, evalueren, wak-deren en bijsturen
van prestaiies kan dan een systematiek worden ontwikkeld voor hEL.22;
SKEET.geverschap. Deze instruInenten vormen de kern van aansturing-op-
prestaties en maken ond@73661 uit van een breder arrangement, dat tevens

-                          .....I-/.--

'het kader vormt voF de rollen van eigenaar en toezichih6iider.
 ede_omdataansturing-op-prestaties het ZBO sterker prikkelt om eigen

( inanciifle) belangen ..na,-10.skexen-dient. de invulling -vpl  het  arrangenient
volgens nieuw-institutionele economen te worden ffgestemd op een 'worst
£ £1 SCEnarig,--wkinrin het 7.Rn vnlgtrpkt__oDI,ortunistiEh handblf. Dit
impliceert dat relatief zware instrumenten worden gekozen,-z-olli zij
beschikbaar zijn op het moment dat daaraan behoefte bestaat. Die behoefte

doetzich nauweliks-voor_wanneer (i) de condities gunstig zijn, (ii) een
adequati -sxstematisk- is  ontwikkeld-en  (iii)  er  minimumvoorzieningen   zijn-
getroffen_vppr het uitwisselen en verwerken van informatie, het waarborgen

'jn kwaliteit en het bewaken van doelmatigheid. De minisgi_kan zich dan
concentreren op zijn nprirAr.htgeverQrh Ap Tnrlipn R:,n Ada-Qf_Ineer van deze
randvoorwaarden echter niet is voldaan, wordt optreden als eigenaar en/of
toezichthouiEEFiio-FEIfgRitr

( Aictioneren van het arrangement ajhankelijk van cultuur en competenties
Daadwerkelijk geb k van instru enten uit hoofde vin deze twee rollen
kan negatieve neveneffecten hebben op aansturing-op-prestaties, omdat
zulke instrument enslectsbfuitzondeaeven-ld-E2-Eden- ingezet.
OFEF Ininst worden alierlei spanningsveWen   met het opdrachtgeverschap

opgeroepen. Het is daarom van het grootste belang dat instrumenten zorg-
vuldig worden gebruikt. De- mate waarin dit gebeurLis_sierk_afbankeliik_xm

1- -
de cultuur van de relatie.EEMEZmTt  iENan.betrokkenen._Hier_bliikt.het



238 Verzelfstandiging en politieke economie

belaIlg van de genoemde punten w*22-,Neuw-institutionele theorientekortschieten. Juist bij een bilateraal monopolie, dat is getekend door
wederzijdse afhankelijkheid, is de cultuur van de relatie en de competentie
van bestuurders zeer belangrijk. (hoofdstuk 5) In zulk een situatie heerst
namelijk grote onzekerheid, omdat de gedragsmogelijkheden in PE#lgipf
onbegrensd   zijn.    Ministe;( ieLen. 61Nl,!Wrmen-s s.,8SI! 2.8518-tilis-919sks,-

lf....T.. .e...d..u. -e.r ..n".-
S.Strouwen_BJUKordt onder.houden..door middel.zan, jnte-WiSye-c... 9. ,1 9 i-
catle metmformele Rrocedures als hulpmiddel. paarnaast doet aanstunng
Ee beroep op politiek invoelingsvermogen van minister 6n van ZBO-
bestuurders. In de praktiik is de grens tussen (de verantwoordelijkheden

.-I

voor) beleid en uitvoering nameliik niet eenduidig-sn veelal aan dvnamiils
enderhevig·     Bij de benoeming van ZBO-bestuurders     kan de minister
rekening houden met hun competenties in dit opzicht.

Dgordat het function en van. het arrangement-sterk_afhankeliikisvan
-

cultuur en competenties wordt de relatie tussen ministizQ21-en-ZBO geKen-
inerkt door een wankel evenwicht. Deze analyse strookt met Schumpeters-......
inzicht dat structuren in een bilateraal monopolie ontoereikend zijn en dat
voortdurende gedragsafstemming nodig Lfhoofdstuk  1) In de /Ej'Earim
36- culKiur echter noeal   eens te worden verwaarloosd-als-onierdeelvan
veneTstandiin/Jilt-vsidif-47-aiQ  ME.Sindegewenste  verandedngen
E-*structulll;-gl,-g *WJ-We=YQQI#QIddi#gflip-tfi„XSiZijj. 2 9 nqdiS.ME,aainete'
Eakken in parallele_traiecten die oD elkaar ir tipen, zodat uitvoeraers en
P2111ieke  leidinK  geleideliik_aan hun nieuwe poeisispjiifEEREFEEr

9.6 Epiloog

Het vinden van een adeauate balans tussen autonomie en controle in de
-vervulling van overheidstaken.vormt een probleem van alle tijdelil  De anC

-                                                    --I ;.Il----d

 ddnhieIgp.varieren nAgr gpinng rip. p.ifen die, ap. gper.,t ss,vcontdxt stelt.
hen definitief antwoord is daarmee uitgesloten. Ook bij de verdere uitbouw
van het streven naar kerndepartementen keren. de vraagstukken   van   de
instelling  en de aansturing..voortdurend  teru'4.  (hoofd EF3) Met de onderha-
vige studie is beoogd in dit opzicht een fundamentele bijdrage te leveren
door politieke afwegingen bij de instelling van ZBOs inzichtelijk te maken
en een handreiking te doen om zorgvuldig en systematisch inhoud te geven
aan de aansturing van ZBOs door minister(ie)s. Voor de praktische toepas-
sing van deze bijdrage is verdere uitwerking gewenst. Enerzijds kan het
geboden theoretisch kader in toekomstig onderzoek worden onderworpen
aan empirische toetsing. Anderzijds kan worden gezocht naar concrete
instrumenten om handen en voeten te geven aan de feitelijke aansturing in
uiteenlopende omstandigheden.



I Feitelijke gegevens over zelfstandige bestuursorganen en
agentschappen

I.1 Inleiding

Het doel van deze bijlage is tweeledig. Ten eerste wordt ernaar gestreefd
een globaal inzicht te geven in de omvang, samenstelling en dynamiek van
de populatie van ZBOs (paragraaf I.2) en agentschappen (paragraaf I.3). Ten
tweede wordt gepoogd te toetsen wat de praktische weerslag is van het
streven naar kerndepartementen. Concreet wordt gezocht naar een empiri-
sche indicatie van de mate waarin afzonderlijke ministeries als kerndeparte-
ment kunnen worden getypeerd (paragraaf I.4).

Voor het onderzoek in deze bijlage is gebruik gemaakt van verschillen-
de bronnen. Om een overzicht van ZBOs te krijgen, zijn de beschikbare
inventarisaties uit 1993 (TK 24130, nr. 3) en 1996 (TK 25268, nr. 1) als
uitgangspunt genomen. Met behulp van Kamerstukken, Smatsbladen en
Staatscouranten zijn de ontwikkelingen sindsdien zo goed mogelijk gevolgd.
Gegevens over personeel van ZBOs zijn geput uit opgevraagde jaarversla-
gen. Over agentschappen (en ministeries) zijn de benodigde gegevens
verzameld met behulp van Miljoenennota's en begrotingen van ministeries
(TK 25600). Ter aanduiding van de ministeries worden afkortingen gebruikt
die zijn opgenomen in de lijst voorin dit boek.

I.2 Populatie van ZBOs: omvang, samenstelling en dynamiek

Omvang en samenstelling
Bij het in kaart brengen van de ZBO-populatie stuit men op een aantal
problemen, die samenhangen met het ontbreken van een definitie met
voldoende onderscheidend vermogen. In Aanwijzing 124a worden ZBOs
omschreven als een soort restcategorie. Een ZBO is ieder "bestuursorgaan
op het niveau van de centrale overheid, dat niet hi8rarchisch ondergeschikt
is aan een minister en niet is een adviescollege, (...) waarvan de adviestaak
de hoofdtaak is." Interpretatieproblemen doen zich in het bijzonder voor bij
zelfstandige bestuursinstellingen (ZBIs) en private ZBOs (zie hoofdstuk
2.3). Sommige ZBIs (bijv. het Bureau voor de Industritle Eigendorn)
worden expliciet als ZBO aangemerkt, terwijl andere (bijv. het Centraal
Bureau voor de Statistiek) niet als zodanig worden erkend (Stb 1993, nr.
535). Hier zijn alle ZBIs beschouwd als onderdeel van het ministerie en
derhalve niet meegeteld. Private ZBOs zijn particuliere organisaties (bedrij-
ven, stichtingen of verenigingen) of personen die hun economische bestaans-
recht ontlenen aan marktactiviteiten, maar als nevenactiviteit 66n of meer
publieke taken verrichten. Voor dit laatste deel worden zij erkend als ZBO
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op grond van een bepaalde wettelijke regeling en/of Europese richtlijn.
Tenminste twee problemen doen zich hier voor. Er zijn clusters van private
ZBOs waarvan de publieke taak slechts een geringe neventaak betreft en/of
waarvan de exacte aantallen niet bekend zijn. Voorbeelden zijn de APK-
keuringsstations en de installateurs van tachografen. Deze zijn hier buiten
beschouwing gelaten. Daarnaast kan een bepaalde organisatie (of persoon)
op grond van verschillende regelingen worden aangewezen als ZBO, door
66n ministerie (Det Norske Veritas is bijvoorbeeld erkend door SZW voor
het keuren van drukvaten en het certificeren van arbodiensten) of door
meerdere ministeries (TNO Certification is bijvoorbeeld erkend door VWS
en VW).1 Voor de totaaltelling zijn deze ZBOs slechts 66n keer meegeno-
men. Ook in een ander opzicht is afgezien van dubbeltelling. Volgens de
toelichting op Aanwijzing 124j wordt namelijk een Raad van Toezicht die
deel uitmaakt van een organisatie met een bestuur dat als ZBO is aange-
merkt, ook zelf beschouwd als ZBO. Om verwarring te voorkomen, wordt
deze formeel-juridische benadering hier niet gevolgd maar stee(is 66n orgaan
per organisatie meegeteld. Tesamen manen zulke problemen tot voorzichtig-
heid bij het trekken van conclusies uit de hier gepresenteerde gegevens.

Uitdrukkelijk wordt aangetekend dat onderstaande cijfers een indicatief    I
karakter hebben zonder de pretentie van absolute volledigheid en juistheid.

Zoals in hoofdstuk 1 en 2 is uiteengezet, ligt in deze studie het accent op
ZBOs met een budget en met (publieke of private) rechtspersoonlijkheid.
Aan de hand van de criteria budgetafhankelijkheid en rechtspersoonlijkheid
zijn ZBOs, met 1 januari 1999 als peildatum, in tabel I. 1 ondergebracht in
zes categoriean. Dit levert het volgende beeld op.

Tabel I.l: ZBOs naar rechtspersoonlijkheid en budgetafhankelijkheid

Rechtspersoonlijkheid Geen Publiek Privaat ; Totaal

Budgetafhankelijkheid                                                               i
>50% Budget 107 (23) 79 (21) 64 031 ]      250 (67)

<50% Budget 30 (15) 56 (22) 189 (80)     275 (117)
Totaal 137 (38) 135 (43)     253 (103) i   525 (194)

Toelichting: ( ) = aantal clusters (organen met vrijwel identieke taak).

1 Met name combinaties van enerzijds SZW en anderzijds VWS, VW en/of VROM
komen vaak voor.
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Tot het budget zijn middelen gerekend die een ministerie ter beschikking
stelt als bijdrage of subsidie voor het dekken van zowel programma-uitga-
ven aan derden als apparaatskosten. ZBOs die minder dan 50% uit een
budget ontvangen, verkrijgen het merendeel van hun inkomsten uit tarieven,
heffingen, omslagen, verzekeringspremies, contributies en/of opbrengsten uit
leningen en beleggingen. Uit tabel I. 1 kan worden opgemaakt dat iets
minder dan de helft van het aantal ZBOs afhankelijk is van een budget.
Voor veel andere ZBOs geldt dat de minister invloed kan uitoefenen op de
omvang van hun inkomsten, met name door het recht tot goedkeuring van
tarieven. Daarnaast geldt dat bijna 75% van de ZBOs rechtspersoonlijkheid
bezit, zij het vooral in privaatrechtelijke vorm.

De categorietn waarop in deze studie de nadruk valt (gemarkeerde
cellen) maken ruim 25% uit van de totale populatie en bijna 60% van de
ZBOs die in hoofdzaak worden gebudgetteerd.2 Voorbeelden van deze
categorieEn zijn het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de Pensioen- en
Uitkeringsraad, Staatsbosbeheer, en de verschillende Fondsen voor kunsten.
ZBOs waarvoor het budget niet de grootste inkomstenbron vormt, brengen
veelal relatief concrete producten voort. Hierbij kan worden gedacht aan
keuringsinstanties (bijv. Bureau Veritas en KIWA) en organisaties die
registraties beheren (bijv. Kamers van Koophandel en Kadaster).

Dynamiek: instelling en ophefing
ZBOs vormen geen constante populatie. Integendeel, met name de afgelopen
jaren hebben zich aanzienlijke fluctuaties in de (totale) populatie voorge-
daan. Als indicatie van deze dynamiek zijn in figuur I.2 aantallen gepresen-
teerd van ZBOs die zijn ingesteld en (weer) zijn opgeheven: Voor private
ZBOs waarvan de status periodiek wordt vernieuwd, is uitgegaan van de
eerst bekende datum van instelling. De vlakken in de figuur geven cumula-
tief (aantallen uit het desbetreffende jaar plus uit de voorgaande jaren) weer
met hoeveel organen de populatie per saldo groeide of afnam. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen totale aantallen ZBOs en ZBOs die worden
bekostigd uit een budget (budget-ZBOs).

Uit dit overzicht kan worden opgemaakt dat er sinds 1990 vrijwel
evenveel nieuwe ZBOs zijn ingesteld (in totaal circa 195) als er zijn
opgeheven (in totaal circa 200). In het achterliggende decennium heeft een
wisseling plaatsgevonden met gemiddeld 20 ZBOs per jaar, waarbij de

2 Volgens een eigen schatting (op basis van de eerdergenoemde bronnen) verschaffen
deze ZBOs circa 106.000 arbeidsplaatsen en ontvingen  zij  in   1997  ruim  f 16 miljard  aan
begrotingsgelden.
1 Van sommige ZBOs was de exacte datum van instelling of opheffing niet voorhanden.

