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Woord vooraf

De afronding van dit proefschrift is gepaard gegaan met een merkwaardige
mengeling van gevoelens. Weemoed over een afgesloten periode en opluchting
dat het proefschrift klaar is strijden om voorrang. Ook ben ik tegelijkertijd
ontevreden met het resultaat dat er nu ligt en trots op de geleverde prestatie.
Daarbij komt nog de angst voor het 'zwarte gat' (wat komt er na het schrijven
van een proefschrift?) in combinatie met een ongekend gevoel van vrijheid en
ruimte. En dat staat allemaal in een kader van relativering; de betekenis van het
schrijven van een proefschrift voor mijn persoonlijke ontwikkeling is immers
beperkt geweest.
Toen ik bij de start van het traject promoties van collega's bezocht leek promo-
veren iets geweldigs. Ik dacht in de anderen te zien dat het schrijven van een
proefschrift, het onderzoek en de discussies daarover met promotor en collega's
in belangrijke mate vormend zouden zijn geweest voor de persoonlijkheid die
daar stond. Dit is een illusie gebleken. In plaats van vormend voor mijn persoon-
lijke ontwikkeling is het promotietraject eerder volgend geweest. Een groot
aantal andere projecten, successen en pijnlijke ervaringen, in verschillende
werkkringen opgedaan, zijn vormender geweest dan het schrijven van een
proefschrift. Achteraf gezien is dit misschien wel de belangrijkste les van het
promotietraject geweest.
Nu zou het zonde zijn om het proefschrift al in het Woord vooraf weg te
relativeren. Zowel het empirisch onderzoek als de literatuurstudie zijn wel
degelijk waardevol en leerzaam geweest. Dat geldt zeker ook voor de gesprek-
ken met mijn promotor Paul Frissen en mijn mentor Wim van de Donk. De
begeleiding van Paul is tegelijkertijd afstandelijk en indringend geweest, twee
eigenschappen die alleen Paul onnavolgbaar kan combineren. Ook van onze
gesprekken buiten het verband van het proefschrift heb ik veel geleerd. Paul
heeft me laten zien dat ook wijsheid en rebellie twee eigenschappen zijn die in
een persoon kunnen worden verenigd. Voor Wim geldt dat zijn indrukwekkende
hoeveelheid glossen in kantlijnen en op achterkanten, hoewel soms lastig te
ontcijferen, waardevol is gebleken. Dat het hem lukte om telkens als hij een
hoofdstuk bekeken had weer een nieuwe verkeersboete te 'scoren', zal het CJIB
goed doen. Graag dank ik op deze plaats Paul en Wim voor hun actieve betrok-
kenheid bij de totstandkoming van dit proefschrift en hun collegialiteit geduren-
de de tijd dat ik ermee bezig ben geweest.
Naast de begeleiders verdient een aantal mensen en organisaties om verschillen-
de redenen een woord van dank. In de eerste plaats de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek, die de promotieplaats heeft gefinancierd.
Daarnaast bedank ik de mensen die aan het empirisch onderzoek hebben meege-
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werkt. Voor een deel zijn deze in de bijlage genoemd. In het bijzonder wil ik Jan
Derksen (IB-Groep) en Marion Koopman (CJIB) bedanken, die mij in hun
organisaties en hun archieven wegwijs hebben gemaakt. Ook bedank ik Carla de
Prez-Hartel van de Stichting Publiek Domein, die het manuscript heeft gecorri-
geerd, en Vivian Carter van de Katholieke Universiteit Brabant, die als 'native
speaker' de summary heeft bekeken.
Hoewel het proefschrift leerzaam en verrijkend is geweest, zijn de andere erva-
ringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan veel vormender gebleken. In
professioneel opzicht gaat het om de ervaringen bij het Centrum voor Recht,
Bestuur en Informatisering, bij de Stichting Publiek Domein, in de Waalwijkse
gemeenteraad en in diverse andere verbanden en organisaties. Twee personen
verdienen in dit kader bijzondere vermelding: Pieter Tops en Casper Hartman.
De genoemde organisaties hebben me laten ervaren, Pieter en Casper hebben er
ervaringslessen van gemaakt die me de rest van mijn leven bij zullen blijven.
Hun vriendschap is overigens voor mij nog belangrijker dan de professionele
band die we hebben. Hoewel leren en ontwikkelen ook met Nathalie verbonden
zijn, gaat het bij ons vooral om geluk, liefde en warmte. Het contrast tussen de
afstandelijkheid van een proefschrift en de warmte van onze relatie is groot, en
dat is maar goed ook.
De lijst van tegenstrijdige emoties aan het begin van dit Woord vooraf is niet
compleet. Dankbaarheid aan mijn ouders moet nog worden toegevoegd. Maar
wat overheerst zijn woede en teleurstelling omdat mijn vader, die er uiteindelijk
het hardst voor heeft gewerkt, de promotie niet meer heeft mogen meemaken.

Tilburg, 23 mei 2000

Stavros Zouridis
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1. Introductie

1.1 Niet-geautomatiseerde toepassing van wetgeving

Verloop van een bijstandsaanvraag
Enkele jaren na zijn ontslag loopt aan het begin van de jaren tachtig de
werkloosheidsuitkering van X af. Vanaf dat moment is X aangewezen op bij-
stand. Deze moet hij aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst. Daar
aangekomen verstrekt de portier hem een nummertje, waarop staat aangegeven
welk team zijn aanvraag zal gaan behandelen (voor de 'routing' van de aanvraag
wordt verwezen naar Knegt, 1986). Als de portier had verwacht dat X geen kans
zou maken, zou hij geen nummertje verstrekken en hem daarmee feitelijk de
toegang tot een uitkering ontzeggen. X heeft geluk en de portier is in ieder geval
gepasseerd. In een gesprek met een bijstandsmaatschappelijk medewerker
(bmw) maakt hij vervolgens zijn situatie duidelijk. De medewerker weet onmid-
dellijk welke vragen hij moet stellen en geeft X een aanvraagformulier mee voor
de intake. Enkele dagen later levert hij het formulier ingevuld in. De medewer-
ker controleert het formulier en maakt een rapportage op voor de beslissing.
Het ingevulde formulier gaat eerst naar de administratieve afdeling, die een
dossier aanmaakt. Het dossier gaat vervolgens naar een assistent(-groepschef).
Deze beschikt over vier mogelijkheden. (1) Als deze tot de conclusie komt dat
de aanvraag moet worden afgewezen, gaat de aanvraag via de groepschef door
naar het hoofd, bij wie de bevoegdheid tot afwijzen meestal berust. (2) Het
dossier kan ook aanleiding geven tot twijfels bij de assistent. De assistent geeft
dan het dossier 'in onderzoek buitendienst'.  Via de groepschef komt het dossier
terecht bij een bmw die een huisbezoek aflegt. Het buitendienstonderzoek wordt
met het dossier voorgelegd aan de groepschef, die de eindbeslissing neemt. (3)
Het is ook mogelijk dat de twijfels beperkt zijn tot niet al te belangrijke aspecten
van de aanvraag. De assistent kan dan, bijvoorbeeld via telefonisch contact met
de client, de twijfels wegnemen. (4) Tenslotte kan de assistent besluiten de aan-
vraag toe te kennen.

De routing van een bijstandsaanvraag laat zien dat de besluitvorming over de
aanvraag verschillende keuzemomenten kent, afhankelijk van de complexiteit
van het voorliggende geval. Zo is in het geval van X sprake van een 'max-ww-
er'.  In het algemeen kan de bmw hier volstaan met het uitreiken  van een WWV-
aanvraagformulier en het maken van een WWV-afspraak. Er wordt geen
beoordeling van de bmw gevergd; hij kan de zaak administratief, in vrij korte
tijd afhandelen (Knegt, 1986: 69).
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De uitvoeringsorganisatie: enkele aspecten
Het bevoegd orgaan voor de toekenning van bijstandsuitkeringen is het college
van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft het college
gemachtigd om de besluitvorming mede op te dragen aan gemeente-ambtenaren.
De zogenaamde hoofden ondertekenen de beslissing, hoewel de meeste
beslissingen slechts worden 'gestempeld'. Het kader   van de besluitvorming
wordt bepaald door de wet, uitvoeringsregelingen, algemene maatregelen van
bestuur, jurisprudentie, enzovoort.
De organisatie van de sociale dienst bestaat voor een belangrijk deel uit
bijstandsmaatschappelijk medewerkers.(»i«t beschrijft deze medewerkers als
relatief jonge, geengageerde mensen met een middelbare beroepsopleiding
maatschappelijk werk. Ze maken in hun werk gebruik van verschillende typen
regels, zoals de bundel met geldende uitvoeringsvoorschriften. Deze bundel
wordt   in de praktijk weinig gebruikt, in tegenstelling   tot de 'Infomap',   die
bestaat uit dienstmededelingen (interne richtlijnen) en veel gebruikte adressen.
Ook maken bijstandsmaatschappelijk medewerkers gebruik van voorbeeldrap-
portages: 'rapportages van henzelf of van andere bmw-s die indertijd door de
groepschef als 'voorbeeldig' zijn beoordeeld' (Knegt, 1986: 89). Het raadplegen
van collega's is echter de belangrijkste kennisbron. Dit heeft onder andere te
maken met de clientgerichte orientatie, waardoor bmw-s zich afzetten tegen de
formele regels.
In het dagelijks functioneren komen bijstandsmaatschappelijk medewerkers in_
twee  varianten voor (Knegt, -1986:-47):  (1) de professionele variant,  met  een
primaire orientatie op hulpverlening aan clienten en (2) de ambtelijke variant.
Medewerkers van de laatste variant definieren zich vooral als 'on-
derzoeksambtenaar' voor de beoordeling van aanvragen. In de loop van de tijd
kan de orientatie van bmw-s veranderen. Ook verschilt de orientatie van geval
tot geval. De belangrijkste vraag is of de aanvrager behoort tot de categorie 'lin-
kerds' of 'zielige gevallen'. Van linkerds bestaat  het  idee  dat deze strategisch
handelen voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering. 'Zielige gevallen' zijn
daartoe niet in staat en behoeven hulp.
De bijstandsmaatschappelijk medewerkers worden geleid door groepschefs (en
assistenten), die evenals de zich daarboven in de organisatie bevindende hoofd-
en veelal tussen de dertig en veertig jaar oud zijn en meestal een hogere
beroepsopleiding hebben genoten. De hoofden wijkkantoor doorlopen hun car-
ribre doorgaans binnen de gemeentelijke sociale dienst (Knegt, 1986: 57).
In een aantal gevallen ontstaat tussen bmw en groepschef een bijna
vanzelfsprekende rolverdeling. Als de medewerker overtuigd is van toewijzing
van de aanvraag, treedt hij op als pleitbezorger van de cli8nt. 'De groepschef
weet dat uiteraard; er staat dus tegenover dat hij ervan uitgaat dat de bmw de
belangen van de client in voldoende mate behartigt en dat hij zich zelf kan
concentreren op de toetsing van het voorstel van de bmw' (Knegt, 1986: 92).
Het college van burgemeester en wethouders is, zowel ten opzichte van de ge-
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meenteraad als ten opzichte van andere toezichthoudende instanties, politiek
verantwoordelijk voor de bijstandsverlening. De bevoegdheidsverdeling komt in,-
dit voorbeeld overigens niet volledig overeen met het theoretische ideaaltype, in
verband met de overdracht van beslissingen aan ambtenaren. De feitelijke in-
vloed op de afhandeling van concrete gevallen berust echter noch bij het colle-
ge, noch bij de verantwoordelijk gestelde ambtenaren. Hoewel deze
verantwoordelijk zijn, is hun rol in concrete gevallen beperkt. De aanvraag van
X laat zien dat ook door bijstandsmaatschappelijk medewerkers keuzes worden
gemaakt binnen een behoorlijk ruim omschreven kader. Ook is de definitie van
het geval (is X een linkerd?) afhankelijk van de informatie en de rapportage die
door de bijstandsmaatschappelijk medewerkers wordt geconstrueerd. Daarbij
doen zich allerlei keuzemomenten voor, en ook is daarbij de manier waarop
wordt gerapporteerd van belang. Informele passages, welke vooral betrekking
hebben op de perceptie van de situatie van de client, kunnen leiden tot andere
,uitkomsten (zie daarvoor Knegt, 1986). De feitelijke invloed berust daardoor

  hoofdzakelijk bij
de contactambtenaren en niet bij de formeel verantwoordelijke

i jfunctionarissen en organen. Volgens Ringeling  (1978)  is  de mate waarin  die
1,·;

invloed berust bij ambtenaren, de zogenaamde beleidsvrijheid van ambtenaren,

'  afhankelijk van vier groepen variabelen: (1) de programmering van het beleid,

 1 (2)
het informatieniveau van de uitvoerende ambtenaren, (3) de hierarchische

1 16ontrole en (4) de democratische controle.
\

1.2 Geautomatiseerde toepassing van wetgeving

Verioop van ee,1 bijstandsaa,wraag
Enkele jaren na zijn ontslag, loopt in 2005 de werkloosheidsuitkering van Y af.
Vanaf dat moment is hij aangewezen op bijstand. De uitkering hoeft niet te
worden aangevraagd. Precies op het moment dat de werkloosheidsuitkering
atloopt geeft het geautomatiseerd systeem van de verzelfstandigde dienst
Uitvoering sociale wetgeving een signaal. Het systeem signaleert dat de
uitkering afloopt en verifieert automatisch bij de belastingdienst of Y nog steeds
niet over inkomsten beschikt. Aangezien de verificatie laat zien dat Y nog geen
inkomsten geniet voert het geautomatiseerd systeem de module bijstandswet uit.
Deze module onttrekt in eerste instantie de persoonlijke gegevens automatisch
aan de verschillende relevante databanken, zoals de bevolkingsadministratie
(GBA), de registraties bij de belastingdienst en de sociale verzekerings-
organisatie. Het 'formulier', de verschillende variabelen   in het programma,
wordt zo geheel automatisch gevuld. Vervolgens leidt het systeem het formulier
langs de criteria van de bijstandswetgeving. Ook dit geschiedt geheel
geautomatiseerd. Aan de wettelijke criteria blijkt te zijn voldaan, waarna
automatisch een elektronisch postbericht wordt verstuurd met de beschikking.
De periodieke betaling van de uitkering geschiedt eveneens automatisch.
Y blijkt een routinegeval te zijn. In een gering(er wordend) aantal gevallen is
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geen automatische afhandeling mogelijk. Het geautomatiseerd systeem volgt
voor deze gevallen een andere module. Daarin formuleert het systeem op basis
van de beschikbare informatie een aantal gerichte vragen die door ambtenaren
moeten worden beantwoord. Beantwoording van deze vragen leidt ertoe dat de
zaak automatisch verder wordt geleid. Het systeem 'leert' van deze
beantwoording, omdat het na verloop van tijd aanpassing van de software
voorstelt aan het college van burgemeester en wethouders. Die aanpassing komt
overeen met de meest voorkomende antwoorden die door ambtenaren worden
gegeven op basis van een statistische analyse. Aanpassing van de software
vervangt een categorie complexe gevallen door een categorie routinegevallen.
Deze kunnen geheel door het geautomatiseerd systeem worden afgedaan.

De uitvoeringsorganisatie: enkele aspecten
Het bevoegd orgaan voor de verlening van bijstandsuitkeringen is het college
van burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid is noch gedelegeerd, noch
gemandateerd. Feitelijk is de uitvoering verzelfstandigd in een uitvoe-
ringsorganisatie: het (private) rekencentrum. De computers van het
rekencentrum zijn gekoppeld aan de computers van andere overheids-
organisaties. Met behulp van deze koppelingen verzamelt het systeem de
benodigde persoonsgegevens. SlechlK-de ambtermfari-die-zicii  decBmplexe
gevallen bezig houden werken onder de verantwoordelijkheid van het college.
De gemeenteraad stelt de software (het algoritme) voor het geautomatiseerd sys-
teem vast aan de hand van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Feitelijk is slechts een klein aantal ambtenaren werkzaam bij de dienst
Uitvoering sociale wetgeving. Zowel de systeemontwikkeling als het systeemon-
derhoud is uitbesteed aan private--ondernemingen ('software houses'). Het
toezicht daarop wordt uitgeoefend door een enkele ambtenaar die deskundig is
op dit gebied. Daarnaast zijn ambtenaren aangesteld voor de-complij-e gevalfen,
althans voor het beantwoorden van de gerichte vragen die het geautomatiseerd
systeem stelt. Voor hun beantwoording beschikken de ambtenaren over een
digitale informatiebundel met toelichtingen op de verschillende artikelen in de
bijstandswet.
Van organisatorische differentiatie en taakspecialisatie is, bij de geringe
bezetting, niet of nauwelijks sprake. Een enkele ambtenaar is bezig met het
'informatorische' deel van het werk, het toezicht op de systeemontwikkeling en
het onderhoud van het systeem. Daarnaast zijn enkele ambtenaren inhoudelijk
bezig, maar bij deze ambtenaren is geen sprake van specialisatie. Ze beschikken
immers over dezelfde informatie uit de digitale informatiebundel. Ook is
na#iwelijk53Frake-van-verschiHende-kierarchischdageBranisatie.
De invloed op de uitkomsten van individuele (routine)gevallen berust hoofdza-
kelijk bij het geautoma91ee -*lysteem. Gezien het algoritmische karakter van
het systeem berust --voor routinematige gevallen de feitelijke
verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de processen bij de gemeenteraad.
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Deze stelt immers het algoritme vast. De geautomatiseerde uitvoering komt sterk
overeen met het mechanische beeld van a-politieke en neutrale toepassing van
wetgeving en beleid. Verschillende keuzen worden echter gemaakt in de fase
van systeemontwikkeling, waarin de invloed primair berust bij de (private)
onderneming die de ontwikkeling van de applicaties (de software) verzorgt.

1.3 Aanleiding voor en inleiding op de studie

De beschrijving van de 'handmatige' uitvoering is gebaseerd op de dagelijkse
realiteit aan het begin van de jaren tachtig. De schets van de geautomatiseerde
uitvoering is gefingeerd. Toch is geautomatiseerde toepassing van wetgeving
geen fictie in het hedendaagse openbaar bestuur. Sterker nog, de_ZQginaamde

|
besehikidngenfabriek is den..vank .pijlers onder-de-modeme-verzorgingssmat.

Jaarlijks geven bestuursorganen miljoenen beschikkingen geautomatiseerd af, of
i het nu gaat om uitkeringen, subsidies of vergunningen. Met de technologische

ontwikkeling, de verspreiding van computers in het openbaar bestuur en wellicht
ook door de nadruk op bedrijfsmatig werken is informatie- en
communicatietechnologie (ICT) een steeds belangrijker rol gaan spelen. ICT
kan elke stap in het beschikkingsproces ondersteunen, van het verzamelen van
informatie met behulp van digitale databanken tot en met het genereren van de

beschikking met behulp van tekstverwerkingstoepassingen. Het is ook mogelijk
het gehele beschikkingsproces te automatiseren en zonder menselijke
tussenkomst een beschikking te geven. Internationaal heeft het Noorse
huursubsidiesysteem door de publicaties van Bing (1989) jaren terug reeds

bekendheid verworven. In Nederland komt op verschillende beleidsterreinen

volledig geautomatiseerde uitvoering van wetgeving voor (zie voor een
overzicht van enkele systemen bij departementen bijvoorbeeld Snellen, 1993).
Bovendien zijn de technische mogelijkheden momenteel zonder meer toereikend
voor het automatiseren van relatief ingewikkelde beschikkingsprocessen. De
illustratie laat zien dat het gebruik van dit type ICT-applicaties zowel

wetenschappelijk als maatschappelijk relevante vragen oproept. Hoe is het
bijvoorbeeld met de bruikbaarheid van het 'traditionele' begrippenkader gesteld
waarmee beschikkingsprocessen als juridische processen worden beschreven en

geanalyseerd? Krijgen begrippen als zorgvuldige voorbereiding een andere
betekenis in een geautomatiseerde omgeving? Ook kan de vraag worden gesteld
of voor geautomatiseerde beschikkingen specifieke beoordelingsmaatstaven
moeten worden aangelegd om de rechtspositie van burgers tegenover het
openbaar bestuur te waarborgen. Vanuit een bestuurskundig perspectief kan, zo

blijkt uit de contrasttekening, aandacht worden gevraagd voor het
beschikkingsproces en de uitvoeringsorganisatie.
Ook maatschappelijk gezien is onderzoek naar de betekenis van
geautomatiseerde beschikkingensystemen relevant. Zo kunnen de gevolgen van
het gebruik van dergelijke systemen maatschappelijk, politiek of juridisch als
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ongewenst worden beschouwd. Eerder is een spanning geconstateerd tussen de
eisen die vanuit de rechtstheorie worden gesteld aan het geautomatiseerd geven
van beschikkingen en de juridische praktijk van geautomatiseerde
beschikkingsprocessen (Zouridis, 1993; Franken, 1993). Inzicht in de betekenis
van geautomatiseerde toepassing van wetgeving kan dus (rechts)politieke vragen
opwerpen over de mate waarin deze toepassingen aansluiten op de juridische en
politieke context van het openbaar bestuur.
In de contrasttekening zijn verschillende begrippen aan de orde gekomen die in
de bestuurskundige literatuur geen gemeengoed zijn. Achtereenvolgens gaat het
om beschikking, beschikkingsproces en geautomatiseerde beschikkingen-
systemen. Voordat de vragen voor deze studie worden geformuleerd, worden
deze begrippen kort verkend en toegelicht.

