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‘Als je AfstAnd doet vAn 
verAntwoordelijkheden, 
moet je er ook Afblijven’

TeksT: Dorine van kesTeren en PeTer Boorsma, BeelD: mike roelofs

vicepresident rAAd vAn 
stAte piet hein donner 
over decentrAlisAtie en de 
pArticipAtiesAmenleving  
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 P
iet Hein Donner wordt 
liever geen onderkoning 
van Nederland genoemd. 
Deze bijnaam voor de 
vicepresident van de 

Raad van State wekt de suggestie dat 
hij een van de machtigste functiona-
rissen van het land is en dat strookt 
niet met de werkelijkheid. Hij 
begrijpt wel waar het vandaan komt: 
de koning is immers de formele 
voorzitter van de Raad van State en 
in de Grondwet staat – dat weten 
minder mensen – dat de Raad van 
State tijdelijk de taken van de koning 
overneemt wanneer die het konink-
lijk gezag niet zelf kan uitoefenen en 
er nog geen regent is aangetreden. 
Maar dat is in theorie en hooguit 
zeer tijdelijk. 
Het zijn dit soort precieze, juridische 
redeneringen die Donner kenmer-
ken. Een interview met hem is als 
een college staats- en bestuursrecht. 
Over decentralisatie bijvoorbeeld. In 
zijn jaarverslag waarschuwt de Raad 
van State dat de decentralisatie naar 
gemeenten van rijkstaken op het ge-
bied van werk, jeugd en maatschap-
pelijke ondersteuning ‘consequente 
doorzetting’ behoeft. Donner: “Als 
de nieuwe benadering door oude re-
fl exen beheerst wordt of vorm krijgt 
binnen verouderde structuren, dreigt 
zij nieuwe wijn in oude zakken te 
worden. Dan scheuren de zakken en 
ben je zowel de wijn als de zakken 
kwijt. Om succesvol te zijn, vergen 
deze decentralisaties een heldere 
verdeling en begrenzing van weder-
zijdse verantwoordelijkheden.”

Wat betekent dat concreet?
“Decentraliseren betekent: de verant-
woordelijkheid elders neerleggen. De 
nationale wetgever kan niet blazen 
en het meel in de mond houden. 
Met andere woorden: als je taken 
decentraliseert, moet je niet over 
de schouder van gemeenten blijven 

meekijken en ingrijpen als het een 
door jou niet gewenste kant op gaat. 
Die verleiding is onmiskenbaar 
groot. Hetzelfde geldt voor de nei-
ging van Kamerleden om ministers 
aan te spreken op onderwerpen die 
niet meer tot hun bevoegdheid beho-
ren. Als deze oude refl exen in stand 
blijven, gaat verloren wat de regering 
heeft beoogd met deze decentralisa-
ties: een meer gediff erentieerde en 
op de individuele omstandigheden 
toegesneden overheidszorg, tegen 
lagere kosten.”

Dat vergt een bepaalde mate van 
vertrouwen.
“Als je afstand doet van een verant-
woordelijkheid, moet je er vervol-
gens afblijven. En als je het niet 
vertrouwt, moet je er geen afstand 
van doen. Een systeem van landelijke 
uniformiteit met de gemeenten als 
uitvoeringskantoren werkt niet om-
dat het leidt tot steeds meer regels, 
controles en toezicht. De centrale 
overheid moet dus aanvaarden dat er 
lokale verschillen ontstaan.”

Hoe kunnen we de positie van 
gemeenten versterken?
“Op dit moment bestaat de merk-
waardige situatie dat 93 procent van 
de taken die zijn gedecentraliseerd, 
centraal wordt gefi nancierd via 
het Gemeentefonds. In een model 
waarin gemeenten meer verantwoor-
delijkheden krijgen, is het denkbaar 
dat we die verhouding iets meer 
rechttrekken en hun belastinggebied 
uitbreiden. Dan kan het gebeuren 
dat de ene gemeente meer belasting 
heft dan de andere. De vervolg- >

vraag is wel of kleinere gemeenten 
hun voorzieningen dan nog zullen 
uitbesteden aan hun buurgemeente, 
omdat haar inwoners dan de belas-
tingtarieven van die buurgemeente 
moeten betalen. Maar aanvaardt men 
deze consequenties niet, dan blijven 
er verhalen bestaan dat in de ene 
gemeente het geld voor de sociale 
voorzieningen wordt besteed aan 
bijvoorbeeld lantaarnpalen. Want wil 
je dat uitsluiten door gedetailleerde 
regels, dan ben je weer waar je 
begon, namelijk bij centrale controle 
op de lokale uitvoering.”