Deze zijn in de laatste kolom (19??) opgenomen.
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Figuur 1.2: ZBOs: instellingen en opheffingen 1990-1999
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populatie als geheel vrij constant in omvang is gebleven. Voor een deel is
namelijk sprake van vervanging, met soms gelijktijdige fusie, van oude door
nieuwe ZBOs. Zo zijn de Landelijke organen Wet Educatie en Beroeps-
onderwijs (22) in de plaats gekomen van de Landelijke organen voor het
leerlingwezen (34), zijn de Reclasseringsstichtingen (19) opgegaan in de
nieuwe Stichting Reclassering Nederland, en zijn de taken van het Praeven-
tiefonds overgenomen door ZorgOnderzoek Nederland. Ook voor veel
andere organisaties waarvan de ZBO-status is opgeheven, geldt overigens
dat zij in 66n of andere vorm blijven voortbestaan.

Indien naar afzonderlijke jaren wordt gekeken, kan sinds 1994 een
hogere activiteit worden waargenomen. Dit hangt samen met de toegenomen
politieke aandacht en inspanningen van het kabinet om meer greep te
krijgen op de ZBOs. Ondanks het stringentere beleid is een forse reductie in
aantal ZBOs tot nu toe echter uitgebleven. Een mogelijke oorzaak hiervan
kan zijn gelegen in het feit dat instelling of opheffing van een ZBO (evenals
andere wetgeving) een tijdrovend proces is, waarin ministers niet zelden de
vruchten (baten tn lasten) plukken van door ambtsvoorgangers genomen
beslissingen. Aantallen kunnen daarom niet direct worden gerelateerd aan
inspanningen van een bepaalde minister of kabinet. Met name aan de
instelling van een ZBO gaat vaak een lang traject vooraf. Deels vindt dit
plaats   in het politiek-ambtelijke circuit van beleidsvoorbereiding. 4  Voor  een

4 Zo beslaat het onofficiele traject bij SBB circa 8 jaar: van het principebesluit tot
verzel fstandiging  in   1987  tot  aan de adviesaanvraag  bij  de  Raad van State begin   1995.
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ander deel betreft het de formele procedure die moet worden doorlopen om
wetten tot stand te brengen. Uit een inventarisatie voor 9 ZBOs (zie tabel
I.3) blijkt dat de duur van dit formele traject nogal uiteenloopt.

Tabel I.3: Formele instellingstrajecten van enkele ZBOs

Bij RvS Advies RvS  Bij TK Bij EK In Stb Gelding Totaal

per (mnd)

IBG 04-11-92 04-03-93 30-03-93 27-10-93 15-12-93 01-01-94 ca 14

Kad 28-10-92 11-01-93 02-02-93 15-07-93 14-02-94 01-05-94 ca  18

COA 16-06-93 05-11-93 09-12-93 19-04-94 19-05-94 01-06-94 ca 12

RDW 14-04-92 22-09-92 17-12-92 23-11-94 29-03-96 01-07-96 ca 50

DOB 17-07-95 21-11-95 20-03-96   28-11-96   19-12-96 01-01-97 ca 17

OPTA 05-06-96 24-09-96 29-11-96 21-05-97 05-07-97 01-08-97 ca 14

SBB 07-03-95 01-12-95 04-03-96 29-05-97 11-09-97 01-01-98 ca 34

ZON 30-08-96 27-01-97 02-07-97 27-01-98 14-02-98 01-07-98 ca 22

RTV 03-06-96 14-01-97 29-04-97  24-03-98  01-07-98 01-07-98 ca 25

Toelichting: RvS = Raad van State; IBG = Informatie Beheer Groep (TK 23073); Kad
= Kadaster (TK 23007); COA = Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (TK 23540);
RDW = Rijksdienst Wegverkeer (TK 22961); DOB = Dienst Omroepbijdragen (TK
24648); OPTA = Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (TK 25128);
SBB = Staatsbosbeheer (TK 24622); ZON = ZorgOnderzoek Nederland (TK 25438);
RTV = Raad voor de Transportveiligheid (TK 25332); (..) = relevante bron.

Uit het overzicht komt naar voren dat, inclusief RDW en SBB, het traject
gemiddeld circa 22 maanden beslaat. Een realistischer beeld ontstaat
wanneer deze twee ZBOs buiten beschouwing worden gelaten. Dan blijkt
met het formele proces van verzelfstandiging gemiddeld circa 17 maanden
te zijn gemoeid. De uitschieters bij RDW en SBB zijn onder meer terug te
voeren   op de kentering   in het beleid vanaf medio   1994   en de daarmee

gepaard gaande onzekerheid in politiek-ambtelijke kring over de concrete

invulling van de nieuwe koers.

I.3 Populatie van agentschappen: omvang, samenstelling en dynamiek

Omvang en samenstelling
Per 1 januari 1999 zijn er in totaal 21 agentschappen. Kenmerkend voor
agentschappen is dat zij rechtspersoonlijkheid ontberen. Onderlinge verschil-
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len komen wel tot uitdrukking in de wijze waarop hun activiteiten worden
bekostigd. Vrijwel alle agentschappen zijn in hoge mate aangewezen op een
budget  van het moederministerie. 5  Slechts 2 agentschappen ontvan-gen  hun
meeste inkomsten uit tarieven voor verleende diensten aan derden.

Dynamiek: instelling en opheljing
Hoewel agentschappen relatief nieuw zijn, kan niettemin een forse groei in
aantallen worden geconstateerd. Tabel I.4 geeft hiervan een beeld.

Tabel I.4: Instellingen en opheffingen 1994-1999

Jaar 1994
1995      1996     1997      1998      1999      Totaal

Instellingen       4          3          6          1          6          3         i 2 3
Oph€#ingen       -           -                       -           1           1          1 2

Sin(is de introductie   van de eerste agentschappen   in   1994   zijn er gemiddeld
4 agentschappen per jaar bij gekomen. Gezien de nu voorliggende plannen
lijkt deze groei zich ook in de komende jaren voort te zetten. Zo zijn er
voornemens om in de nabije toekomst Rijkswaterstaat (VW), de Export-
bevorderings- en Voorlichtingsdienst (EZ), en de Rijksdienst voor keuring
van  Vee en Vlees  (LNV)  om te vormen tot agentschap. 6

E6n agentschap (Organisatie Informatie- en communicatietechnologie
Openbare orde en veiligheid) is door ontvlechting voortgekomen uit een
ander agentschap (Korps Landelijke Politiediensten). De 2 opgeheven agent-
schappen, de Beheerorganisatie Gemeentelijke BasisAdministratie persoons-
gegevens en het Duyverman Computer Centrum, zijn ieder opgegaan in een
nieuw (en groter) agentschap: het Agentschap Basisadministratie Persoons-
gegevens en Reisdocumenten respectievelijk de Defensie Telematica
Organisatie.

I.4 Kerndepartementen als realiteit?

Sinds omstreeks 1994 streeft de regering ernaar de rijksdienst zodanig te
reorganiseren dat ministeries kleine, maar hoogwaardige kerndepartementen

s   Zij   leggen   in 1998 beslag   op   ruim  f 3 miljard begrotingsgelden. In totaal bieden   de
agentschappen tesamen ruim 27.000 arbeidsplaatsen.
6  In deze diensten   gaat in totaal circa  f 700 miljoen om, terwijl   zij aan circa 12.300
mensen werk verschaffen.
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vormen die zijn omringd door intern (agentschappen) of extern (ZBOs)
verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. (zie hoofdstuk 3.3) Daarbij concen-
treert het kerndepartement zich op de beleidsontwikkeling en zorgt tevens
voor de aansturing van beleidsuitvoering. In een recente rapportage conclu-
deert de minister van Binnenlandse Zaken dat "een gestage ontwikke-ling in
de richting van kleine en slagvaardige bestuurskernen" kan worden gecon-
stateerd (TK 25226, nr. 4; vgl. TK 21427, nr. 165). Weliswaar geeft de
rapportage een indruk van deze ontwikkeling, maar een goed gekwantifi-
ceerde onderbouwing ontbreekt. Als eerste stap in deze richting is getracht
een empirische indicatie te verkrijgen door per ministerie na te gaan wat de
globale verhouding is tussen de personeelsformatie van (i) de ZBOs die uit
de begroting worden bekostigd, (ii) de agentschappen die van het ministerie
deel uitmaken, (iii) de (overige) diensten van het ministerie, en (iv) de
bestuurskern. De resultaten zijn in figuur I.5 gepresenteerd.

FIguur 1.5: Personeel als emplrlsche Indlcatle van kemdepartementen
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Voor de personeelsformatie zijn zoveel mogelijk begrotingscijfers 1998
gebruikt. Wat de status van organisatie-eenheden betreft is uitgegaan van de
situatie op 1 januari 1999, waarbij bovengenoemde rapportage als hand-
leiding is genomen om de bestuurskern af te bakenen (ten opzichte van de
diensten). Tot de diensten behoren planbureau's (bijv, Centraal Plan Bureau
en Sociaal-Cultureel Planbureau), inspecties (bijv. Inspectie Gezondheids-
zorg en Luchtvaartinspectie), veldeenheden (bijv. krijgsmachtdelen en
ambassades) en uitvoerende eenheden (bijv. Rijkswaterstaat en Domeinen).
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Dit overzicht illustreert dat er duidelijke gradaties zijn in de mate
waarin ministeries op weg zijn naar kerndepartementen. Daarbij kan het
gemiddelde voor de hele rijksoverheid (GemTot in figuur I.5) als 'bench-
mark' worden gehanteerd. Dit komt bij benadering neer op de volgende
verhouding in personeel: ZBOs 36%, agentschappen 9%, diensten 48% en
bestuurskernen 7%. De gradaties tussen ministeries kunnen op twee manie-
ren in beeld worden gebracht, namelijk als de verhouding tussen (i) ministe-
rie (bestuurskern, diensten en agentschappen) en ZBOs, of (ii) bestuurskern
en diensten enerzijds en agentschappen en ZBOs anderzijds. De eerste
benadering is gepropageerd door de commissie-Wiegel (TK 21427, nr. 52);
de tweede is nu min of meer in zwang. In beide benaderingen kan worden
geconstateerd dat de ministeries van OCW, Justitie en SZW (in termen van
personeelsaantallen) het meest op een kerndepartement gelijken, terwijl BZK
en LNV zich in die richting bewegen. Daarentegen zijn de ministeries van
AZ, BuZa, VROM en VWS (nog) nauwelijk als kerndepartement aan te
merken.

Figuur I.5 is slechts een momentopname van een voortgaand proces,
terwijl ook deze personeelsaantallen niet alles zeggen.7 Ook de groei in het
aantal agentschappen (tabel I.4) alsmede de relatieve toename van het
aandeel van de gebudgetteerde ZBOs (figuur I.2) in de afgelopen jaren wijst
op een ontwikkeling naar kerndepartementen. Bovendien kan het relatieve
aandeel van de diensten een perspectief bieden op de toekomst. Onder die
categorie bevinden zich immers veel kandidaten voor (verdere) verzelf-
standiging.8 Bij de klassieke ministeries (AZ, BuZa, Financidn en Defensie)
zijn de mogelijkheden tot verzelfstandiging naar ZBOs of agentschappen
zeer beperkt. Daarentegen kunnen ministeries als VWS, EZ en VW nog
duidelijk verder groeien naar een kerndepartement, in het bijzonder wat
betreft de zelfstandige bestuursinstellingen. De minister van EZ is bijvoor-
beeld van plan om in 1999 de Nederlandse Mededingingsautoriteit om te
vormen tot ZBO, terwijl in het kader van de interdepartementale beleidson-
derzoeken wordt bezien of het Centraal Bureau voor de Statistiek ZBO-
status kan laijgen (TK 25250,   nr.    1:    12). Het ministerie    van   VW   zal   (in
personeelsaantallen gemeten) de score van SZW benaderen indien de
voorgenomen interne verzelfstandiging van Rijkswaterstaat doorgaat.

  Idealiter zijn bijvoorbeeld ook gegevens nodig over het gemeentelijk personeel dat
uitvoering geeft aan (door de rijksoverheid opgelegde) taken die uit specifieke uitkerin-
gen worden bekostigd.
8 Daarnaast kunnen natuurlijk geheel nieuwe organen met de status van ZBO in het leven
worden geroepen. Zo zijn er plannen om de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie
(VWS) te ontvlechten uit het College voor Zorgverzekeringen (voorheen de Ziekenfonds-
raad), terwijl een Bureau Financieel toezicht Notarissen (EZ) in oprichting is.



II Feitelijke arrangementen verklaard met behulp van de
nieuw-institutionele politieke economie

II.1 Inleiding

In deze bijlage wordt het in hoofdstuk 7 gepresenteerde model toegepast op
concrete beleidstaken teneinde de verklarende waarde ervan te illustreren.
Gekozen is voor drie relatief nieuwe taken die divers van aard zijn en waar-
van de uitvoering in praktijk in uiteenlopende arrangementen is onderge-
bracht. Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij: toekenning van studiefinan-
ciering (paragraaf II.2), toelating van asielzoekers (paragraaf II.3), en
toezicht op de mededinging (paragraaf II.4). Gemeenschappelijk hebben
deze taken dat zij vragen om beslissingen in individuele gevallen binnen de
kaders van vastgesteld beleid. Bij iedere taak volg ik een methodiek van
drie stappen. Ten eerste wordt globaal aangeduid wat de inhoud is van de
taak, welke officiele motieven zijn gegeven om al dan niet een ZBO in te
stellen, en welke positie   het

' feitelijke' arrangement inneemt   op het contin-
uum tussen agentschap* en ZBO* (zie bijlage IV). Vervolgens wordt de
taak aan een theoretische analyse onderworpen. De tweede stap is om de
taak te typeren aan de hand van exogene variabelen en op basis daarvan te
beredeneren hoe hoog de respectieve transactiekosten kunnen zijn. Als derde

stap wordt nagegaan in welke verhouding de verschillende typen instrumen-
ten zouden moeten worden ingezet om de som van deze transactiekosten te
reduceren. Hieruit kan worden afgeleid waar het (theoretisch) meest ratione-
le arrangement globaal is gepositioneerd op het continuum tussen agent-
schap* en ZBO*. Deze modelmatige voorspelling wordt vervolgens gecon-
fronteerd met het 'feitelijke' arrangement. Tot slot wordt een conclusie

getrokken over de verklarende waarde van het nieuw-institutionele politiek-
economische model (paragraaf II.5).