1.4 De beschikking

Artikel 1.3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat onder
beschikking wordt verstaan 'een besluit dat niet van algemene strekking is, met   
inbegrip  van de afwijzing  van een aanvraag ervan'. Besluit  is  in het eerste  lid      Ipvan hetzelfde artikel omschreven als 'een schriftelijke beslissing van een I
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling'.                   -
Met deze bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht is een voorlopig eind
gekomen aan een speurtocht naar definities voor het begrip beschikking. Reeds
in 1932 onderscheidde  Van   der  Pot drie categorieen rechtshandelingen:   'hot
vaststellen van algemeene voorschriften, van regelen', 'het beslissen van
geschillen aan de hand van rechtsregelen',  'en de overige rechtshandelingen van
het bestuur (waarop publiekrecht van toepassing is)' (Konijnenbelt,  1985:  334).
Deze laatste categorie noemt Van der Pot beschikkingen. De categorieen
corresponderen met de drie min of meer klassieke overheidsfuncties wetgeving,
rechtspraak en bestuur, waaraan de naam van Montesquieu (1748/1973: 168-
169) wordt verbonden. In de redenering waarin deze machten worden
onderscheiden, neemt de beschikking een bijzondere plaats in. De wet is
abstract, algemeen en 'blind', zoals Montesquieu stelt: 'Il pourrai arriver que la
loi, qui est en mBme temps clairvoyante et aveugle, serait, en de certains cas,
trop rigoureuse'. De beschikking is een individuele en concrete toepassing van
de wet; ook de rechterlijke toetsing is dat in de visie van Montesquieu.
Alle bestuursbesluiten zijn daarmee beschikkingen, mits sprake is van een
rechtshandeling (een handeling met een beoogd rechtsgevolg). Deze benadering
wordt wel dogmatisch genoemd (Konijnenbelt, 1985: 334), omdat deze zich
richt op wetenschappelijke begripsvorming. Het beschikkingsbegrip wordt dan
benaderd vanuit het leerstuk van de verschillende overheidsfuncties, zoals die in
het recht aan de verschillende organen zijn geattribueerd. Verdergaande
specificatie begrglst het beschikkingsbegrip. Bestuurshandelen kan zich op twee
wijzen manifesteren, namelijk als feitelijk handelen (bijvoorbeeld het strooien
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van stoffen op wegen om gladheid te bestrijden) of rechtshandelen. Het
rechtshandelen kan onderworpen zijn aan het privaatrechtelijk domein (zoals het
Burgerlijk wetboek, denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten) of aan het
publiekrechtelijke juridische domein. Publiekrechtelijke rechtshandelingen
kunnen vervolgens meerzijdig of eenzijdig zijn. Wanneer de eenzijdige
publiekrechtelijke rechtshandelingen tenslotte naar 'strekking' worden

ingedeeld, ontstaat het onderscheid in besluiten van algemene strekking
(bijvoorbeeld plannen, administratiefrechtelijke maatregelen of beleidsregels) en
besluiten van een individuele strekking (beschikkingen). In de dogmatische
benadering kan de beschikking dus worden gedefinieerd als een eenzijdige
publiekrechtelijke rechtshandeling van het bestuur met een individuele

strekking.
Tegenover een dogmatisch beschikkingsbegrip kan de strategische benadering
worden geplaatst (Konijnenbelt, 1985). In deze benadering gaat het om het
bieden van adequate rechtsbescherming tegen het bestuur. Of het begrip dan nog

wel past in de dogmatiek, is van minder belang. Door het beschikkingsbegrip
telkens (bij geschillen) naar behoefte op te rekken, kunnen administratieve
rechters rekening houden met ontwikkelingen in de bestuurspraktijk. Met de
genoemde Algemene wet bestuursrecht is de strategische benadering minder van
belang geworden omdat daarin de rechtsbescherming tegen bestuurshandelen is
verankerd.
Hoewel de beide benaderingen - dogmatisch en strategisch - tot verschillende
elementen van beschikkingen komen, hebben ze vijf kenmerken gemeen: de
eenzijdigheid van het besluit, de publiekrechtelijkheid van het besluit, het
karakter van rechtshandeling, het feit dat ze afkomstig zijn van het bestuur en de
individuele strekking. In de bestuurspraktijk kan overigens de eenzijdigheid van
de beschikking worden betwist (zie bijvoorbeeld Hoekema, 1984: 550). Formeel
kan dan wel sprake zijn van eenzijdigheid, materieel zou in sommige gevallen
wederkerigheid beter aansluiten op het karakter van de beschikking. Er is in dit
opzicht dus sprake van twee typen beschikkingen (De Goede en Van den Brink,
1986: 147). Het eerste type is de strikt eenzijdige beschikking. Strikte

eenzijdigheid doet zich voor, als aan het geven van de beschikking geen formele
inschakeling van de bestuurde vooraf behoeft te gaan en evenmin voor het effect
van de beschikking, eenmaal gegeven, de formele bijtreding van de bestuurde

nodig is. Geconditioneerd is de eenzijdigheid, wanneer (hetzij zowel v66r als na
de beschikking, hetzij alleen v66r, hetzij alleen nA de beschikking) de wet roept
tot inschakeling van de bestuurde dan wel die inschakeling veronderstelt.
Ook in andere opzichten kunnen verschillende typen beschikkingen worden
onderscheiden. Doorgaans wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen

begunstigende en belastende beschikkingen. Dit onderscheid kan verwarring
wekken als niet wordt gedefinieerd ten opzichte van wie (de beschikkinggever,
de adressaat, de overige belanghebbenden?) de beschikking begunstigend of
belastend is. Daar komt nog bij dat beschikkingen soms zowel begunstigende als
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belastende elementen bevatten. Aan een subsidiebeschikking kunnen
bijvoorbeeld ook voorwaarden worden verbonden.
De beschikking kan berusten op een gebonden of een vrije bevoegdheid. Tussen
beide bestaan vloeiende overgangen; van een dichotomie is dan ook geen
sprake. Op drie verschillende dimensies kan de bevoegdheid meer of minder
gebonden zijn (Duk, 1988; NicolaY en Olivier, 1991: 56-66). Bij
beoordelingsruimte gaat het om de beoordeling van de voorwaarden die de
wetgever voor het aannemen van een bestuursrechtelijke bevoegdheid heeft
gesteld. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de bevoegdheid tot intrekking van
een bouwvergunning bestaat indien blijkt dat de vergunning tengevolge van een
onjuiste of onvolledige opgave is verleend. De conclusie van het bestuursorgaan
is dan immers afhankelijk van het oordeel omtrent de volledigheid of juistheid
van de gegevens die bij de bouwaanvraag zijn overlegd. Van
beoordelingsvrijheid is pas sprake als een orgaan zelfstandig een oordeel zal
mogen vellen, dus in beginsel zonder dat andere organen hun oordeel voor dat
van het orgaan in de plaats kunnen stellen. Beleidsvrijheid komt een orgaan toe
voor zover het hem rechtens vrij staat van gebruik van een bevoegdheid af te
zien in gevallen waarin de voorwaarden voor rechtmatige uitoefening daarvan
wel zijn vervuld.

1.5 Het beschikkingsproces

fBeschikkingen zijn te beschouwen als individuele toepassingen van een wet of,
i met andere woorden, individuele verbijzonderingen van wetgeving.  Een
beschikking is doorgaans ook het resultaat van een (besluitvormings)proces.
Afhankelijk van de mate waarin sprake is van een vrije of gebonden
bevoegdheid is het beschikkingsproces een proces waarin '(...) predetermined
solutions are matched to problems' (Inbar, 1979: 124).

Beschikkingsprocessen zijn informatieverwerkingsprocessen...

 

Beschikkingsprocessen    'sind zu einem guten Teil Informations-
verarbeitungsleistungen oder ihnen liegen solche zugrunde' (Grimmer, 1990:
27). Als het proces van informatiebe- en verwerking als uitgangspunt wordt
genomen, is het proces te definieren in termen van in r, transformatie, uitvoer
en--tgrugkoppeling. De invoer bestaat uit de relevante informatie, de
transformatie uit het omzetten van die informatie in een beslissing en de uitvoer
is de gegenereerde beschikking (inclusief eventuele vervolghandelingen, zoals
het betalen van een subsidie). De terugkoppeling kan bijvoorbeeld bestaan uit
een beroep tegen de beslissing, maar ook uit een nieuwe aanvraag of het
uitblijven daarvan. Franken, die dit begrippenkader hanteert voor zijn analyse
van het geautomatiseerd geven van beschikkingen, noemt de volgende fasen: de
invoer, de selectie, het redeneermechanisme en de uitvoer (Franken, 1993).

In het cybernetisch perspectief start het beschikkingsproces met de invoer
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van relevante informatie. Dit kan informatie zijn die afkomstig is van de
adressaat, van andere betrokkenen buiten het bestuursorgaan en van het
bestuursorgaan zelf. De informatie wordt vervolgens beoordeeld, bijvoorbeeld
op volledigheid of geldigheid. Als hier onvolkomenheden worden geconsta-
teerd, kan de procedure weer van voren af aan beginnen of tijdelijk worden
gestaakt, teneinde de onvolkomenheden weg te werken.

Vervolgens is in het geval van geconditioneerd eenzijdige beschikkingen een
soort 'ontvankelijkheidsvraag' aan de orde, bijvoorbeeld de vraag of de
verzoeker tijdig zijn verzoek heeft ingediend, of de verzoeker gerechtigd is om
een verzoek in te dienen dan wel of het verzoek is ingediend bij het juiste

bestuursorgaan. Hoewel het begrip ontvankelijkheid gebruikt wordt voor
rechterlijke procedures en niet voor beschikkingsprocessen, geeft deze analogie
inzicht in de aard van deze handeling die ook door het bestuur wordt verricht.
Op de 'ontvankelijkheidsvragen' zijn twee antwoorden mogelijk. Of de
verzoeker is niet ontvankelijk (dan wordt de onderhavige procedure beeindigd),
of de verzoeker is wel ontvankelijk.
Is dit laatste het geval, dan volgt de beoordeling. De centrale vraag hierbij is op
welke wijze het onderhavige geval onder de wettelijke regeling te brengen is. Na
de beoordeling kan de beschikking worden opgemaakt. In deze fase worden de
eerder genomen beslissingen op schrift gesteld, alsmede een deel van de
relevante informatie uit de invoerfase en de motivering van de beslissingen. Dit
wordt gevolgd door eventuele vervolghandelingen, zoals het betalen van een
subsidie.

Maar ookjuridische processen
Bij het perspectief van beschikkingsprocessen als informatieverwerkings-
processen passen twee kanttekeningen. In-de-eerste plaats karl de
hestuurspraktijk sterk afwijken  van het ideaaltypisch_model_met. afgebakende

fasen van. invoer. 1ransformatie en ·uitvoer. Zo bleek reeds uit de
contrasttekening dat vrijwel onmiddellijk nadat ambtenaren met een aanvraag
worden geconfronteerd een typering van gevallen plaatsvindt. De beoordeling
vaILh Lgeval-gaataan-het-verzamelen van relevante informatie dus soms vooraf.
Nicolai(1990) Idat aan de hand van een concrete casus zien dat de uitoefening
van een bestuursbevoegdheid bestaat uit tientallen stappen: er wordt informatie

gevraagd aan verschillende betrokkenen, er worden voortdurend beslissingen
genomen over de betekenis van de verzamelde informatie en ook binnen het
bestuursorgaan is er op verschillende momenten sprake van communicatie, '
bijvoorbeeld tussen de behandelend ambtenaar en het afdelingshoofd.  Deze 6
stappen leiden  voor de ambtenaar tot een groot aantal keuzemomenten:  (1)  
keuzen tussen verschillende gedragsalternatieven, (2) keuzen tussen  
verschillende beoordelingen en daarop gegronde gevolgtrekkingen, en (3)  
keuzen aan welke belangen  hij de doorslag zal geven.  In de concrete f
bestuurspraktijk lopen de in het cybernetisch model geschetste fasen dus door j
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elkaar en kan bijvoorbeeld transformatie leiden tot de behoefte aan nieuwe
invoer van informatie.
Naast het feit dat het model in de bestuurspraktijk (sterk) kan afwijken van de
feitelijke situatie, past nog een juridische kanttekening. Het model houdt
namelijk geen rekening met het juridische karakter van het beschikkingsproces,
en daarmee wordt de complexiteit van het proces genegeerd. Een differentiatie
van het concept van informatie naar feiten en recht geeft iets meer inzicht in de
complexiteit van de wisselwerking tussen deze typen informatie. Het beschik-
kingsproces bevat elementen van 'feirenvindinglell.'Lechts¥inding»welke-niet

los--vm--ell ar-gram;:---Van-Roermund (1990: 160) spreekt als het gaat om
pchtsvinding van 'kwalificatie van de feiten in het licht van de norm, inter-
1pretatie van  de norm in het licht van de feiten'.  Het gaat in een beschikkingspro-
j ces  niet  om een abstracte verzameling feiten of recht,  maar  om het betrekken
  van

de feiten en het recht op elkaar in een individueel geval. Daarom is in het

 
beschikkingsproces nooit sprake van zuivere feitenvinding of zuivere
rechtsvinding, onafhankelijk van elkaar. Welke feiten uit 'de' werkelijkheid
gedestilleerd worden, is afhankelijk van de gestelde vragen welke door het recht
worden voorgeschreven. Andersom kan het recht nooit tot een beschikking
leiden vanuit een abstracte regel. Er vindt altijd een interpretatie van de abstracte
regel plaats, welke wordt gevoed vanuit de feiten in het specifieke individuele
geval.

1.6 Geautomatiseerde beschikkingensystemen

In 1980 stelt Lipsky, een gezaghebbend bestuurskundig denker over uitvoering
van beleid:

'When all the "fat" has been trimmed from agency budget and all the "waste"
eliminated, the basic choices remain: to further automate, systematize, and
regulate the interactions between government employees and citizens seeking
help; to drift with the current turmoil that favors reduced services and more
standardization in the name of cost effectiveness and budgetary controls; or
to secure or restore the importance of human interactions in services that
require discretionary intervention or involvement.
But how much can human intervention be eliminated from teaching, nursing,
policing, and judging? The fact is that we must have people making decisions
and treating other citizens in the public services. We are not prepared as a
society to abandon decisions about people and discretionary intervention to
machines andprogrammed forniats' (Lipsky, 1980: xv, cursivering SZ).

Hoe anders is de situatie aan het eind van de jaren negentig. Bestuursrechters
accepteren zonder meer dat voor burgers belangrijke beslissingen zonder
menselijke tussenkomst totstandkomen (zie Zouridis, 1993). Dat zou te maken
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kunnen hebben met het feit dat, sinds Lipsky deze woorden aan het papier heeft

toevertrouwd, de technologie aanzienlijk is veranderd. En die technologische

ontwikkeling heeft een bijna onvoorstelbare snelheid en acceleratie. Treffender
dan Negroponte (1995: 140) kan de snelheid van de technologische

ontwikkelingen eigenlijk niet worden geformuleerd: 'U mag ervan uitgaan dat
morgen om uw pols zit wat vandaag op uw bureau staat, wat gisteren een hele
kamer vulde'.
In deze studie staan geautomatiseerde beschikkingensystemen centraal. Ook
deze categorie is te grof, omdat er verschillende typen geautomatiseerde

beschikkingensystemen kunnen worden onderscheiden. Twee dimensies worden
in dit verband gebruikt: de functie· of functies die het systeem in het
bEKCtilkkirrET-proces-over.neemt  en   de   functies. die   door-de - itdiiiEir-wo-rden
vervuld-BU--de-toetsing-vali--de-Verzamelde  gegevens -aan--de-criteria  uit  de
regeling 1Zouridisen ·Snellen,  1994).

Functie in het beschikkingsproces
In het cybernetisch informatieverwerkingsperspectief op beschikkingsprocessen
start het proces met de invoer van relevante informatie, waarna de beoordeling
van het geval volgt. Het proces wordt afgesloten met de 'opmaak' van de
beschikking en eventuele uitvoeringshandelingen die hieruit voortvloeien, zoals
het overmaken van een bepaalde som geld. Deze functies kunnen (al dan niet
geheel) min of meer afzonderlijk door het geautomatiseerde systeem worden

overgenomen. Zo worden zogenaamde telestblukkensystemen gebruikt voor het
opmaken en genereren van beschikkingen door middel van
standaardtekstblokken in tekstverwerkingsapplicaties. Geautomatiseerde

systemen kunnen ook een functie vervullen in het juridisch redeneerproces.
Tenslotte kunnen geautomatiseerde systemen een rol spelen bij de verzameling
van informatie, bijvoorbeeld door geautomatiseerde koppelingen met bestaande

databanken.
Deze fasen zijn. tenminste voor wat betreft het automatiseren van
beschikkingsprocessen, niet onafhankelijk van elkaar (Snellen, 1993). Als
bijvoorbeeld de opmaak van beschikkingen (helemaal aan het eind van het
proces) wordt geautomatiseerd, is het noodzakelijk dat er enige mate van
disciplinering en formalisering plaatsvindt. Het geautomatiseerd systeem dient
immers met categorieen te werken, omdat het gebruik maakt van
standaardtekstblokken. Zodra deze categorieen zijn geformuleerd, is het
gemakkelijker ook het proces van toetsing te automatiseren vanwege de

aanwezigheid van categorieen gevallen met hetzelfde resultaat. Als eenmaal het

proces van toetsing is geautomatiseerd, is exact bekend welke informatie

noodzakelijk is voor het nemen van een beslissing. Daar waar deze informatie in

registraties aanwezig is. kan de verzameling vervolgens worden geautomatiseerd
door middel van koppelingen. 'Elke automatisering van een processtap (vraagt
dus) om een zekere formalisering en ordening van de volgende stappen.
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Daardoor wordt de automatisering van de voorgaande stappen vergemakkelijkt.
Zo schrijdt het proces van automatisering voort' (Snellen, 1993: 63).

Functie in de beoordelingsfase van het beschikkingsproces
Grosso modo kan het systeem in de beoordelingsfase van het
beschikkingsproces drie functies vervullen. Ten eerste is het mogelijk dat het
systeem een advies-genereert waarna de behandelend ambtenaar zelf beslist (een
adviessysteem). Daarnaast is het mogelijk dat het systeem zelfstandig de
beschikking geeft. In die gevallen waarin slechts een relatief beperkt aantal
betrekkelijk eenduidige criteria wordt getoetst (de-Foutinemitigd-beslissingen) is
sprake van een afhandelingssysteem. Als het systeem zelfstandig meer complexe
beslissingen neemt, waarvoor vaak specifieke expertise noodzakelijk is, wordt
gesproken van een expertsysteem. Het is overigens ook mogelijk dat
combinaties van deze functies in 6dn geautomatiseerd systeem zijn verwerkt,
zodat bijvoorbeeld het systeem een deel van de gevallen zelfstandig afhandelt,
de zogenaamde gladde gevallen, en voor de rest slechts advies geeft aan de
behandelend ambtenaren. Daarnaast is de grens tussen affiandelingssystemen en
expertsystemen dubbelzinnig.
Ter illustratie van de gehanteerde dimensies kunnen enkele voorbeelden van
geautomatiseerde beschikkingen kort worden beschreven. Het betreft
achtereenvolgens een systeem voor invoeraangiften (SAGITI'A) en een
'uitkertifgssysteem' (IHS). Deze systemen worden behandeld aan de hand van
het verloop van het beschikkingsproces en de functies die het systeem daarin
vervult. Hoewel de beschrijving inmiddels is verouderd, zijn deze systemen nog
wel geschikt als illustratie van het type technologie dat in deze studie centraal
staat.

SAGITTA
SAGITrA staat voor (S)ysteem voor de (A)utomatische (G)egevensverwerking
van (I)nvoeraangiften met (T)oepassing van (T)elematica voor het doen van
(A)angifte (De Boer, 1991; Belastingdienst Douane,  1990 en  1991). Dit systeem
kent twee mogelijkheden om de invoer van goederen aan te geven. In de eerste
plaats is het mogelijk een ingevuld formulier (het zogenaamde Enig Document)
bij de douane in te leveren. De douane zendt de gegevens dan elektronisch naar
een centrale computer, waarna binnen enkele seconden het bericht of de
beschikking terugkomt. Het is eveneens mogelijk zelf aangifte te doen langs
elektronische weg via de berichtendienst van SAGITTA. Het systeem verwerkt
dan de aangiften en zendt de berichten naar de douane en de aangever.Dit traject kan in detail als volgt worden beschreven. De aangever biedt de
aangifte-gegevens aan die zijn opgenomen in het Enig Document (op papier of
elektronisch). Het systeem zet deze gegevens om in een bepaald formaat en
stuurt deze door naar de SAGIlTA berichtendienst, waarna de gegevens verder
worden verwerkt in het centrale computercentrum in Apeldoorn. Het systeem
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verricht zelf een aangiftecontrole: voldoen de gegevens niet aan de eisen dan
dient de aangever een volledig nieuwe aangifte te produceren en worden de
bestaande gegevens uit het systeem verwijderd. Als de aangifte is aanvaard
wordt de aangever op de hoogte gehouden door standaardmededelingen, zoals
de mededeling definitieve afhandeling, voorlopige afhandeling, bescheiden

overleggen of aanhouden verificatie. Deze mededelingen gaan ook naar de
douanepost. Welke mededeling uitgaat is afhankelijk van de toetsing.
Aan de toetsing gaat tariefbepaling vooraf. Het systeem bepaalt welke heffingen
en tarieven op de zending van toepassing zijn en berekent de verschuldigde

bedragen. Tevens gaat het systeem na welke verplichtingen van niet-financiBle
aard van toepassing zijn (bijvoorbeeld het overleggen van bepaalde

documenten). Aan het begin van de jaren negentig wordt op deze manier reeds

95 procent van de aangiften afgedaan.
Bij de toetsing selecteert het systeem de aard en diepgang van de verificatie van
de aangifte middels selectieprofielen. Dit zijn combinaties van criteria waaraan
een toevalsfactor (ten behoeve van de onvoorspelbaarheid) is toegevoegd. Het

systeem bepaalt daarbij of de goederen al dan niet kunnen worden weggevoerd
(1) zonder controle, (2) na globale controle, (3) na controle aan de hand van
bescheiden, of (4) na daadwerkelijke controle van de goederen. De
administratieve afhandeling van de aangifte, bijvoorbeeld door het uitsturen van
'uitnodigingen tot betaling', gebeurt ook door het systeem.

IHS
Voor de implementatie van de Wet individuele huursubsidie (IHS) wordt
eveneens een geautomatiseerd systeem gebruikt (zie bijvoorbeeld Van Santen

e.a., 1990). Het beschikkingsproces start met het indienen van een aanvraag
door middel van een standaardformulier. Daarna worden twee controles

handmatig uitgevoerd, namelijk een voorcontrole van het formulier en een
handmatig onderzoek naar de zogenaamde primaire subjecten (diegenen die niet
in het systeem zijn opgenomen). Daarna worden de gegevens ingevoerd in het
systeem. Het systeem voert vervolgens enkele zogenaamde relatiecontroles uit,
zoals de controle op het indienen van verschillende aanvragen door dezelfde

persoon voor dezelfde subsidieperiode.
De beoordeling van aanvragen is geautomatiseerd. Het resultaat van de
beoordeling is (1) een aanvraag die akkoord is bevonden en kan worden
berekend en toegekend of (2) een aanvraag die persoonlijk door een
behandelingsambtenaar moet worden behandeld. Het principe van selectie
hiertussen berust op een vergelijking van de gegevens van de aanvraag met de
aanvraag die in het voorgaande subsidiejaar is ingediend. Een aanvraag wordt
door het systeem slechts 'glad' verklaard indien deze betrekking heeft op
dezelfde woning, de huur een stijging heeft die niet boven het landelijk
vastgestelde percentage komt, de gezinssamenstelling niet wijzigt en de
inkomensstijging niet meer bedraagt dan een bepaald percentage.
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Ook bij de behandeling door de ambtenaren vervult het systeem enkele functies.
Ambtenaren krijgen informatie over de te behandelen aanvragen en de oorzaken
van het feit dat het systeem de aanvraag niet zelf kan afdoen. Daarbij krijgen ze
pakjes van vijftig aanvragen te verwerken, waarbij drie typen aanvragen worden
onderscheiden:
1. Een aanvraag bevat fouten op grond van de relatiecontroles. Dan worden

deze fouten eerst gecorrigeerd.
2. Een aanvraag is door het 'subsysteem geautomatiseerde beoordeling'

inmiddels 'glad' verklaard. Aan een dergelijke aanvraag hoeft de ambtenaar
niets te doen.

3. Een aanvraag is door het 'subsysteem geautomatiseerde beoordeling' niet
'glad' verklaard en moet worden behandeld.

Op het moment dat een ambtenaar een pakje met aanvragen krijgt toegewezen,
weet hij of zij nog niet welke situatie van toepassing is. Het systeem geeft aan
welke aanvragen in het pakje gecorrigeerd, overgeslagen of behandeld moeten
worden. Daarbij selecteert het systeem binnen het pakje zelf steeds de
eerstvolgende te behandelen aanvraag en start automatisch de functie die de
behandelend ambtenaar nodig heeft. De enige actie die voor de ambtenaar
overblijft is het kenbaar maken aan het systeem dat de volgende te behandelen
aanvraag wordt gewenst.
Van alle behandelde aanvragen wordt door het systeem het subsidiebedrag
berekend en wordt een beschikking verzonden aan de betrokken aanvragers.
Bovendien handelt het systeem de verdere consequenties af: betaling
rechtstreeks aan de huurder of matiging op de te betalen huur.
Deze voorbeelden kunnen worden aangevuld met andere systemen in
verschillende beleidsdomeinen. Voor een - inmiddels gedateerd maar
desondanks instructief - overzicht wordt verwezen naar Snellen (1993).