Gemeenteraden moeten toezicht 
houden op verschillende vormen 
van gemeentelijke samenwerking. 
Dreigt daardoor een democratisch 
tekort?
“Dat is het probleem van het groot-
schalig organiseren van kleinschalig-
heid. De neiging is vaak om de schaal 
van de gemeente aan te passen aan de 
omvang van de diensten die moeten 
worden verricht. Het gevaar is dan 
dat burgers zich minder vertegen-
woordigd voelen in de gemeenteraad, 
omdat de schaal te groot is geworden. 
Een andere optie is dat een kleinere 
gemeente voor de voorzieningen aan-
haakt bij een centrumgemeente en 
dat de controle van de gemeenteraad 
aldaar geacht wordt de democratische 
controle te zijn.”

De Raad van State pleit voor 
een nieuw juridisch kader. Wat 
bedoelt u daarmee?
“Door de decentralisaties is de kans 
reëel dat er confl icten rijzen tussen 
gemeenten onderling, bijvoorbeeld 

PieT Hein Donner (1948) is sinds februari 2012 vicepresident 
van de raad van state. Hij was namens het CDa minister van 
Binnenlandse Zaken (2010-2011), van sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (2007-2010) en van Justitie (2002-2006). voor die 
tijd was Donner onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke 
raad voor het regeringsbeleid en lid van de raad van state. in 
2001-2002 leidde hij de commissie die adviseerde over de Wao-
problematiek. in 2002 en 2003 trad hij op als informateur. 



6 

21
 m

ei
 2

0
15

als de ene gemeente het gevoel heeft 
dat een naburige gemeente haar 
met problemen opzadelt. Daarnaast 
zijn er problemen denkbaar tussen 
gemeenten en het Rijk over de verde-
ling van bevoegdheden. In dit soort 
gevallen kunnen gemeenten naar 
de burgerlijke of de bestuursrechter 
stappen, maar het is de vraag of deze 
vormen van individuele rechtsbe-
scherming voor dergelijke geschillen 
een adequate oplossing bieden. Nog 
afgezien van het feit dat met dit soort 
procedures veel tijd is gemoeid. Het 
zou, kortom, beter zijn als er voor 
geschillen van bestuur een speci-
ale procedure zou bestaan, in één 
instantie.”

Gelooft u in de 
participatiesamenleving?
“Het is begrijpelijk dat er een 
groter beroep wordt gedaan op de 
zelfredzaamheid van burgers en de 
wederzijdse steun van familie, buren 
en vrienden. De afgelopen twee de-
cennia heeft de overheid zich steeds 
breder vele zorgen van burgers aan-
getrokken. De financiële en andere 
voorzieningen die daaruit voortvloei-
den, stonden open voor iedereen, 
ongeacht inkomen of vermogen. Dit 
maakte de Nederlandse collectieve 
uitgaven aan de zorg en sociale 
zekerheid tot de hoogste in Europa. 
Als niet wordt ingegrepen, blijven de 
zorguitgaven harder stijgen dan het 
bruto binnenlands product. Dat is op 
termijn uiteraard onhoudbaar. Niet 
alle Nederlanders hebben echter het 
vermogen tot zelfredzaamheid en 

‘ 93 procent van de taken  
die zijn gedecentraliseerd,  
wordt centraal gefinancierd  
via het gemeentefonds –  
een merkwaardige situatie’
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wat organiseer je voor deze groep? 
Dat is een complexe vraag, want als 
je voor deze groep weer overheids-
voorzieningen in het leven roept, zal 
de groep die zich wél zelf kan red-
den, heel snel kleiner worden.”