II.2 Toekenning van studiefinanciering

II.2.1  ACHTERGROND: TAAK, MOTIEVEN EN 'FEITELIJK' ARRANGEMENT

In 1986 is met de Wet op de studiefinanciering (Wsf) de basis gelegd voor
een nieuw studiefinancieringsbeleid.' Op grond   van   de Wsf heeft iedere
student van 18 tot 30 jaar in principe recht op een studiebeurs, die is
opgebouwd uit wettelijke normbedragen. Studiefinanciering is een belangrijk

' Beleidsdoeleinden zijn het vergroten van de toegankelijkheid van onderwus en de
economische zelfstandigheid van jongeren. (Noordegraaf en Kickert   1993:   183)
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middel om beleidsdoeleinden te realiseren en vergt een substantieel budget. 2

Uitvoering van de Wsf behelst het beslissen over toekenning van studiefi-
nanciering aan individuele studenten. Deze taak is opgedragen aan de
Informatie Beheer Groep (IBG).3 Met ingang van 1994 heeft de IBG de
status van ZBO gekregen. (Stb 714, 1993) Ter onderbouwing hiervan zijn
drie argumenten aangevoerd. Ten eerste was een heldere scheiding tussen
beleid en uitvoering mogelijk, waarbij de ministeriale verantwoordelijkheid
werd toegespitst op de hoofdlijnen van beleid en het globale functioneren
van de IBG. Hiervan verwachtte men een reductie in het eindstationeffect,
omdat veel uitvoeringsproblemen op afstand kunnen worden gehouden. Ten
tweede werd de IBG bevrijd van beheersregels die efficientieverbeteringen
in de weg stonden. Ten derde is de regelgeving inzake studiefinanciering
zodanig gedetailleerd dat de IBG weinig beleidsvrijheid heeft. (TK 23073,
nr. 3: 2-5; Ter Bogt 1998: 134-135) In bijlage IV is geadstrueerd dat het'
feitelijke' arrangement   voor  deze  taak,  met  name voor instrumenten   van

delegatie, onafhankelijkheid en interventie, dicht bij het ZBO* kan worden
gepositioneerd.

II.2.2  BELEIDSTAAK: KENMERKEN EN TRANSACTIEKOSTEN

Aan de taak studiefinanciering ligt een brede politieke consensus ten
grondslag inzake de te bereiken doelstellingen. Als gevolg van het open-
einde karakter van de Wsf staat het beleid echter periodiek onder druk van
bezuinigingen die beleidswijzigingen oproepen.4 (vgl. IBG 1997: 15,23-24)
De eenduidigheid kan daarom worden gekenmerkt als gematigd tot hoog.
De lasten worden gedragen door de belastingbetalers, die vanwege diffuse
belangen nauwelijks zijn georganiseerd. De baten vloeien naar in totaal circa
600.000 studenten (IBG 1996: 21). Zij hebben zich tot op zekere hoogte
georganiseerd teneinde hun gezamenlijk belang te behartigen: Hoewel toe-
kenning van studiebeurzen gevalspecifiek is, zijn de meeste criteria voor het
bepalen van de hoogte van de beurs objectiveerbaar.6 Zij kunnen in de wet

lIn  1998 was met de Wsf ruim f 4,3 miljard gemoeid. (TK 25600-VIII, nr. 2: 228)
' Daarnaast geeft IBG onder meer uitvoering aan de Wet tegemoetkoming studiekosten
en de Les- en cursusgeldwet, het beheer van basisregistraties, en de aanmelding, selectie

en plaatsing in het hoger onderwijs. Deze taken blijven buiten beschouwing.
4  In  de  periode  1986-1997  is  de  Wsf circa 25  keer gewijzigd (NRC 1997)

s Bekend zijn de Landelijke Studenten Vakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg.
6 Belangrijke criteria zijn onder meer het type onderwijs dat wordt gevolgd, het al dan
niet thuiswonend zijn, en de financiele draagkracht van student, eventuele partner en
ouders.    (Stb    112, 1991) Volgens Kuiper   c.s.   (1992:    47-48) kan circa   80%   van   de

aanvragen via standaardprocedures worden afgehandeld. In de overige gevallen is er
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worden neergelegd, waarbij eenvoudig kan worden vastgesteld in hoeverre

een aanvrager hieraan voldoet. De criteria vormen als het ware de fasen in
het productieproces, dat als gevolg van deze transparantie (zeer) goed

programmeerbaar is. (Kuiper e.a. 1992: 47-48) Het proces resulteert in
grote aantallen beschikkingen. Kuiper c.s. (1992: 83) kwalificeren deze

producten als vertrouwensgoederen, waarvan de kwaliteit wordt beoordeeld
op de mate waarin is voldaan aan eisen van zorgvuldigheid: MijrIs inziens

kan de meetbaarheid niettemin als gematigd worden aangemerkt, omdat
opgedane ervaring relatief snel tot eenvoudiger beoordeling kan leiden. Op
concurrentie-intensiteit scoort de taak laag. Bulkproductie van beschikkin-

gen op grond van gedetailleerde regelgeving vereist namelijk grootschalige
investeringen in transactie-specifieke automatiseringsystemen. (Kuiper e.a.
1992: 82; Ter Bogt 1998: 139, 150, 164-165) Alleen binnen een langdurige
contractrelatie leveren zulke investeringen voldoende rendement op. De
kennis en kunde die werknemers bezitten, is daarentegen minder specifiek
voor het productieproces. Van de alternatieven die de arbeidsmarkt biedt,

gaan daarom enige prikkels uit voor de betrokken ambtenaren om effici8nt
en kwalitatief goede prestaties te leveren.

Uit dit samenstel van kenmerken kan de volgende configuratie van transac-

tiekosten worden afgeleid. De bes/uitvormingskosten kunnen als grootste

probleem worden aangemerkt, omdat grote aantallen individuele beslissin-

gen in het geding zijn. Bovendien worden baathebbers vanwege hun matige
organisatiegraad geconfronteerd met participatiekosten. Dit laatste stelt
baathebbers ook voor problemen bij het beschermen van hun belangen tegen

politieke inmenging in (de uitvoering van) het beleid. Politici worden
hiertoe immers geprikkeld door de onbeheersbaarheid van Wsf-gelden, die
een bron van instabiliteit en potenti6le politieke conflicten is. Daarom

vormen ook de commitmentkosten een probleem. Dit is echter secundair aan
de besluitvormingskosten omdat de uitvoering in hoge mate kan worden

geprogrammeerd, en lastendragers nauwelijks in staat zijn om oppositie te
voeren: De agencykosten zijn laag. Weliswaar ontbreekt concurrentie

vrijwel en gaat meting van de productkwaliteit met enige moeilijkheden
gepaard, maar het productieproces kan goed worden geprogrammeerd. De

enige beleidsvrijheid, maar deze vraagt nauwelijks inhoudelijke afwegingen.
7 Eisen zoals beslissen binnen redelijke termijn, gelijke behandeling van gelijke gevallen,

en zorgvuldige besluitvorming. (Kuiper e.a. 1992: 126-127) Er kan bijvoorbeeld worden

nagegaan hoeveel klachten zijn ingediend alsmede bezwaar- en beroepschriften bij de
rechter en de Nationale Ombudsman.

8 Bovendien zijn politici terughoudend om wettelijke rechten aan te tasten die recht-

streeks de inkomenspositie van kiezers raken.
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onzekerheidskosten, die voortvloeien uit het gevalspecifieke karakter van
beslissingen inzake toekenning van studiebeurzen, zijn zeer laag. De criteria
voor toekenning kunnen namelijk eenduidig in de wet worden vastgelegd,
terwijl het proces van toekenning transparant is.

II.2.3  ARRANGEMENT: DE KEUZE VAN INSTRUMENTEN

In dit geval ligt het voor de hand dat een rationele minister kiest voor de
volgende combinatie van typen instrumenten. De besluitvormingskosten (het
eindstationeffect) kunnen fors worden gereduceerd met behulp van delega-
tie, aangezien uitvoeringsbeslissingen goed kunnen worden geprogram-
meerd. Vanwege ongunstige effecten op de agencykosten is een beperking
van de intensiteit nodig, zodat een gematigd tot hoog niveau van delegatie
resulteert. Ter beperking van de commitmentkosten is onafhankelokheid
wenselijk. De reden daarvoor ligt in de gelijkheid waarmee individuele
studenten dienen te worden behandeld (vgl. Kuiper e.a. 1992: 127). Onaf-
hankelijkheid ontneemt de minister belangrijke mogelijkheden om in indivi-
duele gevallen opportunistisch gedrag te ontplooien. (vgl. De Ru 1993: 44-
45) Onafhankelijkheid dient hier echter gematigd te blijven, omdat het de
besluitvormings- en de agencykosten omhoog stuwt.9 Laatstgenoemde kos-
ten kunnen worden gereduceerd door middel van procedures en interventie-
mogelijkheden. Mogelijkheden tot beroep op de rechter en de Nationale
Ombudsman prikkelen uitvoerders om beslissingen te nemen die zowel
beleidsconform zijn als efficient (snelheid van behandeling) en van goede
kwaliteit (zorgvuldigheid). Daarnaast gaat hiervan een positieve nevenwer-
king uit op de commitment- en de onzekerheidskosten, omdat belanghebben-
den beslissingen van de minister respectievelijk uitvoerders kunnen laten
toetsen door een onafhankelijke rechter die bindende uitspraken kan doen.
Participatie brengt echter kosten met zich, zodat dit instrument met gematig-
der intensiteit kan worden ingezet. De mogelijkheden tot interventie worden
beperkt gehouden, omdat voor uitvoerders de ruimte tot opportunistisch
gedrag en daarmee voor de minister de noodzaak tot ingrijpen beperkt is.
Bovendien heeft interventie een opdrijvend neveneffect op de besluitvor-
mings- en de commitmentkosten.

Resumerend zijn in tabel II. 1 de kenmerken van deze taak weergegeven
tesamen met het modelarrangement.

9 Het effect op de onzekerheidskosten is beperkt, omdat de noodzaak voor baathebbers
om de uitvoering te beinvloeden gering is.
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Tabel II.1: Overzicht taakkenmerken en typen instrumenten

Taakkenmerk Score
E
Type instrument Score

organisatiegraad                   0 i Delegatie +»+

eenduidigheid +/4-+
 
Onafhankelijkheid            +

programmeerbaarheid           ++ i Interventie                      0
meetbaarheid                         + 1 Procedures +»+

concurrentie-intensiteit        0             i

Toelichting: 0 = laag; + = gematigd; 4-+ = hoog.

Op grond van het model kan derhalve worden verwacht dat regulering van
deze taak plaatsvindt met een arrangement dat in belangrijke mate trekken
vertoont van het ZBO*. Dit komt overeen met het 'feitelijke' arrangement.

II.3   Toelating van asielzoekers

II.3.1 ACHTERGROND: TAAK, MOTIEVEN EN 'FEITELLIK' ARRANGEMENT

Bij deze taak gaat het om het afhandelen van verzoeken van individuele
asielzoekers (vluchtelingen) om toelating in Nederland. De toelatingstaak
vindt zijn basis in de Vreemdelingenwet en is opgedragen aan de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst    (IND). Deze dienst heeft sinds begin    1994    de
status van agentschap. Als belangrijkste motief voor deze keuze wordt
genoemd dat het beleid doelmatiger en flexibeler kan worden uitgevoerd,
terwijl de ministeridle verantwoordelijkheid intact blijft. Aan dit laatste ligt
de overweging ten grondslag dat het bij toelating gaat om de principiele
politieke vraag wie toegang krijgt tot Nederlands grondgebied. (TK 23182,
nr. 2) In bijlage IV is geadstrueerd dat het 'feitelijke' arrangement voor
deze taak dicht bij het agentschap* kan worden gepositioneerd.

II.3.2 BELEIDSTAAK: KENMERKEN EN TRANSACIlEKOSTEN

Directe baathebbers bij deze beleidstaak zijn asielzoekers. In omvang
vormen zij een niet geringe groep, met belangen die zich vanwege diffusiteit
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moeilijk laten organiseren.10 Dat neemt niet weg dat hun belangen tot op
zekere hoogte worden behartigd door kleine nonprofit organisaties, zoals
VluchtelingenWerk Nederland. De lasten van deze taak worden gedragen
door de belastingbetalers. Aangezien alleen lastendragers een stem hebben
bij verkiezingen, zal hun belang zwaarder wegen voor een minister. Van
beide groepen is de organisatiegraad dus laag. Als laag kan eveneens de
eenduidigheid worden aangemerkt. Zo is het toelatingsbeleid door de grote
maatschappelijke gevoeligheid en de exogeniteit van de stroom asielzoekers
(TK 23182, nr. 2: 11) aan veel dynamiek onderhevig en bevat het aanzien-
lijk conflictpotentieel. Daarnaast is er sprake van spanning tussen doelein-
den, omdat de behandeling van verzoeken 'streng, maar rechtvaardig' dient
te zijn. Enerzijds dient de instroom van asielzoekers namelijk zo klein
mogelijk te worden gehouden en zo snel mogelijk te worden verwerkt.
Anderzijds dient recht te worden gedaan aan de specifieke, soms zeer
uiteenlopende en moeilijk controleerbare omstandigheden van individuele
asielzoekers (vgl. TK 23182, nr. 1: 4). Om die reden laten de criteria
waaraan asielverzoeken worden getoetst veel beleidsruimte. Dit heeft als
gevolg dat, hoewel de fasen in de toelatingsprocedure ex ante bekend zijn,
de programmeerbaarheid van het productieproces matig tot laag is. De
procedure resulteert in een beschikking, die overwegend het karakter heeft
van een vertrouwensgoed. Meting van de kwaliteit geschiedt aan de hand
van een zorgvuldigheidstoets." De meetbaarheid is derhalve laag. Omdat
het gaat om een uniek product is op de productmarkt geen sprake van
concurrentie. De vereiste inhoudelijke kennis en vakbekwaamheid voor deze
taak is gematigd specifiek. Gedeeltelijk is deze ook op de arbeidsmarkt
beschikbaar, omdat advocaten en andere leden van de juridische professie
zich met de toelatingsprocedure bezighouden. Hierdoor is er enige (potenti-
ele) concurrentie.