Dimensies van het geautomatiseerd geven van beschikkingen ·
Snellen onderscheidt verschillende dimensies om inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van het geautomatiseerd beschikken. In de procesdimensie wordt
het aantal en de aard van de stappen in het beschikkingsproces waargenomen.
Aanvankelijk wordt de informatietechnologie slechts gebruikt voor de
administratieve afhandeling en verwerking van beschikkingen. Later wordt deze
in toenemende mate mede ingezet voor de verschillende inhoudelijke fasen van
het beschikkingsproces en voor de daaraan ten grondslag liggende fase van
informatievoorziening. De automatisering schuift op van de administratieve
back-office naar de inhoudelijke front-office.
In de bereikdimensie is de percentsgewijze dekking weergegeven van de
gevallen die door het computersysteem worden afgehandeld. Informatie-
systemen werden en worden aanvankelijk slechts voor een betrekkelijk gering
percentage van de te behandelen gevallen (per stap) ingezet. Het gaat dan om de
zogenaamde 'gladde' routinegevallen. Geleidelijk zijn de afhandelingssystemen
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T zodanig geavanceerd geworden dat zij steeds meer complexiteit van en varieteit
in de gevallen aankunnen. Het aantal 'gladde' gevallen neemt in dergelijke
situaties toe naarmate een afhandelingssysteem langer in gebruik is. Bovendien

I kan de regelgeving worden vereenvoudigd of geparametriseerd, waardoor het
percentage 'gladde' gevallen eveneens toeneemt. Tenslotte kunnen automatische
afhandelingssystemen zo worden ingesteld dat zij naar gelang de werkdruk een
groter of kleiner percentage van de gevallen als gladde routinegevallen
doorlaten.
De beoordelingsdimensie geeft de beleids- en beoordelingsvrijheid van de
behandelend arnbtenaar weer zoals die door het automatisch

afhandelingssysteem wordt opengelaten. Op meerdere wijzen kan deze vrijheid  
beperkt worden door het geautomatiseerd systeem. Ten eerste kan door de <    1
operationalisering van de criteria uit de regelgeving de interpretatieruimte van j
de ambtenaar worden opgevuld. Zo is in het geautomatiseerd systeem voor de  
toekenning van studiefinanciering, zoals dat halverwege de jaren tachtig is
ontwikkeld. een bepaalde interpretatie verwerkt van artikel 19, vierde lid van de
Wet Studiefinanciering (die overigens door de bevoegde rechterlijke instantie
niet werd geaccepteerd). De ambtelijke interpretatievrijheid wordt zo gefixeerd
in het computerprogramma. Ten tweede kan de ambtenaar worden gebonden <
aan bepaalde informatie doordat het afhandelingssysteem een deel van de I
gegevens rechtstreeks ontleent aan bestaande databanken. Tenslotte

kunnen in   C
het geautomatiseerd systeem beleids- en organisatieregels worden opgenomen, )
zodat het voor de betrokkenen minder duidelijk wordt van welke

beleids- of  /   i
beoordelingsvrijheid er nog sprake is.
In de verantwoordingsdimensie wordt de wijze van uitgebreidheid van de  
motivering naar de materiele en procedurele aspecten van de automatisch 4
gegeven beschikking weergegeven. Wanneer informatiesystemen worden  
gebruikt, kan de vorm en de uitgebreidheid van de motivering eveneens worden i
voorgeprogrammeerd en langs automatische weg totstandkomen. Niet alleen de j
argumentatie waarop de beschikking steunt kan automatisch worden  
weergegeven, maar ook de procedurele waarborgen, neergelegd in de

beginselen   van behoorlijk bestuur, kunnen automatisch worden verantwoord. Dit is j
waarneembaar bij de systemen die gebruikt worden voor het opmaken van de
beschikking, waarbij de motivering bestaat uit (een complex van) standaard-
tekstblokken. In een tekstblok wordt dan de verwijzing naar het betreffende
artikel in de regeling gestandaardiseerd. Soms is de standaardmotivering op de
achterzijde van de beschikking voorbedrukt. Cijfers op het voorblad van de
beschikking verwijzen dan naar de specifieke motivering op de achterkant.
De ontwikkelingen in de dimensies versterken elkaar onderling. Steeds meer
delen van het beschikkingsproces worden geautomatiseerd en een steeds groter
deel van het aantal te geven beschikkingen (per stap in het proces) wordt door
de computer afgehandeld. Naarmate meer stappen in het proces en een groter
percentage van de behandelde gevallen automatisch kunnen worden afgedaan,
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wordt het gebruik van standaardmotiveringen ook vergemakkelijkt.  De  som  van p
het totaal is dat de resterende vrijheid van de behandelende ambtenaren

steeds    1kleiner wordt. Materieel en procedureel 'dichtgetimmerde' motiveringen leiden /
tot beschikkingen die steeds meer_onaantastbaar worden. De toenemende
behoefte aan koppeling van bestanden versterkt het-effect van automatisering in
de verschillende dimensies, aldus Snellen.

1.7 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Uit de korte verkenning van de belangrijkste begrippen en dimensies blijkt dat
tenminste drie aspecten aan het geautomatiseerd geven van beschikkingen
kunnen worden verbonden. Ten eerste zijn beschikkingen gerelateerd aan de
wet- en regelgeving waaruit ze voortvloeien. De aard van de beschikking wordt
door de relevante wetgeving bepaald, alsmede het type beschikking (eenzijdig of
geconditioneerd eenzijdig, gebonden of vrij, enzovoort). Daarnaast komen
beschikkingen tot stand in (besluitvormings)processen en (uitvoerings)or-
ganisaties. De inrichting van de organisatie is tot op zekere hoogte wettelijkt
voorgeschreven, maar kent ook een eigen dynamiek. Het derde aspect dat aan
het geautomatiseerd geven van beschikkingen kan worden onderscheiden betreft
het gebruik van ICT. Hoewel ICT ook in verband kan worden gebracht met
juridische en organisatorische processen kan het ook afzonderlijk worden
geanalyseerd en kent het wellicht ook een eigen dynamiek.
In een studie naar het geautomatiseerd geven van beschikkingen komen
wetgevingr-ICI-en_de-inriehting-van-proeessen-en-«ritpoeringnorganisaties dus
bijeen. Het automatiseren van beschikkingsprocessen hangt direct samen met de
inrichting van en ontwikkelingen in wetgeving en organisatie, enerzijds omdat

/  de  (aard
en inhoud  van de) beschikking voortvloeit  uit  wet- en regelgeving  en

.1
flanderzijds omdat de inrichting van het beschikkingsproces samenhangt met de
| j maniel- Waaro-p--de-ftliweeFings»Fganisatie--19-lriFFicht. Hoewel met enige

stelligheid kan worden beweerd dat deze drie aspecten onderling verweven zijn,
ris het hoe en waarom van deze verwevenheid nog onduidelijk. Hoe hangen
wetgeving, ICT en de inrichting van (uitvoerings)organisaties met elkaar samen?
En welke interacties doen zich voor tussen ontwikkelingen in wetgeving, de
inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT?
Dergelijke vragen staan in deze studie centraal. In de eerste deelstudie worden
ontwikkelingen in, respectievelijk verbanden en interacties tussen wetgeving,
ICT en de inrichting van (uitvoerings)organisaties behandeld aan de hand van de
literatuur. Het literatuuronderzoek levert het gereedschap aan voor de
interpretatie van de resultaten van de tweede deelstudie, die empirisch van aard
is. De probleemstelling voor het onderzoek als geheel luidt als volgt:

Kunnen in de ontwikkeling van wetgeving, de inrichting van
uitvoeringsorganisaties behorende tot de Nederlandse rijksoverheid en het
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gebruik van ICT voor beschikkingsprocessen verbanden en interacties
worden waargenomen en zo ja, hoe kunnen deze dan worden beschreven,
geanalyseerd en geYnterpreteerd?

Voor de rijksoverheid is gekozen omdat wetgeving, organisatie en ICT in de
context van de rijksoverheid op hetzelfde niveau kunnen worden bestudeerd.
Wanneer bijvoorbeeld gemeenten worden onderzocht ontstaan misschien andere
interacties tussen wetgeving (die op rijksniveau wordt vastgesteld), organisatie
en ICT. De complexiteit kan met de keuze voor de rijksoverheid dus nog
enigszins worden beperkt. Op basis van het uitgangspunt van twee deelstudies
(een literatuurstudie en een empirisch onderzoek) valt de probleemstelling
uiteen in de volgende deelvragen:
1. Hoe heeft wetgeving zich ontwikkeld en met behulp van welke concepten

wordt deze ontwikkeling in de literatuur geanalyseerd en geYnterpreteerd?
2. Hoe heeft de inrichting van (uitvoerings)organisaties zich bij de

rijksoverheid ontwikkeld en met behulp van welke concepten wordt deze
ontwikkeling in de literatuur geanalyseerd en geYnterpreteerd?

3. Hoe heeft het gebruik van ICT (voor beschikkingsprocessen) zich in het
openbaar bestuur ontwikkeld en met behulp van welke concepten wordt deze
ontwikkeling in de literatuur geanalyseerd en geYnterpreteerd?

4. Op welke manieren worden verbanden en interacties tussen wetgeving, de
inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT in de literatuur beschreven en
geanalyseerd?

5.    Kunnen     er    bij de analyse van uiteenlopende concrete terreinen     van

overheidsbeleid in de ontwikkeling van wetgeving, de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en het gebruik van ICT verbanden en interacties
worden waargenomen en zo ja, welke? Hoe kunnen deze in het licht van de
literatuur worden geinterpreteerd?

6. In welke vragen en vraagstukken mondt een analyse uit van verbanden en
interacties tussen wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en
het gebruik van ICT voor het automatiseren van beschikkingsprocessen?

Opzet van het proefschrift
Aan de hand van de deelvragen kan de opzet van het proefschrift worden
toegelicht. In hoofdstuk twee worden wetgeving, de inrichting van
uitvoeringsorganisaties en ICT afzonderlijk behandeld. De eerste drie
deelvragen staan in dit hoofdstuk centraal. In hoofdstuk drie wordt de
onderzoeksvraag behandeld die betrekking heeft op de verbanden en interacties
tussen (ontwikkelingen in) wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)or-
ganisaties en ICT. De 'heuristische hulpmiddelen' zoals deze in de literatuur
zijn aangetroffen worden samengevat in hoofdstuk vier.
In hoofdstuk vijf wordt een aanvang gemaakt met het empirisch onderzoek. De
belangrijkste ontwerpkeuzen voor het empirisch onderzoek worden in dat
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hoofdstuk kort toegelicht. Gekozen is voor de strategie van de case-studie. De
twee case-studies die in dit verband zijn geselecteerd worden achtereenvolgens
beschreven in de hoofdstukken zes (studiefinanciering) en zeven
(verkeersvoorschriften).
In hoofdstuk acht komen de resultaten van beide deelstudies bijeen. Eerst
worden in dat hoofdstuk de belangrijkste bevindingen uit deze studies kort
samengevat. Daarna wordt het empirisch onderzoek in het licht geplaatst van de
bevindingen uit de literatuurstudie. Met een onderlinge vergelijking van beide
case-studies aan de hand van de heuristische hulpmiddelen wordt hoofdstuk acht
afgerond. Het afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift (hoofdstuk negen) start
met de belangrijkste conclusies van het onderzoek aan de hand van de
onderzoeksvragen. Deze fungeren als opmaat voor een reflectie op enkele
vraagstukken die naar aanleiding van deze studie kunnen worden opgeworpen.
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2. Wetgeving, organisatie en ICT

2.1 Inleiding

Hdt beschrijven van dd ontwikkelingen in dE wetgeving, dd inrichting van uit-
voeringsorganisaties en htt gebruik van ICT is voor deze studie niet noodzake-
lijk en bovendien binnen het kader van een promotie-onderzoek een onmogelij-
ke opgave. Per beleidsterrein kunnen ontwikkelingen in deze domeinen ook
verschillen. Het gaat er in dit hoofdstuk om (1) enkele relevante ontwikkelingen
op te sporen en (2) te analyseren met welke concepten deze ontwikkelingen in
de literatuur worden beschreven. Daaruit wordt het conceptuele gereedschap
gedestilleerd voor een analyse van mogelijke samenhangen.
De paragrafen over wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en
ICT volgen dezelfde lijn. Eerst worden aan de hand van de literatuur ontwikke-
lingen in het betreffende domein beschreven. Vervolgens worden, eveneens aan
de hand van de literatuur, de voor deze studie relevante concepten en invalshoe-
ken toegelicht. De volgorde van behandeling (eerst wetgeving, dan (uitvoe-
rings)organisatie en ICT) is niet willekeurig. Vooralsnog wordt verondersteld
dat deze volgorde ook logisch is: eerst is er wetgeving, daarvoor moet een
uitvoeringsorganisatie worden ingericht (of een bestaande uitvoeringsorganisatie
worden toegerust) en in dat kader kan ICT worden ontwikkeld en gebruikt.
Mogelijk wijzen de samenhangen in het volgende hoofdstuk of de resultaten van
het empirisch onderzoek op een andere logica of volgorde. Voorlopig wordt
echter voor de beschrijving de volgorde wetgeving, organisatie en ICT aan-
gehouden.

2.2 Wetgeving

Ontwikkelingen in wetgeving
De aandacht voor wetgeving als verschijnsel is betrekkelijk recent opgekomen
(Van Poelje, 1980; Van der Velden, 1988). Hoewel het recht en ook de wetge-
ving al lang worden bestudeerd vanuit een filosofisch perspectief en vanuit een
inhoudelijke, materieelrechtelijke invalshoek, wordt er in de jaren zeventig voor
het eerst aandacht gevraagd voor het verschijnsel wetgeving vanuit een 'nieuw-
juridisch standpunt op middenniveau' (Van der Velden, 1980). Voorzover er
v66r   1970 in Nederland wordt geschreven  over de verhouding tussen  wet  en
recht, staat daarin het gezichtspunt van de rechter centraal (Koopmans, 1970: 1).
Welke rol moet de wet worden toegekend bij de beslechting van een geschil en
wat is in dit opzicht de verhouding van de wet tot andere factoren van rechtsvin-
ding? Vanaf 1970 komt geleidelijk een 'wetgevingswetenschap' tot stand.
Daarin is ook aandacht voor de historische ontwikkeling van wetgeving in
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Nederland op het middenniveau, tussen de filosofische benadering van wet en
recht en de materieelrechtelijke, inhoudelijke benadering. Zowel voor het kort
historisch overzicht als voor het conceptuele gereedschap kan van de inzichten
uit de wetgevingswetenschap gebruik worden gemaakt.
In de negentiende eeuw wordt de Nederlandse wetgeving vooral gekenmerkt
door codificatie van het bestaande recht en realisatie van de in de Grondwet
voorgeschreven publiekrechtelijke wetgeving (Commissie Wetgevingsvraag-
stukken, 1985). Codificatie verwijst in eerste instantie naar het ontwikkelen van
nationale wetboeken naar Frans voorbeeld, zoals het Burgerlijk wetboek (1838)
en het Wetboek van strafrecht (1886). Aan de realisatie van de in de Grondwet
voorgeschreven publiekrechtelijke wetgeving is vooral de naam van Thorbecke
verbonden. Als uitvloeisel  van de Grondwet van 1848 ontwerpt hij onder meer
de Provinciewet (1850) en de Gemeentewet (1851). In deze tijd worden de voor
burgers geldende normen hoofdzakelijk in de wet zelf gesteld. Ook het admini-
stratief recht is nauwelijks ontwikkeld.
De negentiende eeuw is dus vooral een eeuw van codificatie. Behalve naar de
totstandkoming van wetboeken naar Frans voorbeeld verwijst codificatie ook
naar iets anders. Het vastleggen van regels die de wetgever elders 'vorgefunden'
heeft, in het gewoonterecht, in de zeden, in fatsoensregels of in algemeen aan-
vaarde ethische beginselen is tekenend voor de wetgeving in de eerste helft van
de negentiende eeuw. In deze periode is de wet vooral de neerslag, in de vorm
van rechtsregels, van in de maatschappij levende en algemeen aanvaarde waar-
den en normen.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw veranderen de kwantiteit, het bereik en
het karakter van wetgeving. De verbreding van het bereik van wetgeving wordt
onder andere gemarkeerd door de opkomst en groei van het bestuursrecht. Op
uiteenlopende terreinen komen vanaf het eind van de negentiende eeuw admini-
stratiefrechtelijke arrangementen of complexen van wet- en regelgeving tot
stand: het onderwijs, de sociale zekerheid, de ruimtelijke ordening, de volks-
huisvesting, het welzijn, enzovoort.
Ook in omvang neemt de hoeveelheid wetgeving, mede als gevolg van de op-
komst van het administratief recht, aanzienlijk toe (zie onder andere Commissie
Wetgevingsvraagstukken, 1985). De productie van grote hoeveelheden wet- en
regelgeving is niet beperkt tot de opkomst van het administratief recht. Ook in
andere rechtsgebieden neemt de hoeveelheid wetgeving toe. Het administratief
recht is echter wel in relatief korte tijd exponentieel gegroeid en tot wasdom
gekomen.
Tenslotte verandert het karakter van de regelgeving vanaf het begin van de
twintigste eeuw. De wetgever richt zich steeds meer op ordening van de samen-
leving, op het creeren van nieuwe aanspraken (sociale verzekering) en op het
beschermen van tot dan toe onbeschermde belangen. Deze doelstellingen wor-
den doorgaans bereikt door een veelsoortig en actief overheidsoptreden. De
wetgever creifert daarvoor de mogelijkheden door het toestaan van gedelegeerde
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regelgeving, maar ook door de introductie van talloze vergunnings-, plannings-
en subsidiestelsels. De wet zelf bevat relatief steeds minder vaak de voor de
burgers van belang zijnde gedragsregulerende bepalingen.
Wetgeving heeft steeds meer een modificerend karakter gekregen (Koopmans,
1970). Daarmee wordt bedoeld dat wetten beogen veranderingen in de maat-
schappij te bewerkstelligen. De wet codificeert geen gewoonten, zeden of be-
staande regels of opvattingen, maar wordt gebruikt om heersende gewoonten,
zeden of regels te veranderen. Omdat de wetgeving steeds meer een modifice-
rend karakter heeft gekregen is ze deel gaan uitmaken van een bepaald beleid.
De wet wordt 66n van een hele reeks instrumenten waarover de overheid be-
schikt om het beleid ook te verwerkelijken. Tegelijkertijd blijft de wetgeving de
constitutie voor het beleid.
Niet alleen op de as codificatie-modificatie is het karakter van wetgeving veran-
derd. Veranderingen zijn ook waarneembaar als wordt gekeken naar de inrich-

ting, strekking en uitwerking van wetten. De sociale rechtsstaat kent bijvoor-
beeld wetgeving die de sociale voorzieningen, de sociale zekerheid en de 'aan
het inkomen gebonden prijzen' beheerst (Commissie Deregulering van over-
heidsregelingen, 1984: 11). Deze wetgeving is betrekkelijk gedetailleerd, onder
andere omdat het materiele gelijkheidsbeginsel noopt tot het geven van voor-
schriften die rekening houden met verschillen in financiele draagkracht en in de
materiele omstandigheden van degenen die er een beroep op doen.
Het gedetailleerde karakter van de wet heeft ook te maken met een andere
verandering in het karakter van wetgeving. In de wetgeving komt vanaf de jaren
vijftig en zestig steeds  meer de nadruk te liggen op 'beslisregels': regels  die
zich, anders dan gedragsregels, primair tot de overheidsadministratie richten (zie
ook de Commissie wetgevingsvraagstukken, 1985: 7). De beslisregels zijn
bedoeld om de discretionaire ruimte van de minister in te vullen en te verant-
woorden. Beslisregels lenen zich makkelijker voor delegatie van wetgeving of
vaststelling in de vorm van pseudo-wetgeving (beleidsregels), maar de Commis-
sie wetgevingsvraagstukken constateert ten aanzien van dit soort regels de
neiging om ze steeds weer te wijzigen of verder te detailleren op een lager
niveau. Beide aspecten dragen bij aan het instrumentele karakter van dit type
wet- en regelgeving, waarmee wordt gedoeld op de idee dat een wet als instru-
ment van overheidsbeleid kan worden beschouwd (Snellen, 1989). Omdat deze
regels geleidelijk ook zijn vastgelegd in wetten in formele zin wordt in dit kader
wel gesproken over 'beleidsrecht' of 'beleidswetgeving' (bijvoorbeeld Van
Seters, 1981).

Oorzaken en mechanismen
Aan de groei van de wet- en regelgeving worden verschillende oorzaken verbon-
den. Zo zou het maatschappelijk proces van industrialisatie om meer regels
vragen. Ook de roep om algemeen kiesrecht wordt wel als oorzaak genoemd.
Met het algemeen kiesrecht krijgen immers bevolkingsgroepen invloed op de
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overheid die 'geen reden hadden met de bestaande samenleving bijzonder con-
tent te zijn':

'Dat de eerste belangrijke uitbreiding van het kiesrecht in Nederland gevolgd
werd door de eerste maatregelen op het gebied van de leerplicht, de volkswo-
ningbouw en de sociale verzekering, is in dit opzicht even symbolisch als de
coYncidentie die ten naaste bij aanwezig was tussen de invoering van het
algemeen kiesrecht, van de eerste ouderdomsvoorzieningen en van de acht-
urige werkdag' (Koopmans, 1970: 3).

Ook houdt het proces van 'regelverdichting', de toenemende regeldichtheid in
de samenleving, zichzelf in stand (Commissie Deregulering van overheidsrege-
lingen   1984: 10). Ingrepen  van de overheid die bijzondere lasten en lusten
meebrengen stuiten enerzijds op maatschappelijke weerstanden, anderzijds
roepen zij maatschappelijke verlangens op. Het optreden van de overheid is, net
als wetgeving, naar strekking en maatschappelijke gevolgen niet neutraal. Wor-
den overheidsregels als belastend ervaren, dan zal men 'rechtvaardiger' oplos-
singen blijven verlangen. Geven overheidsregels bijzondere voordelen en aan-
spraken, dan zal de wetgever onder druk staan om de regelingen uit te breiden
en te verfijnen. Op algemene regels worden uitzonderingen aangebracht en op
die uitzonderingen worden weer nadere uitzonderingen gegeven.
Naast het zichzelf versterkende proces van regelverdichting kan op een andere
oorzaak van toenemende regeldichtheid worden gewezen. Zo heeft beleid zich
soms ontwikkeld buiten de wet om. Ministers verstrekken op basis van een
daartoe strekkende begrotingspost subsidies of bijdragen aan burgers, ook
zonder een wet die de verstrekking daarvan regelt. Om die besluitvorming te
verantwoorden ontwikkelt het bestuur vervolgens pseudo-wetgeving in de vorm
van beleidsregels (Van Kreveld, 1983). Het legaliteitsbeginsel dwingt de over-
heid vervolgens soms om interventies en normen voor het eigen handelen ook zo
veel mogelijk wettelijk vast te leggen. Dit beginsel is tan van de belangrijkste
exponenten van de klassieke rechtsstaatgedachte, en is tot op zekere hoogte ook
constitutioneel vastgelegd. Het beginsel heeft drie aspecten (Stout, 1994): het
negatieve aspect (het bestuur mag niet in strijd met de wet handelen), het
formeel-positieve aspect (voor bepaalde handelingen van het bestuur is een
wettelijke grondslag vereist) en het materieel-positieve aspect (de bestuursbe-
voegdheid moet inhoudelijk worden genormeerd en begrensd door algemene
regels die aangeven wanneer de bevoegdheid wel of niet kan worden uitgeoe-
fend). De wettelijke grondslag en het ideaal om zo veel mogelijk in de wet vast
te leggen hebben beide bijgedragen aan de verdere groei en het verfijnder karak-
ter van wetgeving.