Heeft de overheid nog een rol als 
zelfredzaamheid het credo is? 
“De participatiesamenleving bete-
kent niet dat er geen regelgeving 
of betrokkenheid van de overheid 
meer nodig is. De zelfredzaamheid 
van burgers vraagt soms om nieuwe 
juridische structuren. Burgers die 
een buurthuis willen oprichten 
bijvoorbeeld, zijn daartoe minder 
geneigd als zij moeten voldoen aan 
alle voorwaarden, verplichtingen en 
aansprakelijkheden die voor bedrij-
ven gelden. En ouderen die gemeen-
schappelijk willen voorzien in hun 
behoefte aan zorg en huisvesting, 
zijn daartoe minder geneigd of in 
staat als dit onmiddellijk tot korting 
op de AOW leidt. Of als bij het 
overlijden van de eerste deelnemer 
de samenwerking moet eindigen 
vanwege de fi nanciële en andere 

consequenties van het erfrecht. In 
Engeland bestaat voor dit soort geval-
len de juridische fi guur van de trust, 
maar Nederland kent vooralsnog 
geen vergelijkbaar, fl exibel juridisch 
instrument.”

Hoogleraar Uitermark zegt 
elders in dit blad: de overheid is 
gecharmeerd van zelforganisatie, 
zolang mensen maar dingen doen 
die de overheid graag wil. 
“Dat is herkenbaar. Hoewel er ook 
gemeenten zijn die buurtbewoners 
écht zelf laten beslissen over bij-
voorbeeld de aanleg van een park of 
rotonde. Natuurlijk kan de gemeente 
dan wel vooraf bepalen aan welke 
minimumeisen de oplossing moet 
voldoen. Maar als de uitkomst daar-
aan voldoet, moet de gemeente zich 
vervolgens bij de keuze neerleg-
gen. Hetzelfde principe dus als bij 
het Rijk dat taken overdraagt aan 
gemeenten.”

Gaat er ondanks alle mooie 
woorden niet veel meer aandacht 
uit naar controle dan naar 
activering en ondersteuning van 
mensen?
“Als niet 80 procent van de mensen 
wettelijke regels uit zichzelf naleeft, 
dan zijn deze niet te handhaven. Het 
grootste deel van de burgers leeft de 
wet van nature na. Maar om de 20 
procent die dat niet doet te kunnen 
bestraff en, moet de wetgever vooraf 
gedetailleerd vastleggen wat wel en 
niet mag. Er kunnen immers geen 
sancties worden opgelegd zonder 
concrete regels. De last van die 

De raaD van sTaTe is het hoogste, onafhankelijke advies-
orgaan van de regering. De geschiedenis gaat terug tot 1531, toen 
karel v de raad oprichtte voor zijn zuster maria van Hongarije, 
landsvoogdes van de nederlanden. De raad van state beoordeelt 
nut, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen 
voordat deze naar de kamer gaan. Daarnaast kent de raad van 
state de afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste algemene 
bestuursrechter van nederland. Jaarlijks komen er zo’n 600 
adviezen en 13.000 uitspraken tot stand. 

steeds gedetailleerdere regels komt 
echter niet terecht bij die 20 procent 
– die houdt zich er immers toch 
niet aan – maar bij de 80 procent 
die de sanctieregels helemaal niet 
nodig heeft. Dit is inherent aan ons 
rechtssysteem. Daardoor ontstaat het 
gevoel dat de overheid vooral met 
de controle bezig is en de burger 
wantrouwt.”

Domineert geld het politieke 
debat in plaats van ideeën? 
“Het probleem is dat het politieke 
debat vaak pas wordt gevoerd op het 
moment dat men constateert dat er 
geen geld meer is om een voorzie-
ning te bekostigen. Dan gaat het 
debat vooral over de weerstand om je 
te voegen naar de fi nanciële moge-
lijkheden, waardoor het idee ontstaat 
dat het vooral over geld gaat.”

De decentralisatieoperatie wordt 
vaak verpakt als inhoudelijke 
verbetering, terwijl er een 
bezuiniging achter schuilgaat. 
“Om voldoende steun te genereren 
is het beeld naar buiten gebracht 
dat het voorzieningenniveau zoveel 
mogelijk hetzelfde blijft. De Raad 
van State heeft in zijn adviezen 
bij herhaling aangegeven dat de 
regering duidelijk moet maken dat 
deze wetgeving gepaard gaat met 
een beperking van de middelen. 
Decentralisatie kán daarvoor een 
oplossing zijn. Niet omdat gemeen-
ten hetzelfde goedkoper kunnen 
doen, maar omdat het anders moet 
en gemeenten dat beter zouden 
kunnen.” *