Uit dit samenstel van kenmerken kan de volgende configuratie van transac-
tiekosten worden afgeleid. De besluitvormingskosten zijn het meest ernstig.
Vanwege de dynamiek in en de politieke gevoeligheid van het asielbeleid is
het moeilijk om consensus te bereiken en te bewaren. Bovendien gaat het

'0 Gemiddeld ging het in de periode 1992-1997 om circa 30.000 nieuwe asielzoekers per
jaar. Uit de cijfers blijkt dat dit aantal sterk kan wisselen: 20.000 (1992), 34.000 (1993),
53.000 (1994), 29.000 (1995), 21.000 (1996) en 27.000 (1997). (TK 25600-VI, nr. 2: 48)
Een  indicatie van diffusiteit vormen  de  ruim 100 verschillende nationaliteiten die onder
de  asielzoekers zijn vertegenwoordigd.  (COA   1997:  9)
" Hierbij wordt onder   meer in ogenschouw genomen het aantal beslissingen    dat    in
beroep wordt vernietigd, de gemiddelde wachttijd, en het oordeel van de Nationale
Ombudsman over de afhandeling van klachten. (TK 23182, nr. 2: 11)
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om een groot aantal, vaak lastige beslissingen die niet goed kunnen worden
vereenvoudigd door programmering ex ante. Daarnaast maakt de lage
organisatiegraad participatie voor belanghebbenden kostbaar. Een vergelijk-
bare plaats nemen de agencykosten in. De economische agencykosten zijn
hoog omdat op basis van de doeleinden nauwelijks eenduidige maatstaven
beschikbaar zijn, het productieproces in geringe mate programmeerbaar is,
de kwaliteit van het product niet goed is te meten, en concurrentie vrijwel
ontbreekt. Voor de beleidsmatige agencykosten geldt dit in nog sterkere
mate. De minister loopt belangrijke politieke risico's wanneer uitvoerders
verkeerde beslissingen nemen. Beslissingen in individuele gevallen kunnen
namelijk via rechterlijke uitspraken (in beroep) consequenties hebben voor
het beleid of negatieve publiciteit oproepen waardoor het parlement zich
ermee gaat bemoeien. De commitmentkosten kunnen als laag worden aange-
merkt. Baathebbers zijn weliswaar gevoelig voor politieke inmenging, maar
hun stem legt als zodanig weinig gewicht in de politieke schaal. Daarnaast
hebben lastendragers er belang bij dat de minister zijn beleid flexibel kan
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, zoals een grotere instroom van
asielzoekers. Ook de onzekerheidskosten zijn laag. De criteria voor toelating
zijn verankerd in de wet, maar laten bij toepassing in specifieke gevallen
aanzienlijke ruimte voor interpretatie. Omdat belanghebbenden het vermo-
gen ontberen om risico's te reduceren, kan deze onzekerheid moeilijk wor-
den verminderd. Voor de minister weegt dit echter minder zwaar aangezien
baathebbers geen stemrecht hebben (en lastendragers een diffuse groep
vormen).12

II.3.3  ARRANGEMENT: DE KEUZE VAN INSTRUMENTEN

Teneinde de som van deze transactiekosten te minimaliseren, ligt het voor
de hand dat een rationele minister kiest voor de volgende combinatie van
instrumenten. De besluitvormingskosten kan hij tot op zekere hoogte
reduceren door delegatie van bevoegdheden. De inzet van dit type instru-
ment wordt echter sterk begrensd door het negatieve effect op de agency-
kosten. Laatstgenoemde kosten kunnen worden gereduceerd door middel van
procedures, bijvoorbeeld in de vorm van beroepsmogelijkheden op de
rechter. Dit draagt tevens bij aan een reductie van commitment- en onzeker-
heidskosten. De intensiteit van dit type instrument wordt echter gematigd,
omdat belanghebbenden door hun lage organisatiegraad voor aanzienlijke
participatiekosten staan. Om de agencykosten te verminderen zullen daarom

12 Vergelijk de constatering van Kuijer (1994: 240) dat "sprake is van ongelijke behande-
ling van vreemdelingen" omdat zij minder mogelijkheden hebben om tegen overheidsbe-

slissingen in verweer te gaan.
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vooral veel interventiemogelijkheden worden gecreaerd. In organisatorisch
opzicht zal de uitvoerder vrijwel geen onafhankelijkheid worden toegekend,
omdat hierdoor zowel de besluitvormings- als de agencykosten toenemen.

Resumerend zijn in tabel II.2 de kenmerken van deze taak weergegeven
alsmede het modelarrangement.

Tabel II.2: Overzicht taakkenmerken en typen instrumenten

Taakkenmerk Score Type instrument Score

organisatiegraad 0 Delegatie 0/+

eenduidigheid 0 Onafhankelijkheid        0

prograrnnneerbaarheid 0/+ Interventie ++

meetbaarheid 0 Procedures                     +

concurrentie-intensiteit          0

Toelichting: 0 = laag; + = gematigd; ++ = hoog.

Met behulp van het model kan derhalve worden betoogd dat voor deze taak
een arrangement effici8nt is dat sterke gelijkenis vertoont met het agent-
schap*. Dit komt grotendeels overeen met het 'feitelijke' arrangement.

II.4 Toezicht op de mededinging

II.4.1 ACHTERGROND: TAAK, MOTIEVEN EN 'FEITELIJK' ARRANGEMENT

De  Mededingingswet 1998 beoogt de mededinging te beschermen  op  een

wijze die sterke overeenstemming vertoont met het Europese mededingings-
recht (vgl. Mortelmans 1996). In essentie bevat de wet een verbodstelsel.
Van verschillende bepalingen kan echter vrijstelling of ontheffing worden
verleend. Het toezicht is een taak waarbij (naar aanleiding van klachten of
op eigen initiatief) voor individuele gevallen wordt onderzocht in hoeverre

verbodsbepalingen zijn overtreden, en vrijstellingen en ontheffingen worden
nageleefd. De uitvoering van deze taak is in handen gelegd van de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa). Vanwege de beleidsvrijheid bij
beslissingen is de NMa (in eerste instantie) tot onderdeel van het ministerie
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gemaakt. 13 In bijlage IV is geadstrueerd dat het 'feitelijke' arrangement
voor deze taak een middenpositie inneemt op het continuum. Voor delegatie
en procedures is het dichter bij het ZBO* gepositioneerd, maar voor instru-
menten van onafhankelijkheid en interventie dichter bij het agentschap*.

II.4.2 BELEIDSTAAK: KENMERKEN EN TRANSACTIEKOSTEN

De baten van deze taak vloeien naar bedrijven en consumenten, de lasten
komen voor rekening van bedrijven. Beide groepen kennen een hoge
organisatiegraad, zij het dat lastendragers sterker zijn gemotiveerd om hun
belangen te behartigen. Voor hen staan namelijk grote belangen op het spel
bij beslissingen in het kader van dit beleid (TK 24707, nr. 3: 49). Dit heeft
ook gevolgen voor de eenduidigheid van doeleinden. Enerzijds zijn mede-
dingingspolitieke beslissingen door hun ingrijpende karakter politiek en
maatschappelijk gevoelig. Anderzijds komt het (in Nederland relatief
nieuwe) beleid in hoge mate overeen met het mededingingsregime van de
Europese Unie. Hierdoor zijn de marges voor zowel minister als uitvoerders
begrensd. Op eenduidigheid scoort de taak derhalve matig tot hoog. De
programmeerbaarheid is beperkt, omdat mededingingspolitieke beslissingen
recht dienen te doen aan de omstandigheden van het specifieke geval. Deze
kunnen sterk uiteenlopen en zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dan
ook onvermijdelijk dat de criteria waaraan moet worden getoetst aanzienlij-
ke discretionaire ruimte laten bij concrete toepassing. Het productieproces
resulteert in een beschikking. De meetbaarheid van dit product is matig
aangezien het zowel kenmerken heeft van een vertrouwens- als van een
ervaringsgoed.  Om de kwaliteit  vast te stellen kan.enerzij(is toetsing plaats-
vinden aan procedurele criteria uit de wet, terwijl anderzijds op basis van
jurisprudentie een vergelijking kan worden getrokken met eerdere beslissin-
gen in overeenkomstige gevallen. Op de product- en de arbeidsmarkt is
sprake van gematigd tot hoge concurrentie-intensiteit. Zo zijn er op deelter-
reinen andere (nationale en Europese) instanties die toezien op mededin-
gingsaspecten, en dient rekening te worden gehouden met uitspraken van
beroepsinstanties. Dit prikkelt de uitvoeringsorganisatie om zorgvuldige
beslissingen te nemen teneinde een goede reputatie op te bouwen. Daarnaast
bezitten belanghebbenden en onafhankelijke derden terzake vakinhoudelijke
deskundigheid. Dit impliceert het bestaan van een arbeidsmarkt voor
professionele kennis en kunde, waarvan voor uitvoerders prikkels uitgaan tot
effici8ntie en kwaliteit.

" De facto opereert NMa echter als ZBO, een status die binnen afzienbare tijd zal
worden geformaliseerd. (NRC 1998)
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Uit dit samenstel van kenmerken kan de volgende configuratie van transac-
tiekosten worden afgeleid. De concentratie van kosten en baten bij goed
georganiseerde groepen met intense belangen maakt de onzekerheidskosten
tot belangrijkste probleem. Voor een rationele minister is het immers van
groot belang om de risico's van onzekerheid op doelmatige wijze over deze
groepen te spreiden, omdat zij dit zwaar laten meewegen in hun stemgedrag.
Als secundair kunnen de commitmentkosten worden gerangschikt. Hoewel
de organisatiegraad een zekere bescherming biedt tegen politieke inmenging
in (de uitvoering van) het beleid, doen zich commitmentproblemen voor
omdat met beslissingen in individuele gevallen grote belangen zijn gemoeid
en baathebbers sterke oppositie ondervinden van lastendragers. De besluit-
vormingskosten vormen een gematigder probleem. Weliswaar zijn er grote
en geconcentreerde belangen in het geding die leiden tot een relatief groot
conflictpotentieel, maar belangenhebbenden zijn door hun organisatiegraad
in staat tot structurele participatie terwijl de inhoud van het beleid sterk
wordt bepaald op Europees niveau. De agencykosten kunnen als laag
worden aangemerkt. Gegeven een redelijke meetbaarheid en gematigd tot
sterke concurrentie zijn doelmatigheid en kwaliteit (economische agencykos-
ten) voldoende gewaarborgd. De aanwezigheid van andere toezichthoudende
instanties beperkt ook het risico dat uitvoerders het beleid anders inhoud
geven dan de wetgever wenst (beleidsmatige agencykosten).

II.4.3  ARRANGEMENT: DE KEUZE VAN INSTRUMENTEN

Teneinde de som van deze transactiekosten te reduceren, kan een rationele
minister de volgende combinatie van instrumenten kiezen. Om de onzeker-
heidskosten terug te dringen worden veel procedurele instrumenten ingezet.
Dit werkt ook gunstig uit op de commitment- en agencykosten. Vanwege de
hoge organisatiegraad van belanghebbenden is de stijging van de besluitvor-
mingskosten, die participatie met zich brengt, gering. De commitmentkosten
worden vooral teruggedrongen door de uitvoerder een gematigd tot hoge
onafhankelgkheid toe te kennen. Onafhankelijkheid waarborgt de noodzake-

lijke rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid in de behandeling van individuele
gevallen. De intensiteit hiervan wordt echter gematigd vanwege ongunstige
effecten op andere transactiekosten. Zo nemen de onzekerheidskosten toe,
omdat het voor belanghebbenden moeilijker wordt om de beleidsuitvoering
te beinvloeden. Aangezien de uitvoering voor zowel baathebbers als lasten-

dragers wordt afgeschermd, blijft dit effect beperkt in omvang. lets soortge-
lijks geldt de agencykosten. Voor de stijging hierin biedt de organisatiegraad
van belangengroepen in combinatie met druk van andere toezichthoudende
instellingen en deskundige vakgenoten voldoende tegenwicht. Ook in de
besluitvormingskosten kan een stijging optreden indien de wetgever de
organisatiestructuur van de uitvoering zorgvuldiger dient te regelen. Een
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hoge mate van delegatie kan de besluitvormingskosten reduceren. Het beleid
wordt zo gevoelig gemaakt voor (veranderingen in) specifieke belangensitu-
aties (vgl. Mashaw 1985: 95-98; TK 24707, nr. 3: 50). Tegelijkertijd biedt
het bescherming aan de minister, omdat belangentegenstellingen op enige
afstand worden gehouden (vgl. Moe en Wilson 1994: 9). Als gevolg hiervan
neemt het eindstationeffect af. Daarnaast zorgt delegatie voor een reductie
van commitmentkosten, omdat de uitvoerder niet aan dezelfde prikkels tot
opportunistisch gedrag blootstaat als de minister. Keerzijde van delegatie is
dat de beleidsmatige agencykosten toenemen. Dit effect is echter gering,
omdat het Europese recht voldoende beperkingen oplegt en belanghebben-
den in staat zijn de participatiemogelijkheden te benutten. Mede daarom
worden slechts beperkte interventiemogelijkheden gecreeerd. Deze zijn
nodig om te voldoen aan de eis van art. 5 EG-Verdrag (zie hoofdstuk 8.2),
dat een minister verantwoordelijk stelt voor effectieve implementatie van
Europese regels. Zij worden beperkt gehouden om een stijging van commit-
mentkosten te voorkomen.

Resumerend zijn in tabel II.3 de kenmerken van deze taak weergegeven
tesamen met het modelarrangement.

Tabel II.3: Overzicht taakkenmerken en typen instrumenten

Taakkenmerk Score
1
1),Pe inst™ment Score

organisatiegraad                    ++ i Delegatie                         ++

eenduidigheid +» i Onafhankelijkheid +/4.+

programmeerbaarheid           0 i Interventie                      0

meetbaarheid                        + i Procedures                       ++

concurrentie-intensiteit +»+           i

Toelichting: 0 = laag; + = gematigd; ++ = hoog.