Stroomversneiling en tegenreacties
Vanaf de jaren vijftig komen de genoemde veranderingen (groei van wetgeving
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in het algemeen en instrumentele beleidswetgeving in het bijzonder, toename

van de detaillering en verandering van codificerend naar modificerend) in een
stroomversnelling. Het beroep op overheidsvoorzieningen neemt toe, evenals de
ambities van de overheid om maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen
actief te beinvloeden. Verdergaande groei van mobiliteit en ruimtebeslag, alsme-
de  de toenemende behoefte aan herverdeling dragen daaraan  bij. Dit alles werkt

het proces van regelverdichting in de hand. Vanaf het eind van de jaren zeventig
wordt langzaam de keerzijde van deze ontwikkeling duidelijk. Verschijnselen
als overbelasting, fragmentarisering van het beleid en een gebrek aan transpa-
rantie en cotirdinatie gaan domineren in de discussie over wet- en regelgeving.

Ook het 'sturend' vermogen van wetgeving wordt ter discussie gesteld: is het
wel zo dat met behulp van wetgeving maatschappelijke processen kunnen wor-
den bet'nvloed en maatschappelijke veranderingen kunnen worden bewerkstel-

ligd?
De reacties laten niet lang op zich wachten. Het eerste kabinet-Lubbers onder-

neemt, in het kader van de grote operaties, een dereguleringsoperatie om te
komen tot vermindering en vereenvoudiging van regelgeving. In dat kader wordt
een 'dereguleringstoets' ontwikkeld voor nieuwe voorstellen van wet en algeme-
ne maatregel van bestuur. Daarnaast werken de departementen aan meer eenheid

en samenhang binnen wetgeving. Een derde reactie is de ontwikkeling van
nieuwe vormen van overleg tussen regering en parlement. De terugtred van de
wetgever ten gunste van het bestuur is gecompenseerd door de opkomst van het

verschijnsel 'regeren per nota'. Daardoor is een quasi-legislatief proces ontstaan,
waarin zowel aan de dereguleringsdoelstellingen als aan de betrokkenheid van
het parlement recht wordt gedaan.
Met name de instrumentele beleidswetgeving is voorwerp van heroverweging.
In het bijzonder staan de wetgeving die betrekking heeft op inkomens- en ver-

mogensoverdrachten (bijvoorbeeld sociale zekerheidswetgeving) en de wetge-

ving die randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld
milieuwetgeving) ter discussie. Bij dit type wetgeving zouden de problemen zich

vooral voordoen: de voortschrijdende regelverdichting leidt tot verstoring van de
zelfcoordinerende werking van de maatschappelijke praktijk, de overdaad aan
regels leidt tot een geringe bekendheid ervan, de uitvoering en handhaving van

de regels staat onder druk en de effectiviteit en de efficientie ervan worden

negatief beoordeeld. Daarnaast worden de normen, aldus het kabinet in de nota
'Zicht op wetgeving'  uit  1990, in geringe  mate  door de justitiabelen geaccep-
teerd en is deze wetgeving vaak fraudegevoelig. Niet alleen 'praktische' proble-

men zetten het gebruik van instrumentele beleidswetgeving onder druk, ook min
of meer ideologische motieven (maatschappelijke zelfregulering heeft de voor-
keur boven overheidsregulering) en juridisch-dogmatische motieven (het waar-
borgkarakter van de wet moet worden versterkt ten koste van het instrumentele
karakter ervan) voegen zich bij de kritiek.
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Elementen voor een conceptueel raamwerk
Zoals de beschrijving laat zien, heeft wetgeving zich langs verschillende lijnen
ontwikkeld. Er zijn meer wetten gekomen en de wetten zijn gedetailleerder
geworden. De wet is in toenemende mate als instrument gebruikt om maatschap-
pelijke ontwikkelingen te beinvloeden of zelfs te 'sturen'. Het administratief
recht heeft zich in korte tijd betrekkelijk sterk ontwikkeld, hetgeen onder andere
tot regeldichtheid in de verhoudingen tussen burgers en het openbaar bestuur
heeft geleid.
Aan de hand van de beschrijving kunnen verschillende concepten worden aan-
gereikt waarmee ontwikkelingen in wetgeving kunnen worden geduid. Aller-
eerst kan de functie van wetgeving worden genoemd. In het voorgaande is
gesproken over de instrumentele functie en de waarborgfunctie van wetgeving.
Als het gaat om bestuursrecht onderscheiden De Haan, Drupsteen en Fernhout
(1986) drie functies. Zoals alle recht heeft het bestuursrecht volgens hen in de
eerste plaats een normerende functie. Bestuursrecht normeert het openbaar
bestuur; het geeft regels voor de inrichting en het functioneren van het openbaar
bestuur en bindt het bestuur aan die regels. Dat betekent dat het bestuursoptre-
den inhoudelijk en procedureel gebonden is aan regels van het recht (de wetge-
ving, maar ook de beginselen van behoorlijk bestuur). In het toekennen van
genormeerde bevoegdheden komt volgens De Haan, Drupsteen en Fernhout de
instrumentele functie van het bestuursrecht naar voren. De bestuursbevoegdhe-
den die het recht toekent zien zij als instrumenten, waardoor het bestuursrecht
een instrumenteel karakter krijgt. Zowel de bevoegdheden die het bestuursrecht
cretert als het bestuursrecht zelf hebben dus een instrumenteel karakter. Tegelij-
kertijd vestigen De Haan cum suis de aandacht op de waarborgfunctie van het
bestuursrecht. Het bestuursrecht normeert niet alleen de positie van de burger in
de zin dat hem ge- of verboden worden opgelegd, maar ook in de zin dat hem
rechten worden toegekend en waarborgen worden geboden. Zo hebben burgers
verschillende mogelijkheden om op te komen tegen het overheidsoptreden.
Zowel de instrumentele als de waarborgfunctie vormen twee aspecten van een
normerend bestuursrecht; beide functies zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.

Recent hebben De Haan, Drupsteen en Fernhout (1996: 37) de genoemde func-
ties herzien. Inmiddels spreken zij niet meer van een normerende functie, maar
van een legitimerende functie. Zonder bestuursrechtelijke regelgeving zou het
bestuur niet gerechtigd zijn om op te treden. De legitimerende functie komt
onder meer tot uitdrukking in het toekennen van bestuursbevoegdheden en het
regelen van besluitvormingsprocedures. De instrumentele functie heeft daarente-
gen betrekking op de rol die het bestuursrecht speelt ten behoeve van de vast-
stelling en de uitvoering van het overheidsbeleid. Deze functie komt vooral in de
bijzondere delen tot uitdrukking, aldus De Haan cum suis, en kan tot gevolg
hebben dat het bestuursrecht aan snelle en ingrijpende veranderingen onderhe-
vig is. De beschrijving van de waarborgfunctie wijkt niet af van vorige publica-
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ties. Door de bestuursrechtelijke normering van het bestuursoptreden wordt de
rechtspositie van de burger ten opzichte van de overheid gewaarborgd.
Wessel (1980: 251) heeft een begrippenkader ontwikkeld om de functies van
wetgeving te typeren. Volgens hem kan wetgeving in de eerste plaats worden
gezien als een poging om de vrijheid van de rechter aan banden te leggen. Daar-
naast wordt wetgeving ook wel beschouwd als de neerslag van een gewapende
vrede tussen overheid en onderdanen. Deze visie is volgens Wessel vooral
dominant in het constitutionele denken. De wet krijgt ook de functie om sociale
contlicten op te lossen respectievelijk te verhinderen. Wessel stelt dat deze
fu nctie   de    wet    in het verlengde plaatst   van de rechtspraak. Tenslotte noemt
Wessel de instrumentele functie van wetgeving in relatie tot het overheidsbeleid,
waarbij de wet wordt beschouwd als kaderscheppend, instrumenten verschaf-
fend en waarborgen biedend ten dienste van het beleid. Hier komen de verschil-
lende functies weer in beeld die door De Haan cum suis zijn beschreven. Bij het
scheppen van kaders denkt Wessel aan het instellen van organen en het toedelen
van competenties, terwijl de instrumenten verwijzen naar de verordenende
bevoegdheid en de bevoegdheid vergunningen te verlenen. Inspraak, rechtsbe-

scherming en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden op het terrein van open-
baarheid en rechtshulp brengt Wessel in verband met de waarborgen van wetge-
ving.
Koopmans (1970) duidt ontwikkelingen in het dominante karakter van wetge-
ving aan de hand van de begrippen codificatie en modificatie. Van codificatie is
sprake  als de wetgever regels vastlegt  die hij elders heeft 'vorgefunden'.  Dat
kunnen gewoonten of zeden zijn, maar ook fatsoensregels, algemeen aanvaarde
ethische beginselen of wat dan ook. De wet is dan de neerslag van reeds be-
staande opvattingen, normen of regels. Een wet kan ook modificerend zijn. Dan
beoogt de wet bestaande ontwikkelingen, normen, regels, gewoonten of zeden te
veranderen.

Naast de functies van wetgeving en het dominante karakter van wetgeving
kunnen ontwikkelingen ook met behulp van andere perspectieven worden ge-
duid. Bijvoorbeeld met een verwijzing naar het rechtsgebied. Het recht bestaat
uit verschillende rechtsgebieden, die aan de hand van verschillende invalshoe-
ken en verfijningsgraden kunnen worden benoemd. De demarcaties tussen

rechtsgebieden zijn weliswaar niet altijd eenduidig, maar desondanks vaak wel
bruikbaar. Een onderscheid kan worden gemaakt in publiek- en privaatrecht, en
binnen publiekrecht kunnen staatsrecht, administratief recht en strafrecht weer
worden onderscheiden. Ook privaatrecht valt uiteen in verschillende onderdelen

(personen- en familierecht, verbintenissenrecht, rechtspersonenrecht, enzo-
voort). Administratief recht en strafrecht worden beide in algemene (of commu-

ne) en bijzondere delen onderscheiden, waarbij 'bijzonder' verwijst naar een
specifiek terrein (bijvoorbeeld milieu). En binnen deze hoofdcategorieen zijn
weer allerlei verfijningen mogelijk. In dit kader kan worden volstaan met het
introduceren van het begrip rechtsgebied als hulpmiddel voor de beschrijving
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van ontwikkelingen die zich in wetgeving kunnen voordoen.

Een vierde hulpmiddel is het onderscheid tussen verschillende soorten van
regelgeving. Het gaat daarbij om ontwikkelingen in de verhouding (kwantitatief,
maar ook kwalitatief) tussen wetten in formele zin en andere soorten regelge-
ving. De Commissie wetgevingsvraagstukken (1985) onderscheidt verschillende
soorten regelgeving op centraal niveau (dus los van gemeentelijke en provinciale
verordeningen, verordeningen in de sfeer van de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie, enzovoort). Ten eerste noemt de commissie de algemeen verbindende
voorschriften. Daarbinnen ligt het primaat volgens deze commissie bij de wet in
formele zin, een begrip dat verwijst naar de gezamenlijke besluiten van regering
en Staten-Generaal. Als de constitutionele procedure voor wetgeving wordt
gevolgd, is sprake van een wet in formele zin. Naast wetten in formele zin zijn
er verschillende vormen van gedelegeerde wetgeving, zoals de algemene maat-
regel van bestuur, de ministeriele regeling en het 'klein' Koninklijk Besluit.
Zelfstandige algemene maatregelen van bestuur behoren volgens de Commissie
wetgevingsvraagstukken ook tot de categorie algemeen verbindende voorschrif-
ten. Naast algemeen verbindende voorschriften onderscheidt de commissie
pseudo-wetgeving of beleidsregels. Een beleidsregel wordt, in navolging van het
proefschrift van Van Kreveld, gedefinieerd als 'een algemene regel omtrent de
uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens de bestuurden (burgers, maar
ook andere bestuursorganen), op eigen gezag vastgesteld door de bevoegde
bestuursinstantie  zelf  of  door een hierarchisch hogere bestuursinstantie'.   Het
voert in dit kader te ver om de verschillen met algemeen verbindende voorschrif-
ten exact te benoemen; volstaan wordt daarom met de verwijzing naar het rap-
port van de Commissie wetgevingsvraagstukken (1985) en het proefschrift van
Van Kreveld (1983). Andere soorten van regelgeving zijn plannen (waarvoor
kenmerkend is dat keuzen worden gemaakt teneinde specifieke doelstellingen te
bereiken of projecten te realiseren), nom's (waarbij een nom wordt gedefinieerd
als een 'niet aan formele vereisten gebonden schrijven van een of meer ministers
aan de Tweede Kamer en/of de Eerste Kamer, waarin informatie wordt verschaft
omtrent feitelijke ontwikkelingen, gevoerd beleid of voorgenomen beleid') en
circulaires ('brieven die aan een groter aantal geadresseerden gelijktijdig worden
toegezonden om aan de geadresseerden  iets mee te delen').
De beschrijving geeft tenslotte aanleiding tot het benoemen van de mate van
detaillering als hulpmiddel voor de interpretatie van ontwikkelingen in een
concreet domein van wetgeving. Voor wat betreft mate van detaillering kunnen
geen absolute ijkpunten of maatstaven worden geformuleerd; in de concrete
vergelijking van verschillende regelingen kan worden bepaald of wetten meer of
minder gedetailleerd zijn en aan de hand van welke invalshoeken sprake is van
meer of minder detaillering (bijvoorbeeld naar omschreven gedragingen, naar
procedure, naar doelgroep, enzovoort).
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2.3 De inrichting van (uitvoerings)organisaties

Een gestaag groeiende rijksoverheid
In 1980 stelt de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff)
dat de grondtrekken  van de organisatie van de rijksdienst dateren van ruim  130
jaar geleden. Deze commissie typeert de rijksdienst aan de hand van enkele
karakteristieken:

1
(3terk bureaucratische kenmerken vallen daarbij op, zoals een grote nadruk

op de formele spelregels, een hierarchische gezagsstructuur en een departe-

  mentale indeling die leidt tot coordinatieproblemen' (Commissie Hoofdstruc-

 tuur Rijksdienst, 1980: 25).

Hoewel de grondtrekken van de hoofdstructuur van bijna anderhalve eeuw
geleden nog steeds zichtbaar zijn in de huidige rijksdienst, is er in die tijd echter
ook behoorlijk wat veranderd. Een van de meest zichtbare veranderingen is
ongetwijfeld de groei van het rijkspersoneel. Vanaf het eind van de negentiende
eeuw tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw groeit het rijkspersoneel
ongeveer met een factor tien (Van Braam, 1957: 28). Terwijl de rijksdienst op
31  december  1889 nog beschikt over 20.000 personeelsleden, is dat aantal op 31
december 1955 uitgegroeid tot 205.000. Bijna de helft van deze groei komt voor
rekening van de staatsbedrijven (voornamelijk P.T.T. en Staatsmijnen) en Rijks-
waterstaat. Feitelijk wordt nog geen tien procent van de groei veroorzaakt door
de uitbreiding van de centrale overheidsdiensten (departementale en centrale
rijksdiensten) in Den Haag. Ongeveer tien procent van de groei hangt sarnen

met uitbreiding van de belastingdienst en de politie. De rechterlijke macht en het

gevangeniswezen zijn goed voor acht procent van de groei. In de loop van de
tijd gaan zich steeds meer verschillen voordoen in de onderlinge verdeling van
de groei over verschillende typen (uitvoerende en administratieve) diensten. Tot
1920 groeien de staatsbedrijven sterker dan de centrale administratieve diensten;
na  1920 komt bijna de helft van de groei voor rekening van de administratieve
diensten. In de administratieve sector gaat het vooral om de departementen en
nieuwe administratieftechnische diensten en instellingen. Er wordt wel gesteld
dat daarmee een relatieve 'verambtelijking' van het rijkspersoneel gepaard is
gegaan (Van Braam, 1957).

Oorzaken eli mechanismen
Van Braam beschrijft drie oorzaken voor de onstuimige groei van het rijksperso-
neel. In de eerste plaats groeit de hoeveelheid personeel als gevolg van de uit-
breiding van overheidsbemoeienis. Die heeft onder andere te maken met de
sterke groei van het verkeer, de behoefte aan een nationale steenkoolwinning, de
'sociale kwestie' en de opkomst en toenemende invloed van de socialistische
beweging. Een tweede oorzaak is de toenemende vraag naar de door het open-
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baar bestuur geleverde diensten en prestaties. Van Braam noemt het verbruik
van gas, elektriciteit en steenkolen, de vraag naar vervoer, onderwijs, medische
en sociale verzorging, enzovoort. Die vraag ontstaat onder andere door de bevol-
kingsgroei, uitbreiding van het bedrijfsleven en urbanisatie. Een derde oorzaak
van de groei vindt Van Braam in intern-organisatorische behoeften en feilen. Zo
'sleept' iedere nieuwe functionaris in overheidsdienst een zekere hoeveelheid
secundaire arbeid mee naar binnen, zoals salarisadministratie, huisvesting,
administratieve verzorging, verwarming en verlichting, sociale verzorging,
enzovoort:

'Wij zien dan ook met de groei van het overheidsapparaat allerlei interne
verzorgende diensten meegroeien, soms zelfs in sneller tempo dan de met de
eigenlijke uitvoering der overheidstaken belaste diensten' (Van Braam, 1957:
59).

Ook andere organisatorische mechanismen werken verdere groei in de hand. Zo
schept de groei van het overheidsapparaat organisatorische onoverzichtelijkheid
en bevordert het tendenties tot 'individueel en groepspartikularisme en bureau-
kratisme', en deze roepen weer neigingen op tot centraliserende controle. Ac-
countantsdiensten, begrotingsbewaking, bewaking van de personeelsformatie,
controle op het dienstreiswezen en inspectie op de buitendiensten zijn daarvan
het gevolg.
Na 1955 groeit de organisatie van de rijksoverheid gestaag door. Ook deze groei
hangt onder andere samen met de toename van overheidstaken en de snelle
economische en demografische groei die eind jaren vijftig en de gehele zestiger
jaren plaatsvindt (Van der Meer en Roborgh, 1992: 82). In deze tijd krijgt de
welvaarts- en verzorgingsstaat geleidelijk gestalte. Buiten de staatsbedrijven om
groeit het arbeidsvolume  bij  het rijk tussen  1950  en  1970  met 35 procent  (op
basis van de gehanteerde definities groeit het arbeidsvolume in aantallen van
91.000 naar 123.000). Hoewel de economische crisis  van de jaren zeventig  de
overheid met dalende inkomsten confronteert, neemt ook in deze tijd de hoe-
veelheid ambtenaren toe. Dat heeft onder andere te maken met nieuwe activitei-
ten in het kader van het werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid en de onder-
steuning van noodlijdende bedrijven ten behoeve van industriele vernieuwing.
Stijging van het aantal ambtenaren is verder het gevolg van een bewust werkge-
legenheidsbeleid, waarvan het de bedoeling is om door uitbreiding van de werk-
gelegenheid bij de overheid de daling van arbeidsplaatsen in de industrie te
compenseren.  In de periode tussen  1970  en 1990 groeit het arbeidsvolume  bij
het  rijk (ten opzichte  van   1970)  nog  eens  met 35 procent  (van   123.000  naar
165.000).

Functionele differentiatie
Een van de oorzaken van de onstuimige groei van de rijksoverheid is het proces
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van toenemende functionele differentiatie. Evenals groei is ook funvtionele
diffQI&!liiatie een proces dat zichzelf kan versterken. Door toenemende differen-
tiatie en specialisatie wordt de behoefte aan coBrdinatie bijvoorbeeld groter. Om
de coOrdinatie mogelijk te maken worden daarvoor speciale (staf)afdelingen
opgericht. Van der Meer en Roborgh stellen dat bij een vergelijking van de
structuur van de ministeries  anno  1987  met die  van  vlak na de Tweede Wereld-
oorlog de opkomst van een groot aantal centrale·ilireGries_en_stafafdelingen-in
het nog-spdngr-Ztj-Tioemaii -de-prsmmet,-filmriciale en-organisatieafdelin ]-
als.xooFbeeld. De basis voor functionele differentiatie wordt overigens lang
daarvoor al gelegd. Wanneer de latere koning Willem I in Nederland aan het
bewind komt, treft hij een beperkt bestuursapparaat aan dat bestaat uit enkele
bureaus voor verschillende onderdelen van het algemeen staatsbestuur (Den
Hoed, 1985). De gebruiken uit de tijd van de Republiek der Verenigde Neder-
landen, met haar samenstel van generaliteitscolleges met hun onderling overlap-
pende jurisdicties, zijn door de Fransen vervangen door de bureaucratieprincipes
naar Frans voorbeeld. De staatstaak is daarin al verdeeld en ondergebracht in
verschillende bureaus, waardoor uitbreidingen van de staatstaak telkens ook
leiden tot nieuwe bureaus.
Het verschijnsel van verdergaande functionele differentiatie doet zich voor op
verschillende niveaus, zowel tussen de departementen onderling als binnen de
organisatie van een departement. De differentiatie tussen de departementen heeft
ertoe geleid dat in de loop van de tijd geleidelijk de ministeries zijn gegroeid die
thans tot de rijksoverheid behoren (zie Alkemade en Raadschelders, 1992). De
departementale indeling van de rijksoverheid is betrekkelijk grillig, is regelmatig
aan veranderingen onderhevig en staat bij iedere kabinetsformatie meer of
minder ter discussie. Van Braam stelt  in   1957  dat de departementale indeling
historisch en uit overwegingen van politiek evenwicht ten tijde van de kabinets-
formaties te verklaren is. Binnen departementen heeft de verscheidenheid van
ambtelijke_st«  en   adminislratieve - uiev-odfiags\ idfkzaamhedergeleid-mt   het
ontstaan van 'vele:-ddeinere en grotere, gespecialiseerde, doch in hetg[giete
departementale-verband gerntegreerde TOffettorrelrorganisatoriscliFeenheden'
(Van Braam, 1957: 69). Ook na de Tweede Wereldoorlog zet zich het proces
van functionele differentiatie bij de rijksoverheid verder voort, hoewel de na-
druk in deze tijd steeds meer komt te liggen op coordinatie van de functioneel
gedifferentieerde eenheden.  In 1971 wijst de Commissie Interdepartementale
Taakverdeling en Coordinatie (de Commissie-Van Veen) op verschillende
mogelijkheden voor coOrdinatie; later zal de Commissie Hoofdstructuur Rijks-
dienst met praktische knelpunten en aanbevelingen het coordinatievraagstuk
definitief op de agenda zetten.