Op grond van het model wordt derhalve verwacht dat deze taak efficient
kan worden bestuurd met een arrangement dat in belangrijke mate trekken
vertoont van het ZBO*. Dit komt slechts gedeeltelijk overeen met het
'feitelijke' arrangement. De hogere respectievelijk lagere modelscore op
onafhankelijkheid respectievelijk interventie is vooral op conto te schrijven
van de Europese dimensie van het mededingingsbeleid. Vanwege de sterke

doorwerking van het Europese mededingingsrecht kan de uitvoerder name-
lijk grotere onafhankelijkheid worden toegekend en heeft de minister minder
interventiemogelijkheden nodig. Dit is door huidige minister ook onderkend.
Zij beoogt de motie-Van der Ploeg c.s. om NMa om te vormen tot ZBO
(TK 24707, nr. 39) al in 1999 uit te voeren in plaats van in 2001.
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II.5 Conclusie: verklarende waarde

In deze bijlage is de verklarende waarde van het in hoofdstuk 7 ontwikkelde
nieuw-institutionele politiek-economische model geillustreerd. Daartoe zijn
drie concrete taken geanalyseerd op hun kenmerken en de gevolgen daarvan
voor de hoogte van de respectieve soorten transactiekosten. Vervolgens is
beargumenteerd welke combinatie van typen instrumenten een rationele
minister kan inzetten om het totaal van deze transactiekosten te minimalise-
ren. Tenslotte is het resulterende modelarrangement geconfronteerd met het
'feitelijke' arrangement uit bijlage IV.

Uit de analyse kan de conclusie worden getrokken dat het model een
redelijke verklaring geeft voor het 'feitelijke' arrangement in deze drie
gevallen, zodat het afgeleide verband tussen ZBO* (als type arrangement)
en ideaaltypische condities (in termen van exogene variabelen) staande kan
worden gehouden. Benadrukt zij dat deze conclusie een tentatief karakter
heeft en dienovereenkomstig dient te worden gewogen. (vgl. Dixit 1996:
113-115) Zo is het model in slechts drie cases toegepast. Beschouwing van
ander(soortig)e cases zou kunnen leiden tot bijstelling van de conclusie.
Fundamenteler is het probleem dat de theorie niet gemakkelijk (empirisch)
kan worden getoetst. (vgl. Ter Bogt 1998) Aan de modelkant gaat het om
kwalitatieve argumenten die moeilijk kunnen worden gekwantificeerd. Aan
de 'feitelijke' kant stuit men op problemen bij het 'waarderen' van instru-
menten. Weliswaar kunnen met behulp van een bepaalde methodiek concre-
tere uitspraken worden gedaan (zie bijlage IV), maar deze geven alleen
globale indicaties. Tesamen genomen komt toetsing dan ook in wezen neer
op het onderling confronteren van kwalitatieve oordelen. Zoals met name uit
paragraaf II.4 blijkt, kan zulk een kritische analyse in de politieke praktijk
een nuttige exercitie vormen, bij voorbeeld om af te tasten welke alternatie-
ve arrangementen tot de re8le keuzemogelijkheden behoren.



III Een categorisering van instrumenten

In deze bijlage wordt de typologie van instrumenten die de nieuw-institu-
tionele politieke economie aanreikt nader ingevuld met behulp van instru-
menten uit de Nederlandse praktijk, zoals die (kunnen) worden gebruikt in
de relatie tussen minister en ZBO. Voor een belangrijk deel zijn deze instru-
menten ontleend aan de Aanwijzingen (Stcn 1996, nr. 177).

Ten behoeve van de invulling is binnen ieder van de vijf instrument-

typen (zie hoofdstuk 6.5) een onderverdeling gemaakt in drie categorieen:
fundamentele, afgeleide, en complementaire instrumenten. Fundamentele
instrumenten bepalen het wezen van verzelfstandiging (in ruime zin). Ver-
zelfstandiging impliceert namelijk een bepaalde combinatie van instrumen-
ten die de basis leggen van het nieuwe arrangement. Hoewel hun intensiteit
in concrete situaties uiteen kan lopen, beschermen deze instrumenten de
toegekende zelfstandigheid in uitvoering en beheer. Afgeleide instrumenten
vloeien min of meer voort uit de fundamentele instrumenten en bepalen de
legitieme (keuze)vrijheidsgraden voor de uitvoerder binnen de gekozen
vorm van zelfstandigheid. Ten slotte vormen complementaire instrumenten
een 'redmiddel' voor de minister in het geval dat afgeleide of fundamentele
instrumenten niet goed functioneren. Hij kan deze instrumenten toepassen
om de vrijheidsgraden te begrenzen (door deze nader in te vullen of in te
perken) dan wel om, in het uiterste geval, de formele zelfstandigheid te
wijzigen of terug te draaien.

Aan de hand van deze driedeling zijn in tabel III. 1 verschillende
mogelijke instrumenten uit de relatie tussen minister en ZBO gecategori-
seerd per type instrument en kort omschreven.' De wijze waarop dit is
gedaan, kan globaal als volgt worden toegelicht.

Delegatie
Instrumenten van het delegatie-type bepalen de mate waarin beleidsmatige
beslissingen aan uitvoerders zijn overgedragen: Fundamenteel voor verzelf-
standiging is dat uitvoerders een formele (en exclusieve) bevoegdheid
krijgen, zodat zij daadwerkelijk zelfstandig beslissingen kunnen nemen.
Hiervan afgeleid is de inhoudelijke beleidsruinite die de wet laat bij be-
slissingen in concrete gevallen. Complemenmir is de bevoegdheid van de
minister om het ZBO algemene aanwijzingen te geven. Met dit instrument

' Vanuit andere invalshoeken zijn wellicht andere opvattingen mogelijk over wat
fundamenteel of complementair is. Aangezien het gaat om toetsing van een (politiek-)
economische theorie, vindt de categorisering hier plaats vanuit economische invalshoek.

2 Zoals in hoofdstuk 6.5 is aangegeven, wordt het begrip delegatie ter aanduiding van het

type instrument gebruikt in de ruime economische betekenis.
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kan hij desgewenst de uitvoeringsbeslissingen inhoudelijk op hoofdlijnen
sturen.

Onafhankelijkheid
Instrumenten van onafhankelijkheid bepalen de (formele) afstand tussen de
uitvoeringsorganisatie en de verantwoordelijke minister. Fundamenteel voor
verzelfstandiging is een expliciete statutaire positionering van de uitvoe-
ringsorganisatie in termen van de juridische basis en de zelfstandigheid in
het economisch verkeer. Afgeleide betekenis heeft de afbakening van het
takenpakket en de mogelijke aanwezigheid van een Raad van Toezicht.
Deze instrumenten beifnvloeden de omvang die de organisatorische onafhan-
kelijkheid kan aannemen. Ter voorkoming van ongewenst gebruik van de
onafhankelijkheid beschikt de minister over een aantal complemenmire
instrumenten. Het benoemingsrecht biedt hem de mogelijkheid om bestuur-
ders van ZBOs bij disfunctioneren te schorsen of te ontslaan. Met het
goedkeuringsvereiste bij neventaken en samenwerkingsverbanden kan hij de
organisatorische positionering van het ZBO bewaken. Een ultiem middel in
dit opzicht is het wijzigen of intrekken van de instellingswet van het ZBO
in kwestie.

Interventie
Interventie-instrumenten bepalen de mate waarin en de wijze waarop de
minister uitvoerders ter verantwoording kan roepen en zonodig in de
taakvervulling kan ingrijpen: Fundamenteel voor verzelfstandiging zijn
eisen inzake door het ZBO te verstrekken informatie. Keerzijde van het
toekennen van meer verantwoordelijkheid is immers dat verantwoording
dient te worden afgelegd over de wijze waarop met de zelfstandigheid is
omgegaan. Hiervan afgeleid zijn instrumenten die het ZBO enige armslag
geven inzake de aard van de informatie en de wijze waarop deze kan
worden verstrekt en die (indirect) bescherming kunnen bieden tegen te
vergaande of langdurige inmenging door de minister. Complementair
hieraan zijn instrumenten waarmee de minister toezicht kan uitoefenen op de
kwaliteit van verstrekte informatie over het functioneren, en waarmee hij
beslissingen van het ZBO kan sanctioneren en zonodig terugdraaien.

' Bij de categorisering binnen dit type is een analogie te trekken met de ministeriele
verantwoordelijkheid. Zo dient de minister het parlement regelmatig te informeren over
de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn politieke verantwoordelijkheid. Binnen deze
verplichting heeft hij de nodige speelruimte. Indien gewenst kan het parlement gebruik
maken van een scala van instrumenten (met als ultima remedia het enquEterecht en het
opzeggen van het vertrouwen) om de minister te corrigeren.
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Procedures

Procedurele instrumenten bepalen de mate waarin en de wijze waarop (het
proces en de uitkomsten van) de besluitvorming door uitvoerders is gestruc-
tureerd. Fundamenteel voor verzelfstandiging is dat grotere zelfstandigheid
mogelijkheden biedt om bij de uitvoering beter rekening te houden met de
behoeften van klanten en aldus een hogere kwaliteit van producten te
bewerkstelligen. Dit komt tot uiting in instrumenten die belanghebbenden

een recht tot participatie geven, in de vorm van (meer of minder) structurele
deelname aan of (meer individuele) inspraak in de besluitvorming. Een
afgeleid karakter hebben wettelijke voorschriften voor de wijze waarop en
de vorm waarin het ZBO besluiten dient te nemen. Zo dienen bij uitvoe-
ringsbeslissingen vaak bepaalde termijnen in acht te worden genomen. Deze
voorschriften geven kaders waarbinnen het ZBO zich dient te bewegen en
bieden klanten bepaalde juridische rechten. Om ervoor te zorgen dat het
ZBO de wettelijke voorschriften naleeft en voldoende recht doet aan de
belangen van klanten, is voorzien in complementaire mogelijkheden van
bezwaar en beroep. Klanten kunnen tegen bepaalde (activiteiten en/of)
beslissingen bij het ZBO bezwaar aantekenen, bijvoorbeeld op grond van
een kwaliteitshandvest. Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert,
kunnen zij in beroep gaan bij 66n of meer beroepsinstanties.

Factor-regulering
Instrumenten van factor-regulering bepalen de mate waarin en de wijze
waarop de allocatie en aanwending van productiemiddelen is gereguleerd.
Fundamenteel voor verzelfstandiging is dat uitvoerders in de bedrijfsvoering
vrijheden krijgen om te komen tot integraal management. Dit impliceert dat
het ZBO budgettaire middelen tot op zekere hoogte zelf dient te kunnen
alloceren, financiale resultaten zelf draagt, eventuele tekorten kan opvangen

met kredieten, en kan reserveren voor noodzakelijke investeringen. Hiervan
a/geleid zijn instrumenten die de vrijheidsgraden in deze beheersmatige

zelfstandigheid bepalen, zoals richtlijnen voor reservevorming. Complemen-
mire instrumenten bieden de minister de mogelijkheid om onwenselijke
invullingen van deze zelfstandigheid te corrigeren. Zo kan hij evident
ineffici8nte aanwending van productiemiddelen door het ZBO aanpakken
door middel van het budgetrecht.
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Tabel III. 1: Een categorisering van instrumenten in de relatie minister - ZBO
Instrument Toelichting

Delegatie

i eigen bevoegdheid ZBO heeft het exclusieve recht (en de wettelijke plicht) om
te beslissen in individuele gevallen.

ii discretionaire beleids-   De wet laat in de regel keuzeruimte bij de uitvoering van
ruimte het beleid in individuele gevallen. Bij het ZBO mag een

relatief kleine beleidsruimte worden verwacht om risico's
van misbruik (als gevolg van grotere zelfstandigheid) te
beperken.

iii algemene aanwijzin- Minister kan een ZBO bekidsregels geven die van toepas-
gen sing zijn op meerdere gevallen. Deze aanwijzingen betref-

fen de wijze waarop het ZBO het beleid moet uitvoeren.
(vgl. Boxum 1997: 101-108) Als de minister het niet eens
is met de uitvoering in een concreet geval, kan hij richtlij-
nen geven voor vergelijkbare gevallen in de toekomst.

Onafhankelijkheid
i wettelijke verankering De juridische basis van het ZBO als uitvoeringsorganisatie

is een formele wet.

rechtspersoonlijkheid ZBO heeft in de regel juridische zelfstandigheid in het
economische verkeer.1

ii taakafbakening De nauwkeurigheid waarmee taken zijn afgebakend. Bij
het ZBO mag een relatief nauwkeurige afbakening worden
verwacht, omdat veranderingen in taken bij wet dienen te
geschieden en derhalve tijdrovend zijn.

Raad van Toezicht ZBO heeft vaak een Raad van Toezicht (RvD. Enerzijds
dient de RvT toezicht te houden op het bestuur.2 In dit
opzicht kan het een instrument zijn om inhoud te geven
aan de eigenaarsrol.  (Kok  1995:  239)  De  RvT  kan  name-
lijk bijdragen aan een door de minister gewenste, zorgvul-
diger besluitvorming. Anderzijds dient de RvT het bestuur
met raad en daad terzijde te staan opdat het ZBO als orga-
nisatie zo goed mogelijk functioneert. (TK 25600-XI, nr.
59) Hierdoor treedt in meer of mindere mate collusie op
tussen beide organen.' Deze duale betekenis kan meer
speelruimte impliceren dan bij het ontbreken van een RvT.
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Instrument Toelichting

iii benoemen bestuurders Minister heeft het recht om met instemming van het kabi-
net de bestuurders (leden van het bestuur en de RvT) voor
een bepaalde termijn te benoemen. (vgl Boxum 1997:

164-176) Het ZBO (meestal de RvT) heeft hierbij veelal

een recht van voordracht. Het benoemingsrecht sluit de
mogelijkheid in om bestuurders bij disfunctioneren te

schorsen of te ontslaan.

goedkeuren of op- ZBO kan op eigen initiati«nevenactiviteiten ontplooien

dragen neventaken (als desbetreffende wet dat toelaat). Door het recht van
goedkeuring kan de minister greep houden op de omvang

en samenstelling van het takenpakket van het ZBO. (vgl.
Boxum 1997: 57-65) Tevens kan hij misbruik van mono-
poliemacht voorkomen door te eisen dat neventaken (a)

kostendekkend zijn, (b) niet concurrentievervalsend wer-

ken, en (c) niet ten koste gaan van de kwaliteit van de
wettelijke taakvervulling en de privacy van afnemers van

het 'publieke product'. Daarnaast  kan de instellingswet  de

mogelijkheid openen dat de minister neventaken aan het

ZBO opdraagt die nauw verband houden met de wettelijke
taken.

goedkeuren samen- ZBO kan op eigen initiatief samenwerkingsverbanden met

werkingverband andere organisaties aangaan (als de wet dat toelaat). Met
dit instrument kan de minister beinvloeden aan welke

organisaties het ZBO zich in welke mate verbindt, en aldus

voorkomen dat er risico's ontstaan voor de continuiteit van

de wettelijke taken en de organisatie als zodanig.

wijzigen of intrekken Recht van de minister als medewetgever om het parlement

instellingswet hiertoe een voorstel te doen. Impliciet ligt deze bevoegd-

heid opgesloten in de wettelijke verankering.