Standaardisatie eli formalisatie
Bmw*mtie van de (sociale) positie van ambtenaren is een derde ontwikkeling
die zich in de organisatie van de rijksoverheid heeft voorgedaan (zie Van IJssel-
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muiden,  1988; Van Braam,  1957).  Rond  1850 is er van een algemene wettelijke
regeling van de sociale positie van ambtenaren nog geen sprake. Alleen de
pensioenen van enkele groepen van ambtenaren zijn bij wet geregeld. Het ge-
woonterecht en de dienstwillekeur regelen de relatie tussen overheid en ambte-
naren. Later komen formele rechtspositieregelingen tot stand, eerst voor over-
heidswerklieden, daarna voor ambtenaren. Het eerste werkliedenreglement (in
Amsterdam)  komt  in  1897 tot stand. Afhankelijk  van de organisatiegraad  van
het personeel bij de betreffende gemeente lukt het eerder of later om een 'werklie-
denreglement' tot stand te brengen. Het rijkspersoneel krijgt  in  1929  voor het
eerst een algemene wettelijke regeling (de Ambtenarenwet).

Democratisering
Een vierde en laatste ontwikkeling die zich in de organisatie van de rijksover-
heid heeft voorgedaan  is de zogenaamde 'demogatisering  van de organisatie'.
Voor een deel gaat deze samen met geleidelijke professionalisering van ambte-
naren en toenemende specialisatie van het werk van ambtenaren. Het proces van
democratisering heeft zowel betrekking op de verhoudingen binnen de organisa-
tie als op de rekrutering en herkomst van ambtenaren. Van Braam (1957: 186)
stelt dat departementale organisaties tot diep in de negentiende eeuw bestaan uit
twee duidelijk gescheiden sociale lagen: de hogere en middelbare ambtenaren
enerzijds en de lagere ambtenaren en beambten anderzijds. Van elkaar onder-
scheiden ze zich door verschillen in rang en functie, in opleiding, in sociale
herkomst en levensstijl. De hogere ambtenaren worden hoofdzakelijk uit de adel
en de gegoede burgerij gerekruteerd, terwijl 'in de laagste rangen van klerken,
bladschrijvers, belastingbeambten, politieagenten en postbeambten' het klein-
burgerlijke element overheerst. In de loop van de twintigste eeuw verandert deze
situatie geleidelijk. De groei van de ambtelijke organisatie kan niet met mensen
uit de gebruikelijke maatschappelijke kringen worden opgevangen. Daardoor
neemt het kleinburgerlijke, maar ook het arbeiderselement in de ambtelijke
dienst toe. De opleiding van krachten uit deze kringen wordt in die tijd ook
langzaam beter, hetgeen de ontwikkeling verder stimuleert:

'De politieke emancipatie, eerst van de "kleine luyden", later van de arbei-
dersklasse, de welvaartsvermeerdering en de demokratizering van het middel-
bare, ten dele ook van het hogere onderwijs, brachten steeds meer zoons van
ambachtslieden, winkeliers, boeren en geschoolde arbeiders op de
middelbare-school- en kollegebanken. Met hun scholing werd voor hen de
toegang tot de ambtelijke en semi-ambtelijke carritres geopend en verbreed'
(Van Braam, 1957: 187).

Na de Tweede Wereldoorlog neemt de democratisering van de interne verhou-
dingen in de organisatie van de rijksoverheid verder toe. In eerste instantie
zetten de ontwikkelingen zich voort, de golf van maatschappelijke democratise-
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ring en emancipatie in de jaren zestig en zeventig versnelt het proces. Ook de
groei van de rijksoverheid en de daardoor veroorzaakte behoefte aan ambtelijk
personeel dragen daaraan bij.

Trendbreuk en herbezinning
Hoewel de groei, specialisatie, formalisatie en democratisering van en in de
organisatie van de rijksoverheid het openbaar bestuur ook na de jaren zeventig
niet onberoerd hebben gelaten, markeert het eind van dat decennium een trend-
breuk. Oplopende begrotings- en financieringstekorten, kritiek van politici op de
verzorgingsstaat en wetenschappelijke kritiek op het sturend vermogen van de
overheid leiden tot een herbezinning op de rijksdienst aan het begin van de jaren
tachtig.   Bij het aantreden   van het eerste kabinet-Lubbers   in 1982 wordt  een
aantal 'grote operaties' aangekondigd: de reorganisatie van de rijksdienst, de
2%-operatie, decentralisatie, deregulering, heroverweging en privatisering (zie
onder andere Breunese, 1992; Anema, 1985). De basis voor het project reorga-
nisatie rijksdienst wordt gelegd door de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst.
In het werkplan reorganisatie rijksdienst, dat begin 1983 aan de Tweede Kamer
wordt aangeboden, zijn verschillende deelprojecten benoemd. Die hebben
betrekking op de planning en presentatie van het regeringsbeleid, de hoofdstruc-
tuur van de rijksdienst (onder andere sanering van het aantal coOrdinerend
bewindspersonen en het stelsel van externe adviesorganen, doorlichting van de
ambtelijke interdepartementale commissies), vergroting van de personele en
organisatorische dynamiek (bijvoorbeeld bevorderen van de mobiliteit van
ambtenaren), verbetering van de bedrijfsvoering (organisatiedoorlichting en
kwaliteitszorg) en verbetering van het management (meer mogelijkheden voor
selectie van topmanagers en training van aankomende managers). Het Project-
bureau Reorganisatie Rijksdienst en de regeringscommissaris voor de reorgani-
satie van de rijksdienst functioneren tot 31 december  1985.
Naast de reorganisatie van de rijksdienst is ook decentralisatie een 'grote opera-
tie'. Decentralisatie heeft betrekking  op het 'verminderen en vereenvoudigen
van het instrumentarium waarmee de centrale overheid de uitoefening door de
lagere publiekrechtelijke lichamen van de aan hen in medebewind opgedragen
taken beYnvloedt en controleert' (Breunese, 1992: 34). De dereguleringsoperatie
richt zich op het verminderen van de hoeveelheid regelgeving en het vereenvou-
digen van regelgeving, terwijl de 2%-operatie de departementen dwingt om de
formaties per jaar met twee procent in te krimpen. Met de heroverwegingsopera-
tie wordt gedoeld op het doorlichten van een groot aantal beleidsterreinen van
de rijksbegroting door interdepartementale werkgroepen. Bestaande wetten,
regelingen en beleidsvoornemens kunnen in deze groepen ter discussie worden
gesteld en tegen het licht worden gehouden. Hoewel deze operatie weinig con-
crete resultaten oplevert, komt de heroverwegingsoperatie in het regeerakkoord
van het tweede kabinet-Lubbers weer terug. De laatste operatie is de privatise-
ring. In het kader van deze operatie zijn verschillende onderdelen van de rijks-
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overheid geprivatiseerd; daarvoor zijn overigens wel meerdere kabinetten nodig
geweest. Later wordt het privatiseringsprogramma verbonden met de discussies
over kerntaken en verzelfstandiging.

Strategie, integratie en kwaliteit
De beoogde 'trendbreuk' in de ontwikkeling van de rijksdienst valt dus uiteen in
een groot aantal verschillende veranderingsprocessen. Kickert (1993a) vat de
meest relevante ontwikkelingen in management en organisatie samen aan de

 and van drie onderwerpen, te weten (1) de ontwikkeling van strategisch beleid,

 (2) de integratie van management en organisatie en (3) de kwaliteit van de
beleidsuitvoering en publieke dienstverlening.
Met de ontwikkeling van strategisch beleid doelt Kickert vooral op de samen-
hang in het beleid. Ook de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst heeft op het
ontbreken van samenhang in het beleid van de rijksoverheid gewezen. Gespro-
ken wordt over verkokering van beleidssectoren, terwijl er juist behoefte bestaat
aan integraal beleid en integraal management. Zonder strategisch beleid, aldus
Kickert, dreigen trendbreuken als het terugtreden van de overheid en het sturen
op afstand 'te verworden tot speelbal van toevallige maatschappelijke en politie-
ke  stormen'.  De verbetering van de kwaliteit  van-beleidsuitvoeFing-errpoblieke
dienstverlening harrgr-samen met de integratievan management-en-organiES[iE.
Verzelfstandiging is in dit verband een kernbegrip. Verzelfstandiging van uit-
voerende diensten zou gewenst zijn vanwege de grote omvang en complexiteit
van dergelijke diensten en de noodzaak van flexibiliteit als gevolg van verander-

/de maatschappelijke wensen. Om de gewenste mate van flexibilitlit teleliseren
1 is vet-sierking van de autonomie van zulke diensten en dus vermindEFilig van
\ hitrarchische top-downsturing gewenst (Kickert, 1993a: 132-133). De verzamel-
I term verzelfstandiging is geleidelijk in zwang gekomen voor verschillende reeds

  genoemde ontwikkelingen, zoals privatisering, zelfbeheer, scheiding van beleid
en uitvoering en de ontwikkeling van kerndepartementen (zie ook Frissen e.a.,

l 1992)

Verschillende benaderingen
Kickert vat de ontwikkelingen bij de rijksoverheid dus samen aan de hand van
enkele kernbegrippen. Geut, De Vries en Wilmink (1996) analyseren de ontwik-
kelingen bij de rijksoverheid vanaf 1981  aan de hand van verschillende benade-
ringen. In het rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, dat de
eerste fase in het veranderingsproces markeert, staat de zogenaamde systeembe-
nadering centraal. Daarin worden de overheid en haar organisatorische inrich-

I ting voorgesteld als een open systeem met processen van invoer, transformatie
en uitvoer. Opvallend in het systeem zijn de verkokering, de sterke differentiatie
per beleidsterrein  en de relatieve geslotenheid van 'beleidskokers'. De krachten
die samenhang tussen beleidskokers zouden moeten ontwikkelen, zijn relatief
zwak ontwikkeld. In plaats van de relatief gesloten deelsystemen zou de rijks-

32



overheid volgens de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst meer moeten functi-
oneren  als  66n open systeem.  In de grote operatie 'reorganisatie rijksdienst',  de
tweede fuse in het veranderingsproces, kiest de regeringscommissaris een andere
benadering. De overheid kan volgens hem niet als 66n geheel worden gezien. De
overheid zou beter gezien kunnen worden als een samenstel van eenheden.
Hoewel de regeringscommissaris weliswaar ook de verkokering benadrukt,
komt hij tot andere oplossingen. Hij adviseert betere afwegingen door de verant-
woordelijke bestuurders en ambtenaren, betere spelregels voor onderhandeling-
en en meer aandacht voor collectieve besluitvorming. Ook bepleit hij recht-
streekse parlementaire controle op de uitvoering. In de volgende fase (de 2%-
operatie, maar ook de Grote Efficiency Operatie die daarop aan het begin van de
jaren negentig volgt) staat de omvang van de rijksoverheid centraal. Afslanking
van de organisatie, privatisering van de uitvoering en het definieren van kernta-
ken zijn dan oplossingen voor het probleem van de te grote omvang van de
rijksoverheid.  In 1993 verschijnt het rapport  van de vierde externe commissie
staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing (de Commissie-
Wiegel). Zowel de departementale herindeling als een kerntakenanalyse worden
door deze commissie afgewezen. De commissie zoekt de oplossing in het beper-
ken van de verantwoordelijkheden van de minister en van de departementen
door deze toe te spitsen op de beleidsontwikkeling op hoofdlijnen. De vorming
van kleine, strategisch georienteerde departementen moet plaatsvinden door het
afstoten van taken via privatisering, decentralisatie, externe verzelfstandiging,
overdracht aan de Europese Unie en taakbeeindiging. Door de vorming van
zogenaamde kerndepartementen zullen de mogelijkheden tot flexibilisering van
organisatievormen en werkwijzen toenemen, zowel tussen als binnen de departe-
menten. De ontwikkelingen  die zich vanaf   1981   bij de rijksoverheid hebben
voorgedaan worden door Geut cum suis afgesloten met de benadering van het
eerste kabinet-Kok (1994). Dit kabinet vertaalt de noodzaak van co8rdinatie en
samenhang in termen van het herstel van het politieke primaat, het tot stand
brengen van kleine effectieve beleidskernen en het trefzekerder aansturen van
uitvoering. Verzelfstandigde organen zouden daartoe moeten worden doorge-
licht op de mate waarin ze voldoen aan minimumeisen van sturing en toezicht,
de hoeveelheid adviesorganen moet verder worden gesaneerd en de kerndeparte-
menten zouden zich meer moeten richten op strategische advisering op de
hoofdlijnen van het beleid.

Verschillende verhalen
Een vergelijkbare uitwerking, in andere bewoordingen, kan bij Van Twist (199-
4) worden aangetroffen. De vernieuwing van de rijksdienst beschrijft hij aan de
hand van beeldbepalende rapporten  als een 'continuing story'.   In de periode
1972-1977 staat bestuurlijke vernieuwing in termen van interdepartementale
taakverdeling en coOrdinatie centraal.  In de periode 1978-1981  gaat de aandacht
primair uit naar de hoofdstructuur en het functioneren van de rijksdienst. Van
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1982 tot 1986 wordt de rijksdienst vooral omschreven in termen van een onder-
<bdndelingsorganisatie; een organisatie die niet hi8rarchisch vanuit 66n centraal
\punt is opgebouwd, maar die gefragmenteerd is geraakt en in een netwerk van
onderling afhankelijke onderdelen uiteen is gevallen. Vanaf 1987, het jaar
waarin de laatste periode start, gaat het vooral om organisatie en management
van het overheidsbedrijf. De overheid wordt beschreven als een organisatie die
goederen en diensten voortbrengt en daarvoor schaarse middelen moet opoffe-
ren. Centraal staat het concept bedrijfsvoering bij de overheid.

Te bedrijfsmatig?
Sinds het begin van de jaren tachtig is de rijksdienst dus voortdurend in verande-
ringsprocessen verwikkeld. Deze processen richten zich op uiteenlopende doel-
stellingen. Soms staat verbetering van de bedrijfsvoering centraal, dan weer de
coOrdinatie en de samenhang in het beleid en op andere momenten weer het
verbeteren  van de 'politieke sturing'. Volgens Bekke (1990) zijn deze verande-
ringsprocessen echter 'vrijwel uitsluitend gericht op de efficiente stroomlijning
van het interne functioneren volgens bedrijfsmatige managementconcepten'.
Opvallend zijn daarin 'de overmatige gerichtheid op presteren, output, produc-
ten, maatschappelijke dienstbaarheid, zakelijke en belangengerichte positione-
ring van beleid, bestuur en ambtelijke dienst, kortom de overheid vanuit het
beeld van de beleidsmachine met een eigen taak' (Bekke, 1990: 16). Bekke mist
een orientatie op zorgvuldigheid, legaal handelen, procedurering, rechtsbescher-
ming, democratische verantwoording en rechtmatigheid. De verbetering van de
effectiviteit en de efficientie van de overheidsbureaucratie in de jaren tachtig
kan volgens hem dan ook worden beschouwd als 'een eenzijdige versterking
van de werking van doelrationele overwegingen bij het handelen'. Het nieuw
publiek management, de verzamelnaam voor een groot aantal van de genoemde
veranderingsprocessen in combinatie met uit de Verenigde Staten overgewaaide
managementconcepten, lijkt dan ook sterk op het toepassen van bedrijfsmatig
management op de publieke sector zonder rekening te houden met de specifieke
eisen van de publieke sector (Kickert, 1993b).

Hoe worden dergelijke ontwikkelingen geduid?
Uit de beschreven ontwikkelingen kunnen verschillende heuristische hulpmidde-
len worden gedestilleerd. Deze zijn reeds verweven in de beschrijving van de
ontwikkelingen. In de literatuur wordt de ontwikkeling die de rijksoverheid
heeft doorgemaakt met behulp van verschillende concepten beschreven. Van
LIsselmuiden (1988) onderscheidt drie perioden in de ontwikkeling van de
rijksoverheid. Van  1813 tot  1848 is vooral sprake van een patrimoniale bureau-
cratie. Rijksambtenaren  zijn  in  die  tijd nog letterlijk 'dienaren des Konings':
'(...) sommigen hadden Willem I al gediend, toen hij ten tijde van Napoleon het
bewind voerde over het geseculariseerde aartsbisdom Fulda' (Van LIsselmuiden,
1988: 95). Vaste werktijden bestaan in de tijd van de patrimoniale bureaucratie
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alleen op papier en duren dan nog zelden langer dan zes uur per dag. Van een
rechtspositie is, zoals uit de voorgaande beschrijving blijkt, geen sprake. Zowel
tussen de verschillende departementen als binnen de departementen worden
door de koning vrijwel onophoudelijk nieuwe structuren en functies in het leven
geroepen. De tweede periode die Van Usselmuiden onderscheidt duurt van  1848
tot   1918.  In deze periode krijgt  met het moderne Nederland  ook de moderne
overheidsbureaucratie vrijwel volledig vorm. De grondtrekken van de departe-
mentale indeling komen in deze periode tot stand. Ook worden verbeteringen

aangebracht in de departementale registratuur. Van LIsselmuiden vat deze ont-
wikkelingen samen met de concepten standaardisatie en professionalisering.
Rondom de eeuwwisseling voltrekt zich een aanzienlijke schaalvergroting in de
bureaucratie. De tractementen,  die  in   1890  van  de  emolumenten zijn losge-

maakt, krijgen het karakter van volwaardige salarissen. Voor alle departementen
worden gelijkluidende klerkexamens verplicht gesteld. Het is een periode waar-
in de specialisatie, zowel binnen als tussen de departementen, sterk toeneemt.
Het minder persoonsgebonden karakter van de departementale organisatie
(onder andere veroorzaakt door de objectiverende werking van de klerk-
examens) en de verdergaande specialisatie duiden op een 'snelle rationalisering
van het overheidsapparaat' (Van IJsselmuiden, 1988: 192). In de periode van
1918   tot 1949 wordt de 'moderne bureaucratie' gevormd, onder andere  als

gevolg van de permanente bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor een 'ratione-
le  arbeidsverdeling'.  Uit  het  feit dat daarmee  aan  het  eind  van de jaren dertig
steeds meer wordt geschermd leidt Van Usselmuiden (1988: 252-253) af dat
'Webers ideaaltype van de 'moderne bureaucratie' min of meer was bereikt'. De
rechtspositie van ambtenaren wordt in deze periode ook formeel vastgelegd.
Den Hoed (1985) beschrijft de ontwikkeling van de organisatie van de rijksover-
heid  aan  de  hand  van de 'verkeersregels die gelden binnen de overheid'.  Tot
1848 is de loyaliteitsverbintenis bureaucratiebepalend. De vorst stelt personen
aan die in zijn naam kunnen handelen en op wie hij kan vertrouwen; dat gebeurt
in de vorm van een loyaliteitsverbintenis. Een staatsfunctionaris stelt zijn dien
sten ter beschikking van de vorst en krijgt in ruil daarvoor een adequate belo-
ning. De verbintenisvorm maakt van alle verschillende functionarissen dienaren
van de Koning en vormt ze aldus tot 66n geheel. De Grondwet van 1848 introdu-
ceert de ministeriele verantwoordelijkheid. In deze periode wordt de competen-
tieverdeling bureaucratiebepalend. Er begint zich een scheiding af te tekenen
tussen de ministers (die komen en gaan) en ambtenaren (die blijven). Het 'appa-
raatdeel' van het departement wordt ontkoppeld van de persoon van de minister.
Ook de departementsindeling krijgt een constant karakter en de loyaliteitsver-
bintenis wordt minder persoonsgebonden. Door de toenemende macht van het
parlement en het ontstaan van politieke partijen is de positie van de minister
rond de eeuwwisseling aanzienlijk gewijzigd. Het antwoord op de vraag hoe
ambtenaren in deze sociaal-politieke situatie moeten handelen wordt vooral
gevonden in de ambtelijke ethiek. De juridische competentie wordt nu niet
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zozeer opgevat als grensbepaling maar als morele handelingsplicht. De loyali-
teitsverbintenis ten opzichte van de Koning wordt vooral geYnterpreteerd als
ambtelijke loyaliteit en neutraliteit. In de periode tussen de twee wereldoorlogen
kenmerken de afzonderlijke departementen zich door eigen groepsvorming,
interne gedragsregels en bureauprocedures. Door de vaste rechtspositie worden
functie en functiedrager geacht din te zijn, waardoor ook de identiteit van het
dienstverband in deze periode als bureaucratiebepalend wordt gezien. De perio-
de na de Tweede Wereldoorlog wordt door Den Hoed niet meer expliciet om-
schreven. Voor deze periode zou volgens hem gewezen kunnen worden op de
betekenis van het bestuurlijk management en de professionals.

Analytische huipmiddelen
Naast het benoemen, omschrijven en typeren van de ontwikkeling van de orga-
nisatie van de rijksoverheid als geheel kunnen ook aspecten van de organisatie
centraal worden gesteld. Verschillende aspecten van de organisatie van de
rijksoverheid zijn de revue gepasseerd: het volume van de organisatie, de mate
van functionele differentiatie, coordinatie, enzovoort. De organisatietheorie
biedt verschillende ingangen om dergelijke ontwikkelingen te duiden en met
elkaar in verband te brengen. In deze studie staat voor wat betreft de inrichting
van organisaties het patroon van arbeidsdeling als heuristisch hulpmiddel cen-
traal. Deze keuze kan als volgt worden gemotiveerd. In de eerste plaats liggen
het inrichten van (formele) organisaties en het creeren van een patroon van
arbeidsdeling in elkaars verlengde. Voor zover er sprake is van een nadrukkelijk
onderscheid tussen beide, wordt dat soms zelfs geproblematiseerd (zie bijvoor-
beeld Blau en Schoenherr, 1971: 8). Barnard (1938: 136) gaat zelfs verder als
hij stelt dat organisatie en specialisatie aan elkaar gelijk staan.
Zelfs daar waar totaal verschillende concepties van organisaties worden vergele-
ken (De Geus, 1989), blijken de concepties (een rationele, een integrerende en
een libertaire conceptie van organisaties) zich niet van elkaar te onderscheiden
door het al dan niet ontbreken van arbeidsdeling maar door de mate waarin
arbeidsdeling als vast wordt beschouwd. In de rationele conceptie van organisa-
ties neemt arbeidsdeling vaste, bijna onveranderlijke vormen aan terwijl in de
libertaire organisatieconceptie patronen van arbeidsdeling niet worden ge-
fixeerd. In de libertaire conceptie van Srbeidsdeting rouleren taken over indivi-
duen en is het patroon van arbeidsdeling verbonden met de functies van indivi-
duen en hun onderlinge verhouding op het moment van interactie.
Arbeidsdeling en de inrichting van organisaties zijn dus onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Daarom is voor het analyseren en duiden van ontwikkelingen
in organisaties het concept van arbeidsdeling bij uitstek geschikt. Dat geldt in
het bijzonder wanneer organisaties in de context van het openbaar bestuur
worden bestudeerd of wanneer ontwikkelingen in publieke organisaties worden
geduid aan de hand van een bestuurskundig perspectief. Zo biedt het concept
van arbeidsdeling verschillende mogelijkheden voor een multidisciplinaire
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interpretatie van ontwikkelingen in organisaties. En daarmee legt het gebruik
van arbeidsdeling de verschillende aspecten van het openbaar bestuur als organi-
satie bloot. Geredeneerd vanuit de aspectdisciplines van de bestuurskunde (zie
Snellen, 1987) zijn aan arbeidsdeling verschillende dimensies verbonden. In een

juridisch perspectief verwijst arbeidsdeling primair naar bevoegdheden en de
verdeling daarvan in en tussen organisaties. Een sociologisch perspectief vat
arbeidsdeling op als de verdeling van rollen in (en tussen) organisaties. Vanuit
de politicologie ligt meer nadruk op macht voor de hand: met een patroon van
arbeidsdeling gaat ook een patroon van machtsdistributie in organisaties samen.
Tenslotte zal een economische analyse vanuit het concept van arbeidsdeling
(een concept dat in de neo-institutionele economie ook een rol speelt) aandacht

vragen voor de efficientie van verschillende patronen van arbeidsdeling en de
betekenis van arbeidsdeling voor economisch gedrag in organisaties. Hoewel
aan deze reconstructies een afzonderlijke studie gewijd kan worden, is hiermee
wel een indruk gegeven van de waarde die arbeidsdeling voor een bestuurskun-
dige studie van de inrichting van publieke organisaties kan hebben.
Arbeidsdeling behoort als concept niet tot het gebruikelijke bestuurskundige
vocabulaire in Nederland. Een verkenning van het begrip en het gebruik ervan

ligt daarom op deze plaats voor de hand. Eerst wordt het concept van arbeidsde-

ling expliciet behandeld aan de hand van verschillende niveaus. Vervolgens
worden twee dimensies aan het patroon van arbeidsdeling gerelateerd: (1) de
orientaties en rolopvattingen in organisaties en (2) de (machts)verhoudingen
binnen (uitvoerings)organisaties, gecombineerd met het karakter van de organi-
satie.

Arbeidsdeling en organisatie
Theoretisch zijn organisatie en arbeidsdeling twee begrippen die in elkaars

verlengde liggen. Bij arbeids- of kennisintensieve productie komt organiseren in
belangrijke mate neer op twee onderling verweven processen: het uiteenleggeiij
van activiteiten en het coDrdineren van de activiteiten die uiteengelegd zijn.     J

'Indeed, the fundamental conception of organizing large-scale responsibili-
ties entails two dimensions of differentiation: the subdivision of the total
responsibilities to simplify individual tasks and permit the application of
expert knowledge in the performance of specialized duties, on the one hand,
and a hierarchy of official authority to effect the coordination needed as the
result of this subdivision, on the other' (Blau en Schoenherr, 1971: 8).

'Het codrdineren van de uiteengelegde activiteiten kan op tenminste twee manie-
 ren.   In de eerste plaats door 'verticale' arbeidsdeling, waardoor speciale
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'coijrdinatie-activiteiten worden benoemd. Ten tweede door de coDrdinatiebe-
hoeften zelf te reduceren, bijvoorbeeld door activiteiten te groeperen in functies
dMarch en Simon, 1993: 41).
Als gevolg van processen van arbeidsdeling ontstaan patronen en structuren,
welke doorgaans ook worden geformaliseerd. Dat betekent uiteraard nog niet
meteen dat een geformaliseerd patroon van arbeidsdeling de dagelijkse praktijk
van en in organisaties weerspiegelt. Papier is immers ook in dit opzicht gedul-
dig.

De vraag is wat arbeidsdeling precies is of, beter gezegd, wat er allemaal mee
(kan) worden bedoeld. In het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal (twaalfde druk) wordt arbeidsdeling als volgt gedefinieerd: 'het opgesplitst
zijn van de arbeid voor het vervaardigen van 66n produkt in deelbewerkingen
die  elk  door 66n arbeider of door 66n groep van arbeiders worden uitgevoerd'.
Deze definitie is primair gericht op fysieke productieprocessen en het scheiden
van arbeid. Daarmee is het begrip voor deze studie te eng gedefinieerd. Immers,
onder arbeidsdeling wordt ook wel verstaan het clusteren van activiteiten in
taken of posities. Zoals door Keuning en Eppink (1996: 83) wordt gesteld: 'Het
vraagstuk van arbeidsverdeling (...) bestaat uit twee deelproblemen. Enerzijds
moeten te verrichten taken worden geanalyseerd en opgesplitst in deeltaken.
Anderzijds dienen die deeltaken te worden gecombineerd of samengevoegd'. In
de Van Dale wordt arbeidsdeling expliciet gericht op fysieke productieproces-
sen. Die beperking is niet noodzakelijk. Zowel ten aanzien van 'fysiek' als ten
aanzien van 'productie' kan het begrip worden verbreed. Een besluitvormings-
proces waarin met informatie wordt gewerkt kan eveneens worden gescheiden
in verschillende (deel)activiteiten. Te denken valt aan verschillende deelactivi-
teiten als het verzamelen van informatie, het combineren van informatie, het
controleren van informatie, enzovoort. In het kader van het beschikkingsproces
zijn dergelijke activiteiten in hoofdstuk an reeds aan de orde geweest. Dus ook
bij intellectuele processen kan arbeidsdeling worden gebruikt als conceptuele
lens. Daamaast hoeft het niet te worden beperkt tot productieprocessen. Ook het
creeren van staffuncties en het afzonderen van de bijbehorende activiteiten, die
naast het primaire proces staan, zijn immers vormen van arbeidsdeling.
Kottman (1993: 260) hanteert ook een dubbele definitie voor het gebruik van
arbeidsdeling als conceptuele lens voor overheidsorganisaties: taakverdeling is
in zijn benadering zowel de 'splitsing van werkzaamheden, waardoor bijzondere
deeltaken ontstaan'  als 'het toedelen  van deze deeltaken  aan (...) eenheden'.  In
hoeverre er sprake is van deelactiviteiten en van scheiding of clustering kan
slechts vanuit een vooraf bepaald perspectief worden beoordeeld. Daarbij gaat
het om het analyseniveau van arbeidsdeling. Tenminste twee niveaus zijn voor
een beschouwing over arbeidsdeling in (uitvoerings)organisaties relevant, name-

f lijk (1) arbeidsdeling op het niveau van de officiele hierarchie van autoriteit in
de organisatie en (2) arbeidsdeling op het niveau van de werkstroom (de 'work-

4 flow structure'). Beide niveaus zijn uitvoerig   in de literatuur beschreven   en
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geanalyseerd. Vanuit het perspectief van deze studie (de inrichting van uitvoe-

ringsorganisaties) kunnen de belangrijkste elementen daarvan als volgt worden

samengevat.

Arbeidsdeling op het niveau van de officiEle hilrarchie van autoriteit
Bij het niveau van de officiele hierarchie van autoriteit van de organisatie gaat

  het primair om de hoofdstructuur, het lichaam, van de organisatie. Op dit niveau

ij zijn verschillende patronen te onderscheiden. Barnard (1938: 128) noemt de

1   1 volgende bases voor arbeidsdeling: (1) de plaats waar het werk wordt gedaan,

1  (2) het tijdstip waarop het werk wordt verricht, (3) de personen met wie wordt

gewerkt, (4) de objecten waarmee wordt gewerkt en (5) de methoden of proces-
sen waarmee het werk wordt gedaan. Auteurs na Barnard hebben deze indeling

; geamendeerd en aangevuld.
Een gezaghebbende indeling is die van Gulick (in:

March en Simon, 1993: 50): arbeidsdeling naar (a) doelstelling, (b) proces, (c)
1;   clienttle, (d) plaats  en  (e)  tijd. In sommige indelingen wordt doelstelling  ver-
4'  vangen door product.  Als  het  gaat om bureaucratieen worden deze indelingen

door Blau en Meyer (1987: 160) beperkt tot arbeidsdeling naar doelstelling (of
product) en arbeidsdeling naar proces (of functie). Bij een studie naar 'social
welfare' organisaties komen Wilensky en Lebeaux (1965: 248) tot een indeling

van arbeidsdeling naar (a) doelstelling (of beleidsprogramma), (b) vaardigheid
(of proces), (c) client&le, (d) jurisdictie ('auspices' of 'sponsorship') en (e)
locatie.
Er lijkt dus een behoorlijke varieteit van hoofdstructuren van organisaties te
bestaan met bijbehorende patronen of bases van arbeidsdeling. De gehanteerde
indeling is onder andere afhankelijk van het type organisatie (bijvoorbeeld
publiek of privaat), de technologie van de organisatie (gedefinieerd als de wijze

waarop de invoer wordt getransformeerd in uitvoer) en de clienten (of doelgroe-
pen) van de organisatie.
Een interessante en min of meer fundamentele indeling is arbeidsdeling naar
product en arbeidsdeling naar proces. Williamson (1975: 133 en verder) onder-
scheidt op basis van deze indeling twee hoofdvormen van organisaties: de U-
vorm ('unitary form') en de M-vorm ('multidivisional form'). De U-vorm is
gebaseerd op arbeidsdeling naar functie, en lijkt volgens Williamson de natuur-
lijke weg te zijn voor het organiseren van multifunctionele activiteiten. Functio-

nele patronen van arbeidsdeling maken immers gebruik van schaalvoordelen en

zijn daarom de meest efficiente vormen van arbeidsdeling, althans op voorwaar-
de dat de onderscheiden onderdelen kunnen worden beheerst. Bij 'radial expan-
sion' leidt de U-vorm tot cumulatieve beheersingsverliezen en daarom tot ineffi-
cientie. Bovendien zal 'radial expansion' uiteindelijk leiden tot strategische

besluitvorming die niet meer primair op het winst- of efficientiemotief is geba-
seerd. De multidivisionele structuur, waarin de functionele vorm van arbeidsde-

ling wordt vervangen door quasi-autonome divisies (georganiseerd naar bijvoor-
beeld product, merk of locatie en die vaak zelf weer worden gekarakteriseerd
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door een U-vorm), heeft in die situatie verschillende voordelen. Zo worden
doelrealisatie en kostenminimalisatie begunstigd door een M-vorm. Bovendien
kunnen de strategische en de operationele verantwoordelijkheden in deze vorm
beter worden gedefinieerd, waarmee wordt bereikt dat op het strategische niveau
het winst- of efficiantiemotief weer voorop komt te staan.
Ook Thompson (1967) benadert arbeidsdeling op het niveau van de officiele
hierarchie van autoriteit in de organisatie. De structuur van een organisatie
bestaat volgens hem uit het patroon van arbeidsdeling en de daaruit voortvloei-
ende verbindingen tussen organisatieleden. Om de organisatiestructuur goed te
kunnen begrijpen moet inzicht bestaan in de betekenis van interdependentie encoordinatie. Arbeidsdeling veroorzaakt immers onderlinge interdependentie
(tussen onderdelen van de organisatie) en dat veroorzaakt weer onzekerheid
voor organisatie-onderdelen en daarmee co8rdinatiebehoeften. Thompson on-
derscheidt drie typen interdependentie. Gepoolde in rdepende®e heeft betrek-
king op de situatie waarin elk onderdeel bijdraagt aan het geheel en door het
geheel wordt ondersteund. Als bovendien tussen de onderdelen een directe
interdependentie kan worden aangewezen en tegelijkertijd de aard van deze
directe interdependentie kan worden bepaald (de 'output' van het ene onderdeel
is bijvoorbeeld 'input' voor een ander onderdeel), is sprake van sequentiele
interdependentie. Is de interdependentie wederkerig, hetgeen betekent dat elk
onderdeel onzekerheid veroorzaakt voor andere onderdelen, dan wordt de situa-
tie gekarakteriseerd door reciproke interdependentie.
Het onderscheiden van verschillende vormen van interdependentie is niet alleen
een interessante intellectuele exercitie. Aan de verschillende vormen verbindt
Thompson specifieke consequenties voor de inrichting van een organisatie. Zo
zullen de basiseenheden in de organisatie, aldus Thompson, zodanig worden
gevormd dat ze in staat zijn om te gaan met reciproke interdependentie. Als deze
niet aanwezig is, dan zullen de basiseenheden worden vormgegeven in een
sequentiele structuur. Als organisaties de coordinatiekosten willen minimalise-
ren zullen ze dus trachten in de eerste orde (de basiseenheden van de organisa-
tie) de meest complexe interdependentie te verwerken. Omdat deze eerste orde
niet alle interdependentie kan opvangen, zullen organisaties de eenheden vervol-
gens in groepen van een hogere orde organiseren, hetgeen betekent dat hitrar-
chie wordt gantroduceerd. Als interdependentie niet kan worden opgevangen in
de structuur van de organisatie, dragen organisaties de resterende coordinatie-
problemen op aan commissies of projectteams.
Het onderzoek naar patronen van arbeidsdeling op het niveau van de officiele
hierarchie van autoriteit in de organisatie lijkt op het eerste gezicht ver af te
staan van overheidsorganisaties en het openbaar bestuur. Toch ligt de theorie-
vorming over patronen van arbeidsdeling op dit niveau bijvoorbeeld aan de basis
van de discussie over de wijze waarop gemeenten zijn (of: zouden moeten
worden) georganiseerd en is de reorganisatie van gemeenten van een secretarie-
dienstenmodel naar varianten van het sectorenmodel direct herkenbaar als een
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reorganisatie van een U-vorm naar een M-vorm (zie bijvoorbeeld Camps, 1996).

In de reorganisatie van de rijksdienst speelt deze benadering eveneens een rol.
De Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst hanteert bijvoorbeeld een dergelijke
benadering voor de vraag naar de optimale structuur en optimale departementale
indeling. Uit deze benadering blijkt dat patronen van arbeidsdeling op het ni-
veau van de hoofdstructuur ook aspecten van macht in zich dragen: de keuze
tussen verschillende patronen van arbeidsdeling is onder andere een keuze
waarachter waarden en machtsverhoudingen schuil gaan. Een uitsluitend functi-
onele motivatie van arbeidsdeling (bijvoorbeeld maximalisering van efficientie)
is vaak niet of nauwelijks mogelijk, zeker niet in de politieke context van het
openbaar bestuur. Het benoemen van relevante beleidsvelden, het clusteren van
beleidsvelden in een afdeling of een departement en het toekennen van beleids-
velden aan een organisatie zijn activiteiten die niet te herleiden zijn tot strikt
functionele motieven. Deze dimensie van arbeidsdeling, gericht op de machts-

verhoudingen in de organisatie, wordt nog in extenso verkend.

Arbeidsdeling op het niveau van concrete werk- of denkprocessen
Een van de grondleggers van de benadering van arbeidsdeling op het niveau van

productieprocessen is F.W. Taylor (1913). De kern van zijn betoog is dat pro-
ductieprocessen in deelactiviteiten uiteen moeten worden gelegd en dat de
daaruit voortvloeiende taken wetenschappelijk moeten worden bestudeerd en
geanalyseerd zodat tot een optimale taakvervulling wordt gekomen:

'Dientengevolge zijn er verschillende manieren om een zelfde ding te doen,
wellicht veertig, vijftig of honderd wijzen voor elke handeling in elk am-
bacht. Om dezelfde reden is er ook een groot verschil in de gereedschappen
voor elk soort werk. Onder de voor elk element voor ieder ambacht gebruikte
methoden en gereedschappen is altijd 66n methode beter dan de rest. Deze
beste methode kan slechts ontdekt worden door studie en analyse van alle
methoden en gereedschappen, waaruit volgt een geleidelijk vervangen der
lukrake methode, door kennis' (Taylor, 1913: 39-40).

V66r de tijd van Taylor hield de leiding zich volgens hem nauwelijks bezig met
het werk van de werklieden, en dat zou daarna (moeten) veranderen. Niet alleen

de leiding gaat zich bezig houden met de inrichting van productieprocessen, ook
allerlei stafafdelingen gaan de optimale inrichting van deze processen bestude-
ren. De technologie van de organisatie (de transformatie van invoer in uitvoer)
wordt geleidelijk een centraal vraagstuk voor organisatietheoretici en stafafde-

lingen in organisaties. Het onderzoek van Woodward (1958/1975) is een belang-
rijke stimulans geweest voor dit vraagstuk, omdat het de technologie direct
relateert aan verschillende elementen van de organisatiestructuur. Aanvankelijk
is dat onderzoek gericht op een kwantitatieve analyse van variatie tussen organi-
saties, waarbij een relatie zou bestaan met de grootte van de organisatie, het type
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onderneming of het succes van de onderneming. Omdat deze analyse in het
onderzoek van Woodward niet leidt tot patronen worden de onderzochte organi-
saties (alleen productiebedrijven) gegroepeerd naar technische complexiteit.
Analyse van de groepen heeft een correlatie opgeleverd tussen het productiesys-
teem en het karakteristieke organisatiepatroon. Met technische complexiteit
wordt gedoeld op de mate waarin het productieproces beheersbaar is en de mate
waarin de resultaten van het proces voorspelbaar zijn. Op basis van deze schaal
zijn tien verschillende productiesystemen onderscheiden, die in drie groepen zijn
verdeeld: (1) 'small batch and unit production', (2) 'large batch and mass produc-
tion' en (3) 'process production'. Deze productiesystemen blijken de belangrijk-
ste verklarende factoren te zijn voor de organisatiestructuur en de relaties tussen
organisatieleden. Het onderzoek van Woodward heeft onder andere aanleiding
gegeven tot verschillende replicatiestudies. Ook heeft het geleid tot een verdere
verfijning van de verschillende technologieen of patronen van arbeidsdeling op
het niveau van productieprocessen.
De benadering van Thompson, die hiervoor is geschetst, is door Arentsen (1991)
vertaald naar arbeidsdeling op het niveau van werkprocessen, in het bijzonder
besluitvormingsprocessen in het kader van de beleidsuitvoering. Hij onder-
scheidt drie hoofdvormen van taakverdeling op grond van de bij de besluitvor-
ming betrokken organisatieleden (Arentsen, 1991: 54). Als de leden van een
organisatie elk afzonderlijk het gehele product maken is sprake van een parallel-
le taakverdeling. De taken kunnen ook zodanig zijn verdeeld dat een product
wordt gemaakt door verschillende organisatieleden die in dat kader deeltaken
verrichten. In termen van besluitvorming onderscheidt Arentsen dan twee vor-
men. Wanneer iedere beslissing in een keten van opeenvolgende beslissingen tot
een product leidt, is sprake van opeenvolgende taakverdeling. Reciproke taak-
verdeling verwijst naar de mogelijkheid dat beslissingen weliswaar worden
gedeeld, maar wel in die vorm dat er steeds terugkoppeling plaatsvindt naar
eerder genomen beslissingen van anderen. De mate van autonomie van organisa-
tieleden is vervolgens, evenals de coordinatie, een functie van de taakverdeling:
de autonomie is groot bij parallelle taakverdeling (een individu is dan immers
verantwoordelijk voor een beslissing), er is sprake van eenzijdige afhankelijk-
heid bij opeenvolgende taakverdeling en een tweezijdige afhankelijkheid bij
reciproke taakverdeling.
Met de benadering van Arentsen is indirect een onderscheid geYntroduceerd dat
in dit verband relevant is, te weten het onderscheid tussen arbeidsdeling bij
'fysieke' productieprocessen en bij intellectuele of cognitieve (besluitvor-
mings)processen. Fysieke processen kennen een andere technologische structuur
dan cognitieve processen en daardoor is het voor cognitieve processen wellicht
noodzakelijk om een bijzondere of eigenstandige ratio voor arbeidsdeling te
formuleren. Bij fysieke processen is het veelal noodzakelijk om tot een zekere
mate van arbeidsdeling te komen omdat ze of niet of inefficient slechts door 66n
persoon kunnen worden volbracht. Denk bijvoorbeeld aan de constructie van
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66n afzonderlijke auto. Het product en de technologie dwingen bij dit type
processen tot een zekere mate van arbeidsdeling. Zo'n ratio doet zich bij besluit-

vorming niet, of in ieder geval in een andere gedaante voor. Als zuiver intellec-
tueel proces hoeft in het geval van besluitvorming immers geen sprake te zijn
van kostbare omschakeling van de ene activiteit naar een andere activiteit
(waardoor tijd verloren gaat die bij specialisatie op een deelactiviteit wordt
bespaard) en evenmin is het uitvoeren van deelactiviteiten (zoals informatiever-
zameling, doelbepaling, ontwikkeling van alternatieve oplossingsrichtingen,
enzovoort) door 66n individu per definitie onmogelijk. Toch is ook bij bijvoor-
beeld besluitvormingsprocessen in het kader van de beleidsuitvoering, zo laat
Arentsen zien, sprake van arbeidsdeling. Voor een cognitieve of intellectuele
ratio daarvan kunnen verschillende aanknopingspunten worden genoemd.
Sinds het boek van Adam Smith (1776) over de bronnen van welvaart, waarin

arbeidsdeling als de primaire welvaartsbron wordt beschouwd, worden drie
economische voordelen van arbeidsdeling geformuleerd: een sterke mate van
arbeidsdeling leidt tot minder omschakelingen van de ene deelactiviteit naar
andere deelactiviteiten, tot specialisatie op deelactiviteiten en tot de mogelijk-
heid van mechanisering (of automatisering). Met name specialisatie op deelacti-
viteiten zou ook in het kader van cognitieve processen kunnen worden geplaatst.
Door specialisatie op bijvoorbeeld het verzamelen van informatie of het formu-
leren van doelstellingen kan daarin een zekere bekwaamheid worden ontwikkeld
of verkregen waardoor deze deelactiviteiten efficianter kunnen worden verricht.
Een tweede aanknopingspunt voor een cognitieve ratio voor arbeidsdeling heeft
te maken met het reduceren van complexiteit. Dat complexiteitsreductie voor het
functioneren van (individuen in) organisaties belangrijk is, wordt duidelijk als
de begrensde rationaliteit van individuen in acht wordt genomen. Deze wordt
veroorzaakt door beperkingen in de vaardigheden en deskundigheid van het
individu, in de individuele waarden en doelstellingen en in de beperkte kennis
en informatie waarover het individu beschikt (Simon, 1961). Arbeidsdeling
draagt ertoe bij dat een begrensde rationaliteit voor de organisatie geen pro-
bleem hoeft op te leveren, omdat door het beperken van de taak van organisatie-
leden tot 66n of meer deelactiviteiten geen omvattende kennis, deskundigheid en

vaardigheden noodzakelijk zijn:

'By giving each a particular task to accomplish, it (de organisatie, SZ) directs
and limits his attention to that task. The personnel officer concerns himself
with recruitment, training, classification, and other personnel operations. He
need not give particular concern to the accounting, purchasing, planning, or
operative functions, which are equally vital to the accomplishment of the
organization's task, because he knows they have been provided for elsewhere
in the organization structure' (Simon, 1961: 102).
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Met het delen van de arbeid wordt dus ook de relevante horizon van een organi-
satielid beperkt. Daarmee wordt meer recht gedaan aan de begrensde individuele
rationaliteit van organisatieleden.
Een derde aanknopingspunt voor een cognitieve of intellectuele ratio voor
arbeidsdeling is wellicht specifiek voor het openbaar bestuur. Bij besluitvor-
mingsprocessen in het openbaar bestuur komen de patronen van arbeidsdeling
onder meer voort uit een scheiding tussen politiek en bureaucratie. Het werk van
 Weber over de bureaucratie heeft onder andere geleid tot het scheiden van
poelbepaling en uitvoering in organisaties. Daarmee is een structurele scheiding
 in de organisatie van het openbaar bestuur aangebracht langs (cognitieve) be-
 sluitvormingsprocessen. Deze scheiding van politiek en bestuur wordt volgens
  Scholten (1972) langs twee lijnen gerealiseerd (zie ook Wilson, 1887 en Good-

   now,
1900).De eerste  lijn  is de 'depolitiseringsgedachte'. Aanhangers  van  deze

gedachte beoordelen de politieke strijd negatief en zoeken naar concepties

   waarbij

die strijd wordt ontgaan of door een onafhankelijke macht wordt beslist.
De tweede lijn die Scholten noemt is de 'doel-middelendichotomie':

'Hierbij gaat men er van uit dat de politiek de doeleinden vaststelt en het
bestuur de handelingen verricht die nodig zijn om die doeleinden te bereiken.
Deze lijn valt grotendeels samen met het onderscheid tussen beleidsvorming
en beleidsuitvoering. Historisch is er een nauwe verwantschap met gedachten
aan machtenscheiding, de 'trias politica' en de 'balanced constitution' of het
evenwicht van machten ('checks and balances'). De wetgevende macht zou
de doeleinden vaststellen, de uitvoerende macht zou de middelen tot het
bereiken van die doeleinden hanteren en de rechters zouden geschillen be-
slechten en daarmee het geheel in evenwicht houden' (Scholten, 1972: 9-10).