Interventie

i mitchtingcuplicht Plicht van het ZBO om op verzoek alle gewenste inlich-

tingen over zijn taakvervulling te verstrekken en inzage te

geven in zakelijke gegevens die daarop betrekking hebben.

(vgl. Boxum 1997: 114-116) Hiertoe kunnen ook uitvoe-

ringstoetsen worden gerekend.

Fateets lag Plicht van het ZBO om jaarlijks verslag te doen van zijn

werkzaamheden.

JaaERkening ten llc- Plicht van het ZBO om jaarlijks een financieel verslag met

cotintants,•erkl.tring* accountantsverklaring uit te brengen. 4
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Instrument Toelichting

periodieke audit van Plicht van het ZBO om vier- of vijOaarlijks zon organisa-
organisatie tie te laten doorlichten en de uitkomsten te rapporteren. Dit

kan bijvoorbeeld door visitatiecommissies waarin vertegen-
woordigers van het ZBO, het ministerie en het veld deelne-
men. De minister kan zo een grondiger oordeel vormen
over (a) de redelijkheid van de afgesproken prijs, (b) de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering, en (c) de kwaliteit
van het product, waarbij een afweging kan plaatsvinden
tegen alternatieve productiemogelijkheden.

ii mfomiatiesiatutlt Afspraken over de aard van, de frequentie waarmee en de

wijze waarop minister en ZBO elkaar informatie dienen te
verstrekken. Zo kan de structuur worden vastgelegd van
periodieke management-rapportages door het ZBO over de
mate waarin afgesproken prestaties zijn gerealiseerd.

inzagerecht ZBO heeft recht op inzage in informatie van de minister
(het ministerie) die noodzakelijk is voor een goede ver-
vulling van de wettelijke taken. Op grond van het adagium

'geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid' dient het
ZBO immers te beschikken over de middelen om zijn
verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken.

inlichtingen aan par- Recht van het ZBO om op eigen initiatiefhet parlement
lement/minister (Tuurenhout 1992; Boxum   1997:  295)  en/of de minister

(vgl. Verhaak e.a. 1996: 35; TK 26011) te informeren over
ontwikkelingen die relevant zijn voor (uitvoering van) het
beleid. Dit kan enige bescherming bieden tegen te langdu-

rige en/of verstrekkende bemoeienis van de minister.

iii verifieren informatie Recht van minister om informatie van of over het ZBO te
(audits) laten verifieren. Gebruikelijk middel is een audit door

externe deskundigen, die onafhankelijk feiten vaststellen.
(vgl. TK 25016, nr. 28; TK 24706, nr. 20)

reviewrecht voor ZBO kan veelal eigen (publieke) accountant kiezen voor
DAD het controleren van zijn boeken. Door het recht om de

kwaliteit van de accountantscontrole te laten toetsen door
zijn departementale accountantsdienst (DAD) kan de mi-
nister meer zekerheid krijgen over de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de besteding van het verstrekte budget.s

beleidsevaluatie Instrument waarmee de minister kan beoordelen of het
beleid (inclusief de uitvoering door het ZBO) tot de ge-
wenste effecten heeft geleid of zal leiden.
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Instrument Toelichting

goedkeuren (meer)- ZBO mag keuzes maken inzake het functioneren van de

jaarplan organisatie en de vervulling van zijn taken. Met het recht

van goedkeuring kan de minister greep houden op zulke

strategische keuzes.

goedkeuren begroting Op basis van het (meer)jaarplan stelt het ZBO een begro-
ting op waarin middelen naar eigen inzicht worden geal-

loceerd over doeleinden. Met het goedkeuringsvereiste kan
de minister die allocatie beinvloeden.

schorsen of vernieti- Recht van de minister om besluiten van het ZBO te schor-

gen besluiten sen of te vernietigen op grond van strijd met het recht en

het algemeen belang. Dit recht biedt volgens Boxum (19-

97: 109) "als ultimum remedium een mogelijkheid om in
onvoorziene en ernstige situaties  in te grijpen."

ingrijpen bij taak- Recht van de minister om direct in te grijpen en met spoed

verwaarlozing maatregelen te treffen om de continuTteit van voorzienin-

gen te waarborgen als het ZBO zijn publieke taken ernstig

verwaarloost. (Boxum 1997: 109-112)

Procedures

i    participatie door be- Direct belanghebbende burgers (klanten) kunnen het recht

langhebbenden hebben om een bepaalde inbreng te leveren in de besluit-

vorming door het ZBO, bijvoorbeeld via groepsdeelname
aan het bestuur of een gebruikersraad, en/of via individuele

inspraakrechten.

ii specifieke voorschrif- ZBO dient zich te houden aan specifieke richtlijnen voor

ten voor de besluit- het proces en/of de uitkomsten van besluitvorming. Van-

vorming wege de grotere zelfstandigheid mogen bij een ZBO rela-
tief veel voorschriften worden verwacht. (Daarnaast zijn

ZBOs, evenals andere bestuursorganen, onderworpen aan
algemene regels, zoals de Algemene wet bestuursrecht en

de Wet openbaarheid van bestuur)

iii specifieke mogelijk- Klanten hebben in de regel een (specifiek) recht om tegen

heden van bezwaar en bepaalde activiteiten of beslissingen van het ZBO (a)

beroep bezwaar aan te tekenen op basis van bij voorbeeld een

kwaliteitshandvest, en/of (b) in beroep te gaan bij een
speciale instantie. Als tegenwicht tegen zijn monopolie-

positie mogen bij een ZBO relatief veel voorschriften wor-

den verwacht. (Daarnaast kunnen burgers een beroep doen

op de rechter, de Nationale ombudsman en de commissies

voor de verzoekschriften van de Staten-Generaal)
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Instrument Toelichting

Factor-regulering

i      budget op basis van ZBO wordt bij voorkeur bekostigd op basis van outputs
output teneinde de verleende zelfstandigheid in de bedrijfsvoering

te waarborgen.

recht op wrptus/tekort ZBO draagt binnen bepaalde grenzen zijn eigen lusten en
lasten.

tijdelijke kredieten ZBO mag tijdelijke geldmiddelen aantrekken ter finan-
ciering van eventuele tekorten.

eigen reserves ZBO heeft het recht om te reserveren voor toekomstige

investeringen. Het ZBO dient immers voor de continuTteit
van de eigen organisatie te zorgen.

ii   integaliteit budget Mate waarin het toegekende budget ruimte laat voor eigen
allocatieve afwegingen. Bij het ZBO mag een integraler
budget worden verwacht, omdat daarmee meer recht wordt
gedaan aan de zelfstandigheid in de bedrijfsvoering.

vrilheid beateding van Mate waarin het ZBO positieve saldi (al dan niet als effi-
swplumn cientiewinst) naar eigen inzicht mag aanwenden, binnen

algemeen aanvaarde (bedrijfseconomische) normen.

verbod op betreden Instrument waarmee wordt voorkomen dat derden een
kapitaalmarkt beslissende invloed krijgen op het ZBO.

vrijheid van reserve- Mate waarin het ZBO naar eigen inzicht reserves mag

vorming aanleggen, binnen algemeen aanvaarde (met name bedrijfs-
economische) normen. Een minimum eigen vermogen is
noodzakelijk om de continuiteit van de bedrijfsvoering te
waarborgen. (vgl. TK 25950, nr. 8: 2)

iii aanwijzingen finan- Als rechtspersoon mag het ZBO het financiele beheer van
cieel beheer zijn apparaat naar eigen inzicht inrichten. Voor de inrich-

ting van het beheer van programmabudgetten is de minister
echter bevoegd om richtlijnen te geven.

vaststelten budget Recht van de minister om het budget van het ZBO vast te
stellen, en desgewenst kortingen hierop door te voeren.

aanwuzingen hoogte Recht van de minister om minimum- en/of maximumgren-
en/of type reserves zen te stellen alsmede eisen aan het type reserves dat het

ZBO dient aan te houden met het oog op de continuiteit.

Toelichting: i = fundamentele, ii = afgeleide, iii = complementaire instrumenten;
gemarkeerd = kern aansturing-op-prestaties (zie hoofdstuk 8.3).
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Noten
1. Voor private rechtspersonen, zoals de Verzekeringskamer (Stb 1992, nr. 372), geldt de

eis tot goedkeuring van statuten.
2. De toezichthoudende taak komt in het bijzonder tot uitdrukking in bevoegdheden,

zoals het goedkeuren van (i) investeringen boven bepaalde grenzen, (ii) neventaken, (iii)
reglementen,  (iv) de begroting,  en  (v) het financieel verslag. (vgl. Boxum 1997: 140-141)
3. Collusie heeft zich voorgedaan    bij de Informatie Beheer Groep als gevolg    van

wrijvingen tussen minister   en ZBO. (Kickert   1998:    134) Soms dient   de   Raad   van

Toezicht expliciet het bedrijfsbelang van het ZBO in het oog te houden, zoals bij de
Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie. (TK 23915, nr. 6)
4. De minister kan richtlijnen geven voor de inrichting van het financieel verslag
teneinde afstemming op de begrotingsinrichting te bewerkstelligen. Tevens kan hij
aandachtspunten formuleren voor de reikwijdte en intensiteit van de accountantscontrole.
5. Als de minister (als eigenaar) de accountant van het ZBO benoemt, wordt deze meer
geprikkeld om zich kritisch op te stellen jegens het ZBO.



IV Een typering van drie feitelijke arrangementen

IV.1 Inleiding

In deze bijlage wordt van de arrangementen die onderwerp zijn van bijlage
II een typering gegeven ten tijde van hun ontstaan als (meer of minder)
zelfstandige organisatie. Ter herinnering zij opgemerkt dat het gaat om de
Informatie Beheer Groep (IBG), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
en Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze organisaties (reeel
bestaande arrangementen) worden getypeerd voor wat betreft de taak die in
bijlage II in beschouwing wordt genomen. De arrangementen voor deze
taken plaats ik tussen aanhalingstekens ('IBG', 'IND' en 'NMa') om aan te
geven dat zij niet samenvallen met de reael bestaande organisaties.' Deze
'feitelijke' arrangementen worden in beeld gebracht door de categorisering
uit bijlage II in te vullen op basis van een beperkt aantal documenten waarin
de vorm en inhoud van het arrangement op hoofdlijnen is geregeld. Aldus
ontstaat een geobjectiveerde indicatie    van de positie    die    deze

' feitelijke'
arrangementen innemen op het continuum tussen het ideaaltypische agent-
schap (agentschap*) en het ideaaltypische ZBO (ZBO*) (zie hoofdstuk 7.3).
Om dit te bereiken is een bepaalde methode gehanteerd (paragraaf IV.2), die
wordt toegepast op de genoemde 'feitelijke' arrangementen (paragraaf IV.3).
Hieruit kunnen bepaalde conclusies worden getrokken (paragraaf IV.4), die
worden gebruikt in bijlage II.

IV.2 Gehanteerde methodiek

Voor ieder type instrument is uitgegaan van een schaal van 0 (agentschap*)
tot 1 (ZBO*). Deze schaal is opgeknipt aan de hand van de driedeling in
fundamentele, afgeleide en complementaire instrumenten (zie bijlage II).
Voor ieder van deze categorieen is een subschaal geconstrueerd, waarvan de
lengte wordt bepaald door hun relatieve gewicht. Uitgangspunt daarbij is dat
een minimale zelfstandigheid die is gegarandeerd zwaarder dient te wegen
dan een maximale vrijheid die op ieder moment kan worden teruggedraaid.
In die geest  is voor fundamentele instrumenten een subschaal  van  0  tot  0,5

i 'Feitelijke' arrangementen zijn geen objectieve weergave van de werkelijkheid. In
praktijk vervullen agentschappen en ZBOs namelijk vaak meerdere taken, waardoor een
66n-op-66n relatie tussen taak en arrangement ontbreekt. Daarnaast is de inhoud van het
arrangement veelal vervat in vele documenten met uiteenlopende juridische status. En,
'last but not least', reeel bestaande arrangementen bevatten marges (informele invloed)
die onder meer afhankelijk zijn van de deskundigheid van bestuurders en de intensiteit
van de politieke aandacht voor een beleidsterrein.
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ingeruimd. Zij beschermen immers de zelfstandigheid in uitvoering en
beheer. Aan afgeleide instrumenten is een subschaal van 0 tot 0,3 toege-
kend, terwijl de subschaal voor complementaire instrumenten varieert van 0
tot 0,2. Deze verhouding is gebaseerd op de gedachte dat laatstgenoemde
instrumenten een ondersteunende functie hebben en met name worden
ingezet wanneer afgeleide instrumenten niet naar wens functioneren. De
maximum-scores op deze subschalen (0,5; 0,3 en 0,2) worden gekoppeld
aan de kenmerken van het ZBO*. Voor bepaalde instrumenten vereist dit
een vertaalslag, omdat een lage verwachte waarde bij dat instrument samen
dient te gaan met een hogere score, en andersom. Bij het ZBO* wordt
bijvoorbeeld een relatief kleine beleidsruimte verwacht (vgl. bijlage II),
zodat een kleinere beleidsruimte op het continuum hoger dient te scoren.
Omdat een categorie veelal meerdere instrumenten omvat, is in tabel IV.1
aangegeven hoe per categorie tot een score wordt gekomen.