Besluitvorming wordt in de tweede lijn van Scholten, de deet-middelendiehete-
mie, geconceptualiseerd langs de lijnen van het sylogisme: de politiek verstrekt
een maior, de minor en de conclusie worden door het bestuur geleverd en even-
tueel door een rechter getoetst. De cognitieve ratio voor arbeidsdeling op het
niveau van het proces kan in het openbaar bestuur dus onder andere worden
gevonden in de doel-middelendichotomie ten aanzien van besluitvormingspro-
cessen en de daarmee samenhangende scheiding tussen politiek en bureaucratie.

OriUntaties en rolopvattingen
Aan het concept van arbeidsdeling worden in deze studie twee specifieke dimen-
sies verbonden, te weten: (1) de orientaties en rolopvattingen van organisatiele-
den en (2) de machtsverdeling in combinatie met het karakter van (uitvoe-
rings)organisaties. Deze dimensies verwijzen beide naar niet-functionele motie-
ven die met arbeidsdeling verbonden zijn. De sociale aspecten van organisatie-
structuren of patronen van arbeidsdeling, bezien vanuit een sociologische en een
politicologische bril, illustreren irnmers bij uitstek de niet-functionele dimensies

44



van arbeidsdeling. Tegelijkertijd brengen deze dimensies arbeidsdeling tot 'le-
ven': wat betekent een patroon van arbeidsdeling  voor het dagelijks functione-
ren van een concrete uitvoeringsorganisatie?
Ten aanzien van de orientaties en rolopvattingen van organisatieleden is de
betekenis van arbeidsdeling onder andere gelegen in de sociale posities die door
het proces van arbeidsdeling worden gecreeerd. Katz en Kahn (1978: 188)
spreken  van een 'office', waarmee  ze een specifiek punt bedoelen  in de organi-
satorische ruimte (de structuur van gerelateerde 'offices'). Deze posities zijn
benoemde of bestemde locaties in de structuur van een sociaal systeem (Thomas
en Biddle, 1979: 11). Als gevolg van arbeidsdeling en de daaruit voortvloeiende
knooppunten van posities ontstaat ook een specifieke rolstructuur (Mayntz,
1963: 104). Niet alleen worden met arbeidsdeling posities gecreterd, ook wor-
den daaraan gekoppelde verwachtingspatronen omtrent het gedrag van organisa-
tieleden gevestigd. Arbeidsdeling leidt daarmee tot het ontstaan van normatieve

rolopvattingen: opvattingen over de wenselijkheid om bepaalde werkzaamheden
al dan niet te verrichten of op een bepaalde wijze te verrichten (Ter Heine, 1981:
30).
Doorgaans zijn (zeker in een bureaucratie) de posities en de daaraan verbonden
normatieve rolopvattingen vastgelegd in functiebeschrijvingen. Uit deze functie-
beschrijvingen kunnen daarom ten dele de rollen van de betreffende organisatie-
leden worden afgeleid (Keuning en Eppink, 1996: 99). Met de functiebeschrij-
ving wordt immers een deel van de verwachtingspatronen geformaliseerd die
andere organisatieleden ten aanzien van het gedrag van het betreffende organisa-
tielid koesteren: 'job descriptions are in effect definitions of role requirements
for given status-positions' (Bertrand, 1972: 24). De organisatie wordt vanuit
deze dimensie van arbeidsdeling geconceptualiseerd als een rollensysteem
(Mayntz, 1963). De rol van een organisatielid kan slechts voor een deel van de
functiebeschrijving worden afgeleid, omdat de rol die men speelt ook wordt
bepaald door bijvoorbeeld de persoonlijkheid en de vaardigheden van de roldra-
ger en de gedragspressie van de egorol van de roldrager (Houben, 1970: 22).
Bovendien zijn er, naast de functiebeschrijving, ook andere normatieve ver-
wachtingen ten aanzien van het gedrag en het functioneren van organisatieleden.
De functiebeschrijvingen geven echter wel een eerste indicatie voor de norma-
tieve rolopvattingen: de opvatting over wat hij of zij in zijn of haar positie bin-
nen de organisatie behoort te doen en te laten (Ter Heine, 1981: 30). Uiteinde-
lijk zal de functiebeschrijving slechts een formeel beeld geven en moeten wor-
den aangevuld met de normatieve rolopvattingen die de organisatieleden zelf
koesteren.
De normatieve rolopvattingen en de rolverwachtingen van de rolzenders (de
referentiegroepen van de roldrager) hebben niet alleen betrekking op het waar-
neembaar gedrag van de roldrager maar ook op de orientaties en appreciaties
van de roldrager, uiteraard voor zover deze iets te maken hebben met zijn of
haar taken in de organisatie (zie Mayntz, 1965: 99). De bij de positie en rol
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behorende orientaties en appreciaties zijn enerzijds gekoppeld aan de rol en
positie in de 'workflow structure' (het patroon van arbeidsdeling op het niveau
van het werkproces) en anderzijds aan de rol en positie in de 'hierarchy of autho-
rity' of het patroon van arbeidsdeling op het niveau van de officiele hierarchie
van autoriteit in de organisatie (Katz en Kahn, 1978: 189).
Deze studie richt zich primair op (uitvoerings)organisaties die aan de rijksover-
heid zijn gelieerd, alsmede op uitvoerende ambtenaren die daaraan verbonden
zijn. Bij de positie en rol van uitvoeringsambtenaren kunnen verschillende
orientaties worden onderscheiden. Een mogelijk onderscheid is dat tussen de
'llende-'bureaucrat':

'Het laatste type beantwoordt aan Webers karakterisering: de ambtenaar
houdt ten opzichte van de burgers vast aan de regels van de organisatie waar-
in hij functioneert; zijn loyaliteit ligt daar. De 'professional' daarentegen
neigt ertoe zijn beroepsmatige, door opleiding en ervaring verworven inzich-
ten op het voor zijn taakuitoefening relevante terrein prioriteit te geven boven
zijn verplichtingen aan de organisatie; adequate dienstverlening aan de bur-
ger wordt van meer belang geacht dan conformiteit aan starre voorschriften'
(Knegt, 1986: 25).

Aan Hes (1981) ontleent Knegt het onderscheid tussen een 'client-' en een 'uitvoe-
<ringsperspectief:   'In  het  'clientperspectief   ziet de ambtenaar zich primair  als
  belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van de client, ook ten opzichte van
r (andere ambtenaren binnen) de eigen organisatie. In het 'uitvoeringsperspectier

is sprake van een bureaucratische orientatie op het systeem van regels; de
1, ambtenaar ziet het primair als zijn taak de correcte uitvoering van de regels te

bewaken.' Deze perspectieven zijn specifiek toegesneden op de bijstandsverle-
ning, en blijken in sterke mate gebonden te zijn aan de positie die wordt ingeno-

 
men in de organisatie. Op het niveau van contactfunctionarissen is een clientper-

c spectief dominant, bij het midden- en hoger kader komt het uitvoeringsperspec-
1 tief meer voor. Op basis van de dimensies 'nadruk op organisatiedoeleinden' en

'nadruk op inachtneming van de regels' schetst Knegt ook de typologie van
orientaties die hij aan Kagan (1978) ontleent. Door op beide dimensies te vari-
eren ontstaan vier typen rolpatronen van uitvoeringsambtenaren (zie schema  1).
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Schema 1. Orientaties van uitvoeringsambtenaren

nadruk op organisatie-doeleinden

hoog laag

nadruk op inacht- hoog 'judicial mode' 'legalism'

neming van de re-
gels 'unauthorized dis- 'retreatism'laag

cretion'

Bron: Knegt, 1986: 28

In het geval van de 'judicial mode' wordt zowel rekening gehouden met de
regels als met de daarmee beoogde doeleinden. Bij 'legalism' houdt de ambte-
naar wel rekening met de regels, maar op een mechanische manier, zonder na te
gaan hoe de gevolgen van de beslissing zich verhouden tot de beleidsdoelstel-
lingen. Als de regels niet in acht worden genomen maar uitsluitend wordt geke-
ken  naar de doelstellingen. ontstaat het patroon van 'unauthorized discretion'.
Tenslotte kunnen zowel de regels als de daarmee beoogde doeleinden door
ambtenaren aan hun laars worden gelapt. Volgens Knegt leidt dit tot het vermij-
den van een beslissing of het najagen van eigen belangen. In dat gevalis sprake
van  'retreatism'.
Lipsky (1980: 19) maakt voor wat betreft de rolpatronen in uitvoeringsorganisa-
ties een onderscheid tussen 'managers' en 'street-level bureaucrats'. De-1&treet-
level_-bereir[Ilfiats'   zi.In -primlrirgericht-ortier'voiteeien-van-hun-taalrimar  de
ctitnten-toe. Helbehoert-tot-hum'fele·-interests -dat-ze-vuortdUFEffd trachten  hUn,
alltonomie  tq t hp,us»n_ell uit  te  breiden.- Da  'managers'  zijn daarentegen resul<
t ---11- bezig-melde_prestatieS- van_de_organisatic_  de)
kesten..Mande_organisatie (en de_llitvoesing)rin-tret-,TigeTrfeen-zijn-de-managersi,
meer-georidnteera 67#iefis/an. van..het proces   'that  expose  tlfear-m- dtical j
scrutiny»tel:wijl·cle·'street-level-bureatieratflneef'genc.Tr#p-hervo[Bteng-£
en-vamhun-taak--in defiehting-vawrrlitnterh·-
De beschreven rolpatronen en orientaties kunnen als volgt worden samengevat
en vertaald naar het kader dat in deze studie wordt gehanteerd. Uitgegaan wordt
van drie primaire orientaties: een primaire orientatie op de situatie of de client,
een primaire orientatie op de wet- en regelgeving en een primaire orientatie op
het intern werkproces. Theoretisch kunnen bij arbeidsdeling op het niveau van
het werkproces dus verschillende rolpatronen worden verwacht. Bij een primaire
orientatie op de situatie (of de client) zullen de uitvoeringsambtenaren zichzelf
als professioneel uitvoerder (of specialist) definieren. UitvoeringgmTibtenaren
die zich richten op de wet- en regelgeving zullen zich daarentegen eerder als
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'mechanische uitvoerders of toepassers' zien. Bij een primaire orientatie op het
ihtern werkproces en de inrichting van dat proces (zoals de managers bij Lipsky)
ligt een rolopvatting als bijvoorbeeld de 'procesoperator' meer voor de hand.
De primaire orientaties kunnen ook worden vertaald naar arbeidsdeling op het
niveau van de officitle hierarchie van autoriteit in de organisatie. Dan komen
bijvoorbeeld rolpatronen in beeld als de onderzoeker (wanneer de situatie voor-
op heeft gestaan bij de structurering), de gevalsbehandelaar (als de regels voor
de structurering bepalend zijn geweest) en de productie-ondersteuner of 'mana-
ger' (bij een redenering vanuit het intern werkproces).

(Interne) machtsverhoudingen
Een laatste aspect van de inrichting van uitvoeringsorganisaties betreft de
machtsdimensie van arbeidsdeling (March en Olsen, 1989: 26; Kottman, 1993).
Ook Morgan benadrukt dit aspect van arbeidsdeling:

'Plans for organizational differentiation and integration, designs for central-
ization and decentralization, and the tensions that can arise in matrix organi-
zations often entail agendas related to the power, autonomy, or interdepen-
dence of departments and individuals' (Morgan, 1986:  163).

Arbeidsdeling wordt wel gezien als de ultieme bron van macht en politiek in
organisaties (Pfeffer, 1981; Hickson e.a., 1971). De verklaring daarvoor wordt
gevonden in de betekenis van arbeidsdeling. Arbeidsdeling leidt tegelijkertijd tot
(1) wederzijdse afhankelijkheid tussen organisatieleden (en daaraan verbonden
onzekerheid voor organisatieleden ten aanzien van de onderlinge afstemming),
(2) heterogene doelstellingen en (3) heterogene ideeen over 'technologie' (waar-
mee in dit verband wordt gedoeld op verschillende inschattingen van de relatie
tussen maatregelen of acties enerzijds en de effecten daarvan anderzijds). De
heterogeniteit van doelstellingen en technologie wordt veroorzaakt door bijvoor-
beeld de expliciete allocatie van doelstellingen aan verschillende organisatie-
onderdelen, het feit dat verschillende organisatieleden (of onderdelen) andere
informatie ontvangen dan andere leden en het 'parochialism in point of view'
dat dan ontstaat, waardoor 'each participant sees the world through his subunit's
perspective' (Pfeffer, 1981: 72). De heterogeniteit die ontstaat door arbeidsde-
ling wordt versterkt door de verschillen in training, achtergrond en voorafgaande
socialisatie van organisatieleden die voor en door de verschillende organisatie-
onderdelen worden gerekruteerd.
Wanneer aan de drie genoemde effecten van arbeidsdeling het element van
schaarste wordt toegevoegd, is voldaan aan de randvoorwaarden voor het ge-
bruik van macht. Daarmee wordt tevens conflict veroorzaakt, aldus Pfeffer. Of
het conflict ook resulteert in 'politics' ('the use of power in organizational set-
tings') is afhankelijk van twee additionele voorwaarden: (1) het belang van het
vraagstuk of de hulpbron, en (2) het bestaan van een machtsverdeling. Politieke
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activiteiten, onderhandeling en coalitievorming ontstaan primair als de macht is
verdeeld. Deze machtsverdeling gaat ten dele samen op met arbeidsdeling,
omdat arbeidsdeling tevens de verdeling van hulpbronnen en machtsbronnen
beYnvloedt. Daarbij kan macht betrekking hebben op het werkproces of, bij een
cognitieve arbeidsdeling, op besluitvormingsprocessen. Macht kan echter ook
betrekking hebben op de inrichting en de uitoefening van taken.

 De (formele) distributie van taken - arbeidsdeling - impliceert dus tevens een

 formele distributie van hulp- en machtsbronnen in organisaties. Deze bronnen

 kunnen
samenhangen met de positie van organisatieleden, de formele functie, de

autoriteit, enzovoort. Deze machtsbronnen hebben volgens Hickson cum suis
(1971:  220-222) te maken  met de matp -waaFin organisatieleden·,of-afdelitigen
onzel heden_beheerserde-mate-waarirrhurraetiviteiten-mIbstitueerbagf-zijn en--*im-.--$ -..*.
de mate waarin hun actixiteiten..betekeni9-hel3Mrr r- 67e afdelingen of
orggisanin.-Deze machtsbronnen zijn algemeen voor arbeidsdeling  en  de
daarmee samenhangende politieke dimensie. Wanneer een organisatie wordt
benaderd als een specifiek patroon waarmee beslissingstaken zijn toebedeeld
(Ringeling, 1990: 148), komen meer specifieke machtsbronnen in beeld die
voortvloeien uit arbeidsdeling in besluitvormingsprocessen (en beschikkingspro-
cessen in uitvoeringsorganisaties). In besluitvormingsprocessen zijn de machts-
bronnen direct gerelateerd aan informatie en beslissingsbevoegdheid (Guy
Peters, 1995: 225-226). Deze machtsbronnen hebben betrekking op (1) de
besluitvormingspremissen, de waarden en doelstellingen die in de besluitvor-
ming centraal staan, (2) de alternatieven waartussen kan worden gekozen en (3)
de informatie over de verschillende alternatieven (Pfeffer, 1981: 115). De
machtsbronnen zijn voor een deel gerelateerd aan arbeidsdeling op het niveau
van de taak (zie Rueschemeyer, 1986).
Met een specifiek patroon van arbeidsdeling hangen aldus specifieke patronen
van machtsverdeling samen, die onder andere tot stand komen door de verdeling
van machtsbronnen. Als het gaat om werkprocessen en de uitkomsten van be-
sluitvormingsprocessen zijn verschillende machtsbronnen te onderscheiden. De
machtsverdeling kan ook worden geanalyseerd op het niveau van de officiele
hierarchie in de organisatie. Daarmee wordt niet zozeer inzicht verkregen in de
verdeling van machtsbronnen ten aanzien van de uitkomsten van het productie-
proces, maar in de - structurele - verdeling van machtsbronnen ten aanzien van
de inrichting van de organisatorische besluitvorming. Met deze dimensie komt
ook het karakter van de (uitvoerings)organisatie direct in beeld. En dat karakter
heeft onder andere te maken met enkele specifieke grondtrekken van het open-
baar bestuur.

Twee specifieke karaktertrekken openbaar bestuur
Voor een speurtocht naar relevante concepten voor een karakterisering van
uitvoeringsorganisaties zijn twee aanvullende, aan de organisatie van het open-
baar bestuur ontleende, begrippenparen relevant: de=seheiding-tu sen.pe *iel* en
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bestuur-en.de scheiding tuss=.beleidsontwikkeling-en-beleidsuitwoesiag. De
scheiding tussen politiek ('politics') en bestuur ('administration')  is  66n  van  de
uitgangspunten voor de inrichting van het openbaar bestuur. In een artikel uit
1887 verkent Woodrow Wilson de overdraagbaarheid van buitenlandse bestuur-
lijke technieken. Daarbij scheidt hij de 'administrative questions' van de 'politi-
cal questions' van monarchie en republicanisme (Wilson, 1887: 211; Dunsire,
1978: 2). Dertien jaar later maakt Goodnow een analytisch onderscheid tussen
politiek en bestuur als hij stelt dat er in alle regeringssystemen twee primaire of
ultieme functies bestaan,  '(...) viz. the expression of the will of the state and the
execution of that will. (...) These functions are, respectively, Politics and Admini-
stration' (Goodnow, 1900: 22). Goodnow erkent dat deze functies in de praktijk
niet kunnen worden gescheiden omdat de wet en de uitvoering met elkaar ver-
bonden zijn. Analytisch kunnen beide functies wel worden onderscheiden en
voor de inrichting van het openbaar bestuur heeft het onderscheid ook prakti-
sche consequenties gehad. Zo kan de scheiding in verschillende domeinen
worden waargenomen. Ten eerste zijn politici gescheiden van ambtenaren in de
functionele organisatie van het openbaar bestuur. Dit wordt weerspiegeld in de
rechtspositie: politici en ambtenaren worden langs andere wegen gerekruteerd
en aangesteld, ze worden gekarakteriseerd aan de hand van een andere professi-
onaliteit, enzovoort. In de beschrijving van de ontwikkelingen in de rijksdienst
zijn hiervoor reeds enkele achtergronden geschetst. Ten tweede verschillen de
verantwoordingspatronen van politici en ambtenaren. Politici zijn verantwoor-
ding verschuldigd aan de samenleving en verantwoorden zich onder andere via
verkiezingen, media en directe communicatie met burgers. Ambtenaren zijn
verantwoording verschuldigd aan hun politieke bazen. Ten derde hebben politici
en ambtenaren verschillende rollen toebedeeld gekregen in het beleidsproces.
Dit is 66n van de basiselementen van de wijze waarop Webers bureaucratie
doorgaans wordt opgevat: de politiek is verantwoordelijk voor het 'wat' (de
substantiele rationaliteit), ambtenaren zijn verantwoordelijk voor het 'hoe' (de
functionele rationaliteit). Deze functies zijn in de praktijk uiteraard niet volledig
van elkaar te scheiden. Vaak zijn ambtenaren betrokken bij beleidsdoelstelling-
en en de politieke discussie richt zich niet zelden (ook) op instrumenten en
uitvoering. Toch weerspiegelen deze functies een helder patroon van arbeidsde-
ling dat dominant is voor de wijze waarop veel ambtenaren en politici hun werk
inrichten. Van Thijn (1997: 10) spreekt daarom van twee verschillende werel-
den.

Met betrekking tot de scheiding tussen politiek en bestuur zijn twee aanvullende
opmerkingen relevant. Ten eerste bestaan voor de concrete inrichting van deze
scheiding verschillende mogelijkheden. In Nederland zijn politici in de inrich-
ting van het openbaar bestuur min of meer strikt gescheiden van ambtenaren. In
sommige andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, leidt een politieke
machtswisseling automatisch tot het vertrek van hogere ambtenaren en de komst
van nieuwe. In het zogenaamde 'spoils system' is de scheiding tussen politiek en
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bestuur niet zo helder als de doctrine suggereert omdat sommige ambtenaren
worden geselecteerd op basis van hun politieke achtergrond.
Een tweede opmerking betreft de aard van de activiteiten van politici en ambte-
naren. Hoewel die theoretisch van elkaar lijken te verschillen, worden in de
praktijk toch ook veel overeenkomsten waargenomen (zie Lipsky, 1980). Soms
leidt dit zelfs tot de conclusie dat er geen verschil is tussen politiek en bestuur.
Toch kan het zinvol zijn om politiek en bestuur te (onder)scheiden:

'Though the policy/administration dichotomy may not satisfactorily discrimi-
nate between the work of politicians and the work of officials, that does not
necessarily mean that there is no policy/administration dichotomy; and even
if we found that, indeed, a policy/administration dichotomy is a false one,
that would not mean that a command/execution dichotomy was also false'
(Dunsire, 1978: 7).

Behalve door de scheiding tussen politiek en bestuur wordt het openbaar bestuur
gekarakteriseerd door een tweede bijzonderheid in het patroon van arbeidsde-
ling: de-soheiding tussen beleidsontwikkeling en·-beleidsuitvoering. Hoewel de
scheiding tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering weI met de scheiding van
politiek en bestuur in verband wordt gebracht (Bovens en Scheltema, 1999:
144), betreft het een eigenstandig onderscheid in de organisatie van het open-
baar bestuur. Zo worden ontwikkeling en uitvoering bijvoorbeeld gezien als
activiteiten met een eigen karakter. Ontwikkeling en uitvoering, zo wordt dan
gesteld , zijn gebaseerd op een andere actielogica (March & Simon, 1993). De
voorbereiding en ontwikkeling van beleid is gebaseerd op een analytische ratio-
naliteit, een 'logic of consequences'.

'Actions are chosen by evaluating their probable consequences for the pre-
ferences of the actor. The logic of consequences is linked to conceptions of
anticipations, analysis, and calculation. It operates principally through selec-
tive, heuristic search among alternatives, evaluating them for their satisfacto-
riness as they are found' (March & Simon, 1993: 8).

De-uitvoefint¥an-Ke[Eid wordigekdrakreriseerd-als_Iqgelebal handelen,
De doelstellingen en beslissingsregels zijn vooraf bepaald. In hoofdstuk dan is
een onderscheid gemaakt tussen vrije en gebonden beschikkingsbevoegdheden.
In beide gevallen is sprake van regelgebaseerd handelen (een bevoegdheid is
immers nooit geheel vrij), hoewel de mate waarin de regels zijn uitgewerkt dus
kan verschillen. De tweede rationaliteit, een toetsing van situaties aan (beslis-
sings)regels, rust op een  'logic of appropriateness'.

'Actions are chosen by recognizing a situation as being of a familiar, fre-
quently encountered, type, and matching the recognized situation to a set of
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rules (sometimes called a performance program (...)). The logic of appropri-
ateness is linked to conceptions of experience, roles, intuition, and expert
knowledge. It deals with calculation mainly as a means of retrieving experi-
ence preserved in the organization's files or individual memories' (March &
Simon, 1993: 8).