IV.3  Toepassing van de methodiek op concrete arrangementen

Met behulp van deze methode zijn de 'IBG' (1 januari 1994), de 'IND' (1
januari 1994), en de 'NMa' (1 januari 1998) gepositioneerd ten opzichte van
het ZBO*. Daartoe is aan ieder type instrument een tentatieve score toege-
kend, onderverdeeld in scores voor de drie categorieEn: Deze indicaties
zijn verkregen op basis van de tekst van relevante materie- en instellings-
wetten en beleidstukken zoals die golden ten tijde van de verzelfstandiging.
Concreet betreft dit de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb
1993, nr. 714) en de Wet op de Studiefinanciering (Stb 1991, nr. 112) voor
de 'IBG', de Vreemdelingenwet (Schuurman & Jordens 1994) en de Rege-
ling van de plaats van de Immigratie- en Naturalisatiedienst binnen het
Ministerie van Justitie (1993) voor de 'IND', en de Mededingingswet (Stb
1997, nr. 242) voor de 'NMa'. Vanwege het gecompliceerde karakter van
het vreemdelingenrecht is voor 'IND' tevens gebruik gemaakt van algemene
literatuur (Kuijer 1994).

De resultaten zijn samengevat in tabel IV.2. Tussen haakjes zijn waar
mogelijk relevante wetsartikelen vermeld. Ter toelichting zet ik per type
instrument uiteen hoe de scores op de subschalen tot stand zijn gekomen.

1 Overeenkomstig hoofdstuk 7.3 en bijlage III worden instrumenten van factor-regulering
buiten beschouwing gelaten. Dat geldt eveneens voor de bevoegdheid tot wijziging of
intrekking van de instellingswet omdat deze besloten ligt in de wettelijke verankering, en
het recht van beleidsevaluatie omdat deze onafhankelijk van het type arrangement geldt.
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Delegatie
De 'IBG' heeft bij wet eigen bevoegdheden ontvangen, maar beschikt bij
het toekennen van studiefinanciering over geringe beleidsruimte. Deze
ruimte kan worden ingevuld door algemene aanwijzingen van de minister.
De 7ND' geeft in mandaat invulling aan bevoegdheden   van de minister
inzake de toelating van asielzoekers. De wet laat grote beleidsruimte, maar
de minister kan deze nader invullen met zowel algemene als specifieke
aanwijzingen. De wetgever heeft WMa' voorzien van eigen bevoegdheden,
en heeft bij het toezicht op de mededinging aanzienlijke beleidsruimte
gelaten: Deze ruimte kan worden ingeperkt door algemene tn specifieke
aanwijzingen van de minister, maar laatstgenoemde mogelijkheid is met
wettelijke waarborgen omgeven.

Onafhankelijkheid
De  'IBG'  is  bij wet ingesteld en heeft rechtspersoonlijkheid. Haar taken  zijn
nauwkeurig omschreven, terwijl neventaken onder goedkeuring (eventueel
met voorwaarden) of in opdracht van de minister kunnen worden verricht.
Zij kan zelfstandig samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan-
gaan, maar heeft hiervoor wet ministeri8le goedkeuring nodig. Intern is de
bestuurlijke verantwoordelijkheid verdeeld over een Raad van Toezicht en
een hoofddirectie. De bestuursleden worden trapsgewijs benoemd, waarbij
een centrale rol is weggelegd voor de Raad van Toezicht, die een recht van
voordracht heeft voor Raadsleden.  De   'IND' is ingesteld bij kabinetsbesluit
en maakt als agentschap onderdeel uit van de rechtspersoon de Staat. De
dienst heeft nauwkeurig begrensde taken, en kan formeel alleen in opdracht
van de minister samenwerkingsverbanden met anderen aangaan en neventa-
ken verrichten. Het bestuur berust bij een directeur, die ondergeschikt is aan
de  minister.  De  7VMa'  is  bij wet ingesteld, maar maakt als dienst  van  het
ministerie onderdeel uit van de Staat. Zijn taak is ruim omschreven, maar
Europese regels en jurisprudentie leggen bepaalde beperkingen op. Eventue-
le neventaken en samenwerkingsverbanden vergen formeel een opdracht van
de minister. Aan het hoofd staat een directeur-generaal, die ondergeschikt is
aan de minister.

' Discretie is er bij (a) de beslissing om een klacht al dan niet in behandeling te nemen,
(b) de beslissing om al dan niet een onderzoek in te stellen, (c) het stellen van prioritei-

ten, (d) de interpretatie van wettelijke normen, en (e) de afweging tussen het mededin-

gingsaspect en de doelmatigheid (in de vorm van betere productie en/of distributie,
waarvan de voordelen mede ten goede komen aan gebruikers) bij een verzoek tot

ontheffing. (TK 24707,  nr.   3:  47-48)
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Interventie
Ter herinnering zij opgemerkt dat een hogere totaalscore voor interventie op
het continufim een beweging inhoudt richting het agentschap* (zie hoofdstuk
7.3.2). Inzake verantwoordingsinformatie (informatieplicht, jaarverslag e.d.)
worden aan alle organisaties gelijksoortige eisen gesteld. In vergelijking met

de   'IND'   en   de 'NMa' beschikt de minister  bij   de   'IBG' over minder
mogelijkheden om het functioneren te beinvloeden. Zo behoeft de 'IBG'
geen formele goedkeuring voor haar begroting en meeIjarenplan, en kan de
minister geen besluiten schorsen of vernietigen. Dit laatste geldt ook voor
de meeste beslissingen  van de   'NMa'.  Bij  de   'IND'  zijn de interventiemoge-
lijkheden voor de minister in principe onbeperkt.

Procedures

Bij   de 'IBG' hebben belanghebbenden geen specifieke  (in de materiewet
geregelde) mogelijkheden tot participatie  in de besluitvorming.  Bij  de   'IND'
en de WMa' hebben belanghebbenden daarentegen enige inspraak in die zin
dat beide instanties, in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht, in
veel gevallen verplicht zijn hen te horen. Vergeleken met de Wet Studiefi-
nanciering ('IBG') bevatten de Vreemdelingenwet  ('IND')  en de Mededin-
gingswet (NMa) veel procedurele voorschriften. Daarnaast openen deze
materiewetten voor belanghebbenden een specifieke beroepsgang bij een
onafhankelijke instantie als hoogste vorm van bezwaar.

IV.4 Conclusie

In deze bijlage is gepoogd een globaal oordeel te vormen over de positie die
de IBG, de IND, en de NMa voor wat betreft hun primaire taak innemen op
het continuiim van verzelfstandigingsvormen tussen het agentschap* en het
ZBO*. Daartoe is een relatief eenvoudige methode gehanteerd. Met behulp
hiervan zijn voor ieder van de genoemde arrangementen scores toegekend
aan de onderscheiden typen (en categorieEn) instrumenten. Deze scores zijn
geen objectieve weergave van de werkelijkheid, maar dienen als hulpmiddel
om kwalitatieve uitspraken te kunnen doen over feitelijke kenmerken. Met
inachtneming van de beperkingen van de gevolgde methode kan op basis
van tabel IV.2 het volgende worden geconcludeerd. Als totaalbeeld komt
naar voren dat de 'IBG' het dichtst uitkomt bij het ZBO*, de -IND' grote
gelijkenis vertoont met het agentschap*, en de 'NMa' een tussenpositie
inneemt. Toegespitst op de typen instrumenten geldt dit beeld vrij duidelijk
voor instrumenten van het type delegatie, onafhankelijkheid en interventie.
Bij procedurele instrumenten ontbreekt daarentegen min of meer de samen-

hang met ZBO*-karakteristieken.



Tabel IV.1: Gehanteerde methode  voor het bepalen van scores per categorie instrumenten 3
Instrument Mogelijke uitkomsten Mogelijke scores Eventuele toelichting

D:  i eigen bevoegdheid ja; neen 0,5; 0

ii discretionaire beleidsruimte klein; matig; aanzienlijk; groot 0,3 minus (0; 0,1,   Bij ZBO* wordt relatief kleine beleidsruimte
0,2; 0,3) verwacht (bijlage III): op continuum dient klei-

nere beleidsruimte hoger te scoren.

iii aanwijzingen algemeen; schriftelijk specifiek;  0,2; 0,1; 0 Schriftelijk specifieke aanwijzingen zijn vat-
mondeling specifiek baar voor toetsing door derden (parlement            

en/of rechter).
dirO:   i wettelijke verankering ja; neen 0,3; 0 Grondslag raakt het bestaansrecht als

zodanig;     &&
rechtspersoonlukheid ja; neen 0,2; 0

rechtspersoonlukheid ben'nviledt de mate van        

zelfstandigheid.
.8

ii taakafbakening nauw; matig; ruim 0,3 minus (0; 0,1,   Bij ZBO* wordt relatief nauwe taakafbakening        F.
0,2) verwacht (bulage III): op continuum vraagt         E.

Raad van Toezicht (RvT) ja; neen 0,1; 0 nauwere afbakening hogere score. Geen score      (p

voor RvT bij nauwe taakafbakening: dan al         
ZBO*.

iii benocmen bestuurders voordracht ZBO; minister 0,1; 0 Achterliggende gedachte: benoemingsrecht         2

goedkeuren neventaken ja; neen 0,05; 0 heeft (potentieel) grotere invloedsfeer dan

goedkeuren samenwerking idem idem beide goedkeuringsvereisten.



Instrument Mogelijke uitkomsten Mogelijke scores Eventuele toelichting

I: i inlichtingenplicht ja; neen 0,2; 0 Inlichtingenplicht staat voorop; de andere in-

jaarverslag idem 0,1; 0 strumenten worden als nadere uitwerking hier-

jaarrekening idem idem van gezien.
periodieke organisatie-audit idem idem

ii informatie-statuut ja; neen 0,3 minus {(0,1; Formele (afdwingbare) instrumenten die zelf-
inzagerecht idem 0) + (0,1; 0) +     standigheid ZBO* in zekere mate

beschermen:      

-1

inlichtingenrecht idem (0,1.0)} bij hogere score dient
totaalscore op 1 af te ne-       8

men.

iii verifieren informatie ja; neen 0,025; 0 Aantasting van besluiten of
ingrijpen bij taak-          review-recht DAD idcm idem verwaarlozing zijn relatief zwaardere

interven-          *goedkeuren begroting idem idem tiemogelijkheden. -I

G>

goedkeuren (meer)jaarplan idem idem                                                     M
schorsen/vernietigen besluiten idem 0,05;  0                                                                                                                                                    fS
ingrijpen taakverwaarlozing idem             idem

P: i participatie door belangheb- geen; inspraak; gebruikersraad;   0,0,1; 0,3; 0,5 In deze volgorde nemen de formele mogelijk-       s
benden bestuurszetel heden tot invioed toe.                                &5

ii specifieke voorschriften voor geen; weinig; gematigd; veel 0; 0,1; 0,2,0,3

beslissingen

iii specifieke mogelijkheden van geen; bezwaar en/of administra-  0; 0,1; 0,2 In deze volgorde nemen de mogelijkheden in
bezwaar/beroep tief beroep; beroep op rechter zwaarte toe.

Toelichting: D = delegatie; 0 = onafhankelijkheid; I = interventie; P = procedures; i = fundamenteel, ii = afgeleid, iii = complementair.

3



tv

Tabel IV.2: Typering van 'feitelijke' arrangementen aan de hand van categoriein instrumenten r

Instrument IBG IND NMa

Di eigen bevoegdheid ja: Ouridische) delegatie {30}   0,5 neen: mandaat (11) 0   ja: attributie (9,13, 17,  0,5

23,25,40,56,88)
ii discretionaire beleidsruim- klein {3,7-28,32,36-50, 0,3  groot (K: 53-65) 0       aanzienlijk  (zie i;  39)        0,1

te                                                                             1 3 1}                                                                                                                                                                                                                                                                                         &

iii aanwijzingen algemeen (16); {1,5,35,36, 0,2 specifiek 0 schriftelijk specifiek (4,  0,1  
56

41,51-54, 58,106,130}
5,7,15,18,24,42,48,              57)

----                 ---0                 -----  OQ

totaal-score     1    0    0,7 (2
Oi wettelijke verankering      ja                              0,5 neen 0 ja      0,3 9

rechtspersoonlijkheid         ja neen
neen                            %-

ii taakafbakening nauwkeurig (3) 0,3 nauwkeurig 0,2  ruim (3); Europese re-   0,1       g
gels en jurisprudentie                      0

(DRaad van Toezicht (RvT)    ja neen neen

iii benoemen bestuurders RvT: minister, na voordracht; 0,2 minister 0 minister    0  8
hoofddirectie: RvT (5,7)                                                                                                 

goedkeuren neventaken ja (+ opdracht) neen (opdracht) neen (opdracht)
goedkeuren samenwerking   ja (5) neen (opdracht) neen (opdracht)

----                 ----                 -----

totaal-score                                            1                                        0,2                                   0,4



Instrument IBG IND NMa

I i inlichtingenplicht ja (15) 0,5 ja 0,5  ja                        0.5

jaarverslag ja (19)                                   ja                                ja (5)
jaarrekening ja (12,14) ja (DAD) ja (DAD)
periodieke organisatie- ja (36)                                   ja                                ja
audit

ii informatie-statuut ja (18) 0,1 neen (protocol) 0,3 neen (protocol)           0,3       -1
inzagerecht ja (17) neen (niet formeel) neen (niet formeel)                 inlichtingenrecht neen (niet formeel) neen (niet formeel) neen (niet formeel)               (2

iii  verifieren van informatie ja (12) 0,1 ja 0,2      j a 0,15 25
review-recht voor DAD ja (12) nvt nvt =j

goedkeuren van begroting   neen (11)                              ja                              ja                                    
goedkeuren van (meer)- neen (11)                                  ja                                   nvt

jaarplan                                                                                                                                    o
schorsen/vernietigen van neen nvt neen (begrensd: 47+49)
besluiten                                                                                                                                                                                              0
ingrijpen bu taakverwaar-   ja (20)                                   ja                                ja                                     0
lozing

----                 ----                 -----

totaal-score                                      0,7                                1                                 0,95

3
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./

Instrument IBG IND NMa 4

Pi participatie door belang- neen 0 beperkte inspraak (hoor- 0,1 inspraak (hoorpli:ht: 9,    0,1
hebbenden

plicht in bepaalde ge- 13,15,23,60, 61, 66,

vallen: 158, 32, K: 51- 78,84)
52)

ii specifieke voorschriften gematigd {30,348,55-57, 0,2  veel (12-16, externe 0,3  veel (9,13,15, 18-23,   0,3       
voor beslissingen 132-133} adviescommissie: 18; K: 35-37,42.44,46,53,               N

36-38) 59-66,77-85,90;
exter-             ne adviescommissie:                 4

92)                            Eiii specifieke mogelijkheden College van Beroep Studie- 0,2 Vreemdelingenkamer 0,2  College van Beroep     0,2      00
van bezwaar/beroep financiering {107-120} van Haagse rechtbank voor het Bedrijfsleven                u

0

(29-33) (98)                          .i---- ----

-----  atotaal-score    0,4    0,6   0,6 EToelichting: i = fundamentele, ii = afgeleide, iii = complementaire instrumenten; DAD = departementale accountantsdienst; nvt = niet         a
van toepassing, bij telling: 'ja'; cijfers tussen haakjes verwijzen naar volgende bronnen: Stb (714, 1993: wetsartikel) en {112,1991:            
wetsartikel }  bij IBG; Schuurman & Jordens

(1994: wetsartikel) en Kuijer (1994: pagina) bij IND; Stb (242, 1997: wetsartikel) bij NMa.       
(D



Summary and conclusions

This study focuses on autonomization or hiving-off of executive units in
Dutch central government. Since the mid-eighties hiving-off has been an
important means for subsequent governments to reorganize ministerial
departments. It fits well in the international movement towards a new public
management. Hiving-off involves two central questions: (a) in which cases

is it possible and desirable to give units more autonomy in the implemen-
tation of policies? and (b) how can the autonomy of separated bodies
('zelfstandige bestuursorganen' or ZBOs) be controlled by ministers? Both
questions are studied from the perspective of new institutional (political)
economics. The study is organized in three parts.

In part I the subject is introduced. Chapter 1 highlights the core problem
being studied and its relevance for scientific inquiry. Basically, the relation-
ship between minister and ZBO is one of bilateral  monopoly.  Their  inter-
dependence implibs ongoing mutual adaptation and hence calculations of
costs and benefits. This legitimizes an economic approach. The new institu-
tionalism in economics is an obvious candidate. Because of its focus on
institutions it could provide an adequate framework for studying hiving-off.
Its relevance is also indicated by the increasing use of new institutionalist
theories for developing governmental policies.

Chapter 2 provides an overview of the existing literature on hiving-off.
The distinctive feature of hiving-«T is that policy implementation remains a
responsibility of government (as distinct from privatization) on the central
level (as distinct from decentralization), but is delegated to a free standing
body (ZBC)) with legal responsibility for the policy task in question (as
distinct from devolution). In the fulfillment of this responsibility ZBOs are
in   a   non-hierarchicals relationship to ministers. Moreover,   they are often
corporate bodies  as:vi611. Both elements distinguish  ZBOs from (departmen-
tal) agencies whichire devolved units. Hiving-off policy implementation
has advantages and disadvantages. Important potential advantages are
independence in the judgement of individual cases and improvement of
ministerial capacities for steering by reducing civil servants' propensity to
refer too much detail to superiors. Potential disadvantages are separatism,
inertia, and shirking. Although several studies mention conditions under
which hiving-off will likely generate net benefits, they leave open the ques-
tion why and when political actors would favor such a decision. In other
words, a framework is lacking which can account for political considerati-
ons for hiving-off in concrete cases. Chapters 6 and 7 present a theory
model to remedy this.

In chapter 3 hiving-off is put in an historical perspective. It gives an
impression of developments which have taken place in social-political
thought during the 20th century. The Netherlands has a long tradition of
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bodies with more or less bounded autonomy in the implementation of
policies. Traditionally, this has mainly been motivated by the wish to
involve independent experts or interest groups in order to improve the
quality of governmental decision-making and/or the legitimacy of policy
decisions. Since the mid-eighties ZBOs have been used more instrumentally
to achieve budgetary economies and subsequently to change departments

into core-departments by putting policy implementation at a distance. This
generated a 'hype' of new ZBOs which reached a top in 1995. Critical
investigations by parliament and the Court of Audit resulted in a switch in
political mood. Ministers have since become more aware of the risks of
hiving-off and are trying to steer ZBOs more systematically. This historical
sketch is supplemented by empirical information about core-departments,
agencies,  and  ZBOs in appendix  1.

Part II provides an overview of new institutional (political) economic
theories and a critical assessment of their relevance for hiving-off in
government. Chapter 4 introduces the new institutionalism in economics.

First, methodological criteria are described to judge the explanatory and
policy-instrumental value of these theories. Simply stated, theories explain
by linking endogenous to exogenous variables in a certain way. They differ
in the extent to which they hinge on intentional behavior and environmental
mechanisms of selection. The relationship between intentional behavior and
environmental selection determines the type of explanation from which
explanatory value is judged. Policy-instrumental value regards the question
of how realistic the assumptions are and whether the theory does sufficient
justice to contextual influences. Second, a brief review is given of the
classical, neo-classical, and institutional paradigms in economics to clarify
important roots of new institutionalism. New institutionalists  aim to reintro-
duce institutions in the neo-classical paradigm by providing explanations in
terms of efficiency. Efficiency is measured by the level of transaction costs
and indicates how well institutions are adapted to the environment. New
institutionalist theories differ in their distance to neo-classical economics.
Whereas contractual theories only change the protective belt of neo-classical
economics (by introducing costly information and/or parametric uncertain-

ty), governance-type theories also change its hard core (by assuming boun-
ded rationality and structural uncertainty). Finally, new institutionalist
theories are categorized by level (institutional environment versus arran-
gements) and focus (private versus public sector) to structure the analysis  in

subsequent chapters.
Property rights theory, agency theory, and transaction cost economics

are the subject of chapter 5. These theories focus on institutions in the
private sector. Their core hypothesis is described as well as the conditions

(assumptions and exogenous variables) under which it holds, followed by an
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analysis of its relevance for hiving-off. These theories assume more or less
rational actors who have imperfect information and can behave opportunis-
tically. They reduce contracts and arrangements via transaction costs to a
combination of exogenous variables: measurability of outputs, specificity of
assets, uncertainty, clarity in goals and/or programmability of production.
Their explanation for hiving-011 can be summarized as follows. Organi-
zations that increase in size experience a loss of information due to more
hold-ups and overload on topmanagement. This not only creates room for
opportunistic behavior by operational managers, but goes at the expense of
strategy-development and leads to increased coordination costs as well. A
more efficient alternative might be to autonomize operational units by
giving managers well-specified property rights on the direction of and
returns on investments. As a result incentives for efficiency increase, while
the fruits of specialization can be reaped more fully and overload be
reduced. The size of these benefits depends on whether policies are clear
and stable, so that transactions can be separated and performance measured.
After autonomization the principal can steer his agent by instruments for
monitoring and intervention or by stimulating competition between operatio-
nal units. The chapter ends with a critical judgement of transaction cost
economics. This paradigmatic core of new institutional economics argues
why an existing arrangement is better adapted to a given situation (in terms
of transaction features) than alternative arrangements. Its explanatog value
boils  down  to a rationali- -von  ex post of given choices. The theory cannot
explain the development oi . cnns overtime. The nature of its assump-
tions limits its policy-instrumental,- , 14th preferences and competences
of actors are influenced by the relevant context. So, the choice of arrange-
ment can adversely influence actors which in turn affects the efficiency of
chosen arrangements. This insight led to the conclusion that new institutio-
nal theories should in practice be used with care. In particular, attention
should be paid to the careful moulding of the context and to selecting
competent decision-makers.

Chapter 6 investigates economic theories that focus on institutions in
the public sector. public choice, constitutional political economics, and new
institutional political economics. The public sector differs from the private
sector in two crucial respects. First, politics dominates the scene: the
exercise of public authority and the struggle to gain control over it. Second,
most public services lack a market. This implies a larger need for measuring
products and controlling processes in order to provide the information and
incentives. However, this is often problematic because the quality of public
services is not easy to measure. Although public choice recognises these
elements it does not question institutions. Its explanations are limited to
behavior within given institutions. Constitutional political economics
provides explanations for institutions on the constitutional level. However,



280 Verzelfstandiging en politieke economie

hiving-off cannot be explained as a result of 'constitutional' bargaining
between ministers and public managers because they are in an hierarchical
relationship. The new institutional political economics has recently been
developed to explain public arrangements by combining insights from public
choice and new institutional economics. Like transaction cost economics it
provides an explanation for arrangements by reducing them via transaction
costs to certain exogenous variables. However, it does more justice to the
governmental context. Arrangements are taken as combinations of current
instruments in the public sector: delegation, statutes, intervention, proce-
dures, and factor regulation. Because of electoral competition politicians are
assumed to minimize political transaction costs in the choice of arrange-
ments in order to win votes. Political transaction costs are a measure for the
loss of votes due to inadequate weighing of the interests of organized
voters. They arise from problems of decision-making, commitment, agency
and uncertainty for individual voters. The level of transaction costs is
determined by several categories of exogenous variables. To the variables of
new institutional economics is added the level of organization of interest

groups because it is assumed that individual voters do not care about

arrangements. Moreover, influences of the specific institutional environment
are more explicitly acknowledged. The explanatog value of this rational
choice theory increases with increasing intensity of electoral competition.
Politicians then experience more uncertainty about their term in office. This
results in larger incentives to calculate electoral costs and benefits (i.e.
political transaction costs) in order to consolidate or strengthen their position
and chances for reelection. Its policy-instrumental value increases to the
extent that other actors provide checks and balances which stimulate
politicians to take care of diverse interests and improve their decision-

making competences.

In part III these theories are applied to hiving-off in the Netherlands to
realize the specific aims of this study. A political-economic explanation is
given for hiving-off to answer question (a). Question (b) is tackled by
developing an approach for steering ZBOs by ministers.

Using new institutional political economics, in chapter 7 a model is
developed to explain ZBOs as arrangements for policy implementation in
the context of Dutch government. It is argued that this context generates
transaction costs for ministers who seek to effectuate policies. A minister
needs agreement or approval of actors embedded in the institutional context:
parliament, the cabinet and bureaucrats. The support of interest groups can
strengthen his/her position vis-a-vis these actori. In order to effectuate

policies, ministers are confronted with costs of decision-making about policy
proposals, costs of committing coalition-parties and future governments to
policies, agency costs of implementation, and costs due to uncertainty for



Summary and conclusions 281

citizens about their private costs and benefits resulting from policies. Given
the contextual pressures, minimizing the sum of these costs is regarded as
the regulating motive for ministers. For policies to be implemented at the
central level, the alternative to a ZBO is an agency. Both are defined as
ideal-typical arrangements of four types of instruments which differ in
intensity. These differences are reflected in the level of transaction costs,
indicating comparative strengths and weaknesses of ZBOs. The strengths are
related to more intensive delegation and opportunities for participation,
while weaknesses are related to greater independence and less means for
intervention.  It is argued that net benefits can be realized if policy imple-
mentation satisfies the following conditions: well organized beneficiaries,
low goal ambiguity, measurable outputs, moderate programmability of
processes, and moderate intensity of competition. Under these conditions,
hiving-off will likely be a politically attractive choice for ministers. This is
illustrated in appendices 2 and 4 for three policies: granting studentloans,
judging applications for asylum, and enforcing antitrust policy. Moreover,
the choice of arrangements is also influenced by changes in the institutional
environment because they shift the comparative transaction costs of arrange-
ments. To illustrate this point, effects of a shift in three environmental
elements on the political efficiency of ZBOs relative to agencies are analy-
sed: European regulations on the tendering of public services, the bicameral
structure of parliament, and the rule of ministerial responsibility.  The main
conclusions are that the model can explain concrete choices between alter-
native arrangements by making political considerations transparent and can
be used instrumentally  for a critical analysis of existing arrangements.

In chapter 8 an approach is set out to organize the steering of ZBOs by
means of their outputs. Ministers are responsible to parliament for ZBOs.
Their relationship with ZBOs has three interrelated dimensions, each of
which creates risks that appeal to different roles. As supervisor, a minister
has to prevent ZBOs from misusing their monopoly; as owner, he has to
secure the continuity of public services; and as purchaser, he should see that
ZBOs contribute  to the effectivity of policies by producing services with an
adequate ratio of price and quality. It is argued that being an effective
purchaser can minimize risks of misuse and discontinuity as well if three
condinons are satisfied. First, the relationship between minister and ZBO
can be objectified. This is possible to the extent that policy implementation
is characterized by clear goals, frequent activities, measurable outputs, and
moderately programmable processes. Second, an adequate framework must
be developed which consists of instruments to measure, regulate, evaluate,
reward, and adjust the performance of ZBOs. These instruments are part of
the overall arrangement. Third, minister and ZBO have made minimum pro-
visions to exchange and process information, to guarantee the quality of
products as well as efficiency in production. Under these conditions a
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minister can focus on his role as purchaser. Otherwise, it becomes necessary
for him to act as owner and/or supervisor as well. The arrangement includes
instruments to fulfill these responsibilities (see appendix 3). It is based on a
worst-case scenario in which ZBOs behave opportunistically. This implies
that heavy instruments have to be chosen in order to have them available
when needed, i.e., in case one or more of the conditions is not satisfied.
Actually using these instruments as owner and/or supervisor can adversely
affect the relationship between minister and ZBO, because they are used
only by exception. At least tension is created with his purchasership. So
instruments should be used carefully. Whether this becomes practice
depends on the culture of the relationship and the competences of the
actors. These elements are especially important in a bilateral monopoly, but
remain underexposed in the new institutionalism. Minister and ZBO can
reduce the high behavioral uncertainty that is typical of a bilateral monopoly
by creating a culture based on mutual trust sustained by intensive and
careful communication. Besides, successful steering requires the political
sensitivity  of both minister  and ZBO because their respective responsibilities
develop over time. Owing to this dependence on culture and competences,
the relationship between minister and ZBO is in an unstable equilibrium,
neccesitating a continuous search for balance.
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