  Beleidsvoorbereiding
wordt daarmee gedefinieerd als een ongeprogrammeerde

1

 /:taak terwij 1 beleidsuitvoering als geprogrammeerde taak wordt gezien. Deze
dimensie weerspiegelt de mate waarin keuzes zijn geroutiniseerd en vereenvou-
digd door de ontwikkeling van gespecificeerde reacties op vooraf gedefinieerde
stimuli.
Soms is de scheiding tussen ontwikkeling en uitvoering in de organisatie geYnsti-
tutionaliseerd. Deze scheiding kan binnen de departementale structuur worden
aangebracht. Dan zijn er afzonderlijke afdelingen, sectoren, diensten,
directoraten-generaal of andere organisatie-eenheden voor beleidsvoorbereiding
en beleidsuitvoering. Ontwikkeling en uitvoering kunnen ook worden verdeeld
over verschillende organisaties. Nederland heeft overigens een traditie van
integratie van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen de departementa-
le structuur. Dit heeft te maken met de ministeriele verantwoordelijkheid, die
zich zowel over ontwikkeling als over uitvoering uitstrekt. Verondersteld wordt
dat de ministeriele verantwoordelijkheid het best wordt gediend wanneer ont-
wikkeling en uitvoering hierarchisch onder de minister worden geplaatst. In
Scandinavische landen wordt vaak een andere redenering gevolgd. Daar wordt
verondersteld dat de ministeriele verantwoordelijkheid het best wordt gediend
als alle geroutiniseerde activiteiten uit de organisatie worden gehaald en de
uitvoering ervan plaatsvindt in onafhankelijke organisaties. Organisatorisch
wordt uitvoering gescheiden van ontwikkeling. Toen de autonomie van de
iimbetsverk (uitvoeringsorganisaties) in Zweden werd bedreigd is dan ook
gesteld dat deze autonomie gedefinieerd moet worden als een intrinsieke waarde
omdat de uitvoering daarmee wordt gevrijwaard van partijpolitiek. Beleidsont-
wikkeling en beleidsuitvoering moeten worden beschouwd als verschillende
activiteiten en daarom ook in verschillende organisaties worden ondergebracht.
In  1974  werd de autonomie  van de ambetsverk in de Grondwet gecodificeerd
(Van Twist, Kristensson en Van Twist, 1993).

Samenvattend
Arbeidsdeling blijkt een relevante bron van macht en machtsverdeling in organi-
saties te zijn. Bovendien blijkt dat (formele) machtsbronnen en de verdeling
daarvan onder andere voortvloeien uit (formele) patronen van arbeidsdeling.

/ Voorde verdeling van machtsbronnen zijn twee ingangen gedefinieertmaehts-

   bronneii-ten aanzien van de uitkomst- an het productieproGes.till--uitvoe-ringsac=--
4 ganisaties gaat het dan om het beschikkingsproces, zoals hoofdstuk 6dn laat

 i     zien) en ifiRhtsbrennelUen-aan'ziEir Im-de-inrichting_van het  werkdvo:ofgani-6
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satieleden. Beide ingangen leveren conceptueel gereedschap voor de interpreta-
tie van de ontwikkelingen in de inrichting van (uitvoerings)organisaties. In het
kader van het beschikkingsproces is gewezen op de bijzondere positie van de
uitvoeringsambtenaar of 'street-level bureaucrat'._»«etgaarom hit analyseni-
veau  van de offieiele -hierarchie  in d6 organisati -zijn_ fnaast- de gebruikelijke
indeling in uitvoering, staf en management) twee voor het openbaar bestuur
specifieke ingangen geformuleerd:
1.   De machtsverdeling tussen politiek en administratia
2. De verdeling van macht en machtsbronnen over organisatie-eenheden die

belast zijn met beleidsuitvoering en beleidsontwikkeling.

2.4 ICT

Aan het eind van de jaren vijftig worden bij de Nederlandse overheid voor het
eerst computers ingezet (zie onder andere Van de Donk en Meyer, 1994; Brus-
saard, 1988; Zuurmond, 1994). Deze computers worden vooral gebruikt voor de
uitvoering van massale administratieve werkzaamheden, zoals de salarisadmini-
stratie. Ook worden ze wel gebruikt voor omvattende rekenexercities, zoals bij
het Ministerie van Defensie en het KNMI. Vanaf de introductie van de computer
in het openbaar bestuur is er in korte tijd nogal wat veranderd, zowel in het
beleid ten aanzien van ICT als in het feitelijke gebruik ervan. Die ontwikkeling
wordt door verschillende auteurs aan de hand van verschillende aspecten en met
behulp van verschillende begrippen beschreven. Soms worden technologische
ontwikkelingen beschreven (bijvoorbeeld ten aanzien van de hardware of soft-
ware). terwijl in andere gevallen het beleid of de aandacht voor bepaalde aspec-
ten centraal staat. Ook wordt soms een andere periodisering gebruikt.

Generaties informatietechnologie
Zuurmond (1994: 42 en verder) start zijn analyse van de ontwikkeling van
informatisering met een historisch overzicht van informatietechnologie. Als
eerste aspect van de technologie onderscheidt hij de hardware. Vanaf het eind
van de jaren vijftig domineert in eerste instantie het mainframe. Zuurmond
beschrijft dit als een centraal opgestelde computer met een groot rekenvermo-
gen, vooral geschikt voor transactieverwerking. Bij deze machines worden de te
verwerken programma' s samen aangeboden  met het materiaal (de gegevens)  dat
bewerkt moet worden. Aanvankelijk gebeurt dit met ponskaarten die op stapels
(batches) worden ingevoerd. Door de lange wachttijd als gevolg van de batchge-
wijze verwerking worden vanaf het eind van de jaren zestig steeds meer termi-
nals en schijfgeheugens op de mainframes aangesloten. Daardoor wordt het
mogelijk om direct vanaf schijf programma's en materiaal aan te bieden. Vanaf
het midden van de jaren zeventig komen de zogenaamde mini's op in het open-
baar bestuur. Dit zijn apparaten die eerder zijn gebruikt voor procesbesturing.
Door prijsverlagingen van de mini's gaan softwarebureaus ook toepassingen
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voor kantooromgevingen schrijven. Aan het begin van de jaren tachtig doet de
personal computer zijn intrede. Deze ontstaat, aldus Zuurmond, doordat de
fabrikanten van halfproducten voor mainframes en mini's ontdekken dat zij de
verschillende delen ook kunnen samenvoegen tot een geheel. Onder andere als
gevolg van de voortdurende prijsverlaging van personal computers is deze
inmiddels breed verspreid, zowel in organisaties als in gezinnen.
Na de beschrijving van de ontwikkelingen in hardware vervolgt Zuurmond met
ontwikkelingen in software. De eerste generatie software is de machinecode (het
binair stelsel): in enen en nullen worden opdrachten geschreven voor de compu-
ter. Dit is de taal van de processor. De complexiteit van het binair programme-
ren leidt ertoe dat er al snel assembleertalen gaan ontstaan. Dit zijn technische
talen die echter al wei dichter bij de 'mensentaal' of natuurlijke taal staan. De
derde generatie talen is universeler, en deze generatie talen wordt nog steeds wel
gebruikt. Daarnaast komen in de jaren zeventig database management systemen
op. Hoewel het integreren en combineren van databases de orientatie fundamen-
teel verlegt naar gegevens en informatie (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
nadruk op bestaande processen), wordt ook het werken met database manage-
ment systemen nog tot de derde generatie programmeertalen gerekend. Door het
werken met allerlei hulpmiddelen (of 'tools') voor het programmeren is een
vierde generatie talen ontstaan. Met behulp van deze hulpmiddelen wordt soft-
ware ontwikkeld, waardoor de programmeur van vroeger inmiddels tot op zeke-
re hoogte is vervangen door softwareprogramma's (de 'tools'). Naast de ontwik-
keling van generaties talen wijst Zuurmond op een bijzondere ontwikkeling: de
toepassing van kantoorautomatisering. Met de introductie van mini' s en personal

computers zijn ook allerlei vormen van kantoorautomatisering mogelijk gewor-
den.  Tekstverwerkingsprogramma' s,  maar ook spreadsheets, databases en grafi-
sche pakketten zijn in de kantoren gaan domineren.
De jaren negentig staan in het teken van netwerken van zelfstandige computers.
Datatransmissie heeft het mogelijk gemaakt om tot ver over de grenzen van de
eigen organisatie computers met elkaar te laten communiceren, van elkaars
databanken gebruik te maken, koppelingen aan te brengen, berichten te verstu-
ren, enzovoort (Bekkers, 1998; Van Duivenboden, 1999). Het gebruik van de
term ICT in plaats van informatisering markeert dan ook een overgang, aldus
Frissen (1999). In het complex van ICT is communicatietechnologie prominen-
ter geworden. Daarnaast verwijst ICT naar een generatiewisseling in de techno-
logie: van het mainframe naar het netwerk en het Internet.
Bemelmans (1990) komt aan de hand van de ontwikkelingen in de techniek tot
drie generaties informatietechnologie.  In de periode  van   1950  tot   1970  is  de
computer primair een rekenmachine. De snelle ontwikkeling van de computer-
geheugens leidt ertoe dat computers (in de vorm van mainframes) in de jaren
zeventig steeds meer gebruikt worden voor opslag en eenvoudige bewerking van
grote hoeveelheden informatie. Miniaturisering is het kernbegrip van de jaren
zeventig en tachtig. De miniaturisering heeft vooral betrekking op de introductie
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en de verdere ontwikkeling van de personal computer en veroorzaakt onder

meer individualisering van het computergebruik. In plaats van grote mainframes

zijn minicomputers en personal computers de gezichten van informatietechnolo-
gie in de jaren tachtig. Deze tweede generatie informatietechnologie wordt
vooral ingezet bij administratieve en routinematige activiteiten. In de jaren
negentig komt netwerktechnologie op. Deze generatie, waarbij verschillende

toepassingen van informatietechnologie met elkaar worden verbonden, is moge-
lijk gemaakt door integratie van informatie- en communicatietechnologie.

Generaties informatietecknologie en informatiebeleid
Sommige auteurs verbinden de generatie informatietechnologie in het openbaar
bestuur met het (informatie)beleid en de primaire focus daarvan. Brussaard

( 1988) illustreert de verbinding tussen techniek en beleid aan de hand van de
taakstelling van de verschillende adviescommissies ten behoeve van de regering.

De Commissie Automatisering Rijksdienst (CAR) functioneert vanaf het begin
van de jaren vijftig tot het midden van de zeventiger jaren. Deze commissie
bestaat uit enkele topambtenaren en technische deskundigen, en heeft als be-
langrijkste taak de regering te adviseren over de aanschaf van computers. De
CAR wordt halverwege de jaren zeventig opgevolgd door de commissie Over-

heidsorganisatie en Automatisering. Deze commissie verlegt de aandacht van de
aanschaf van apparatuur naar automatiseringsprojecten en dus de informatiesys-
temen waarvoor computers worden ingezet. Aan het eind van de jaren zeventig
wordt een nieuwe commissie geformeerd: de Adviescommissie Rijksdienst
(ARD) met een afzonderlijke subcommissie voor de informatievoorziening. De
naamsverandering (van automatisering naar informatievoorziening) markeert
volgens Brussaard een ontwikkeling in het denken over de toepassing van infor-
matietechnologie. Het volgende markante moment is het verschijnen van de
adviezen van de Commissie Overheidsaanschaffingen en Informatietechnologie
(de  Commissie-Pannenborg)  in 1986. Wederom wordt de aandacht verlegd,  nu
naar aanleiding van deze adviezen. Informatievoorziening wordt niet langer
uits luitend gezien als hulpmiddel voor de verbetering van het functioneren
binnen bestaande organisatorische (departementale) grenzen, maar het informa-
tiebeleid zou moeten leiden tot verbetering van het openbaar bestuur over be-
staande bestuurlijk-organisatorische grenzen heen. Volgens Brussaard vindt er
dus een geleidelijke verschuiving plaats van de aandacht van computers naar
informatiesystemen en via de informatievoorziening per organisatie-eenheid
naar de informatievoorziening voor de openbare sector als geheel en haar rela-
ties met de particuliere sector.
Ook van de Donk en Meyer (1994) verbinden generaties informatietechnologie
met het (interdepartementaal) beleid ten aanzien van informatie en technologie.

Zij stellen dat de overheid als het gaat om automatisering en informatisering met
recht een pionier kan worden genoemd. Dat 'pionieren' geschiedt vanaf de jaren
vijftig. Gedurende de periode 1950-1976 gebruikt de rijksoverheid voornamelijk
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grote en kostbare computers. Deze worden gebruikt voor grootschalige admini-
stratieve processen en omvattende rekenexercities. Het beleid kent een eenduidi-
ge doelstelling: verbeteren van de doelmatigheid met behulp van computertech-
nologie. Daartoe richt het beleid zich op de aanschaf van apparatuur, een doel-
matige allocatie van capaciteit en beheersing van de technologische hulpmidde-
len. Van beleid kan eigenlijk in die tijd nauwelijks worden gesproken. Enerzijds
streeft men naar doelmatigheidsbevordering met behulp van de nieuwe automa-
tische administratiemachines (het inzetten van ponskaarten in omvangrijke
administraties), anderzijds beoogt men doelmatigheid te bereiken ten aanzien
van het gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden (de schaarse
computercapaciteit).
Van de Donk en Meyer kenmerken de periode van  1976 tot  1985 in informatie-
technologisch opzicht met het gebruik van mainframes en mini's, de ontwikke-
ling van standaardsoftware, miniaturisering en de opkomst van de personal
computer. De aandacht in het beleid gaat uit naar sturing en beleidsontwikke-
ling, vooral met het doel de introductie en het gebruik van informatietechnologie
te stimuleren. Standaardisatie, afstemming, co8rdinatie en soms zelfs integratie
staan in het beleid centraal. Van de Donk en Meyer karakteriseren dit beleid als
'het op het aanbod reagerend inpassingsbeleid'. Juist in deze periode spelen zich
echter meer ontwikkelingen af buiten het beleid dan daarin. De technologie
wordt goedkoper, kleinschaliger en steeds minder goed vanuit een centraal punt
te beheersen en te coOrdineren. Afstemming en integratie blijken als gevolg van
de ontwikkeling van de personal computererg lastig te realiseren. Het 'mainframe-
beleid' van het ministerie van Binnenlandse Zaken loopt dan ook onvermijdelijk
stuk op de snelle verspreiding van informatietechnologie bij de rijksoverheid.
Vanaf 1986 veranderen informatietechnologie en -beleid opnieuw. De technolo-
gie ontwikkelt zich steeds meer in de richting van netwerken, data- en telecom-
municatie en telematica. Langzaam wordt vanaf  1990 ook steeds  meer  van  het
Internet gebruik gemaakt. Tot die tijd heeft de strategische betekenis van techno-
logie vooral betrekking op organisatie en management. In deze periode komen
ook de politiek en de burgers in beeld. In toenemende mate wordt een behoefte
geformuleerd aan politiek-inhoudelijke sturing van de informatievoorziening.
Ook zou informatietechnologie in verschillende opzichten kunnen worden
gebruikt voor bestuurlijke vernieuwing, hetgeen onder meer leidt tot ideetin over
service centra en nieuwe vormen van communicatie tussen bestuur en samenle-
ving. Vooral het Internet stimuleert vanaf halverwege de jaren negentig dergelij-
ke gedachten. Wellicht dat met het gebruik van het Internet ook van een nieuwe
generatie beleid kan worden gesproken.

Generaties en decennia
In verschillende publicaties wordt de opmars van informatietechnologie in het
openbaar bestuur gekarakteriseerd met behulp van 'decennia' (zie bijvoorbeeld
Hillenaar en Fluks, 1996). De jaren vijftig, aldus Snellen (1994), vormen de
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pioniersfase. Computers worden in deze fase vooral gebruikt voor wetenschap-
pelijke berekeningen en voor massale routinematige uitvoeringshandelingen. De
aandacht gaat uit naar de kosten van en de technische problemen met het 'reken-
tuig'.  In de jaren zestig worden rekencentra gesticht. Grote mainframes beheer-
sen het beeld, en nog steeds zijn het de kosten en de toedeling van computerca-

paciteit die de meeste aandacht vragen. Programmeurs en systeemontwikkelaars
spelen in de jaren zeventig een belangrijke rol. Er komen meer applicaties en
meer systemen, die zich ook verder verspreiden in departementen, diensten en
afdelingen. De kosten van het programmeren en de schaarste aan programmeurs
vragen veel aandacht. De jaren tachtig kunnen worden gekarakteriseerd met de

opmars van de microcomputer. Mainframes hebben, aldus Snellen, in deze jaren
hun beste tijd gehad. Automatisering wordt geleidelijk vervangen door informa-
tisering, een begrip dat duidt op een combinatie van informatiemanagement,
organisatie en beleidsvoering. Snellen karakteriseert ook de jaren negentig. De
capaciteit van personal computers is dan zodanig toegenomen dat zij in functio-
naliteit kunnen concurreren met de oude mainframes. Bovendien gaan netwer-
ken - zowel local area netwerken (LAN) als wide area netwerken (WAN) - het
beeld van de technologie bepalen. ICT als infrastructurele voorziening is, vol-
gens Snellen, tot wasdom gekomen.

Heuristische hulpmiddelen voor ICT-ontwikkelingen
Hoewel de begrippen en de afbakening van de onderscheiden perioden varieren,
is de lijn waarin ICT zich in het openbaar bestuur heeft ontwikkeld wel min of
meer duidelijk en betrekkelijk eenduidig. Voor de analyse en interpretatie van
deze ontwikkeling kunnen verschillende heuristische gereedschappen worden

gebruikt. In de bovenstaande beschrijving van de ontwikkelingen staan bij
diverse auteurs generaties van informatietechnologie centraal. Het concept
generatie lijkt relevant te zijn voor de interpretatie van de ontwikkeling die ICT
heeft doorgemaakt. In de beschrijving zijn al enkele invullingen van het genera-
tiebegrip aan de orde geweest. Met een korte, meer theoretische verkenning kan
het begrip verder worden ingevuld. Een tweede hulpmiddel is het denken in
termen van functies en karakteristieken van ICT (onder andere Snellen, 1994;
Bekkers, 1993; Frissen, 1996).

Over generaties en fasen van technologische ontwikkeling
Een gezaghebbend auteur over fasen van technologische ontwikkeling is Nolan.
In verschillende publicaties heeft hij een model ontwikkeld voor de introductie

van computergebruik in organisaties (onder andere samengevat in Zuurmond,
1994: 49). De eerste fuse, waarin de computer in de organisatie wordt geYntro-
duceerd, noemt hij initiation. Het doel van de computer is dan doorgaans kosten-

besparing. Op basis van kosten/batenanalyses worden computers geYntroduceerd
en vervolgens ingezet om routinematige, 'met veel rekenwerk doordrenkte'
taken uit te voeren. In deze fase worden computers vooral 'technisch' benaderd.
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In de tweede fase ('contagion') groeit het enthousiasme voor de mogelijkheden
van de nieuwe technologie. Diverse primaire werkprocessen worden geautoma-
tiseerd. In de ontwikkeling van toepassingen staan de bestaande administratieve
processen voorop. Gesproken wordt wel van 'eilandautomatisering', omdat de
toepassingen in een organisatie los van elkaar worden ontwikkeld (voor elk
proces een eigen toepassing). In de derde fase ('control') gaan het midden- en
topmanagement zich met de automatisering bemoeien. De budgetten worden
beperkt en er komen procedures en structuren voor de planning en afweging van
investeringen in automatisering, terwijl de verantwoordelijkheid voor de infor-
matievoorziening naar een hoger niveau wordt gebracht. Fase vier is de fase van
'integration'. Er wordt een antwoord geformuleerd op de 'eiIandautomatisering',
en dat antwoord is integratie. Niet meer het bestaande administratieve proces
staat centraal, maar de gegevens waarmee wordt gewerkt. Eerst worden de voor
een organisatie benodigde gegevens in kaart gebracht. Op basis van onderlinge
relaties worden deze geclusterd in gegevensgebieden, en voor deze gegevensge-
bieden worden vervolgens databases en toepassingen ontworpen. De vijfde fase
('data administration') vloeit voort  uit de vierde. Het ongebreideld en zonder
expliciete doelstelling verzamelen, registeren en bewerken van gegevens wordt
in een min of meer strategisch perspectief geplaatst. Bepaald wordt welke gege-
vens voor welke doelstellingen en processen van belang zijn. Ook wordt beoor-
deeld wat dat betekent voor de ontwikkeling en het gebruik van informatiesyste-
men. De laatste fase is die van 'demassing'. De organisatie realiseert zich dat de
informatiestrategie niet centraal te sturen is en verspreidt de informatiefunctie
over de organisatie. Daartoe worden op verschillende niveaus verantwoordelij-
ken aangewezen voor de gemeenschappelijk te gebruiken gegevens.
Deels overlappend en ten dele ook aanvullend ten opzichte van het fasenmodel
van Nolan is het model van Heeks en Davies (1999). In dit model staan herstruc-
tureringen en hervormingen centraal zoals die door ICT worden gestimuleerd,
veroorzaakt en geleid. Aan de hand van het voorbeeld van een bureau voor
statistiek komen zij tot een fasering van de ontwikkeling van ICT. De eerste fase
is  die van 'automation'. In plaats  van de gegevens  vast te leggen op papier,
worden ze ingevoerd in een computer. Tellingen en berekeningen worden niet
meer handmatig uitgevoerd, maar door de computer. In de fase van 'optimisati-
on' worden de formulieren voor de verzameling van gegevens vereenvoudigd,
evenals de invoerschermen. Ook worden netwerken geinstalleerd, die decentrale
en directe invoer van de gegevens mogelijk maken met behoud van centrale
verwerking. Gedurende de fase van 'reengineering' worden de vragen voor de
statistische analyse opnieuw ontworpen teneinde beter te voldoen aan de infor-
matiebehoefte van de organisatie en eventuele klanten. Ook de informatiesyste-
men in verschillende sectoren worden opnieuw ontworpen en met elkaar verbon-
den. Er wordt een nieuwe centrale analyse-afdeling opgezet voor de analyse van
sectoroverstijgende trends. Het bureau voor statistiek verandert in de 'transforma-
tion phase' in een organisatie voor statistische diensten. De dataverzameling is
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voor een groot deel uitbesteed, en een commerciele afdeling verkoopt statisti-
sche diensten aan allerlei afnemers. Ook los van de illustratie van het bureau
voor statistiek blijft het model hanteerbaar, aldus Heeks en Davies. Zij vatten de
verschillende fasen aan de hand van enkele aspecten als volgt samen (zie sche-
ma 2).

Schema 2. Fasen in de ontwikkeling van ICT-gerelateerde hervormingen

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Doel van de 'Automation' 'Optimisati- 'Reenginee- 'Transformati-

hervorming on' ring' on'

Beoogde ve- van handma- rationaliseren opnieuw ont- volledig trans-

randeringen tig naar geau- van gegevens- werpen van formeren van
tomatiseerd structuren en gegevens- gegevens-

werkproces- structuren en structuren en
sen werkproces- werkproces-

sen sen

Typisch ontwikkelen beheersen van coordineren klantgericht
vraagstuk en instand- de informatie- van de infor- uitrusten van

voor informa- houden van systemen matiesyste- informatiesys-

tiebeleid informatiesys- men temen

temen

De rol van vervangen ondersteunen vernieuwen vemieuwen

ICT

De kern in efficientie: incrementele radicale effec- transformatie:

eenvoudige dezelfde ding- effectiviteit: tiviteit: de- nieuwe dingen
bewoordingen en doen op dezelfde ding- zelfde dingen doen

dezelfde ma- en doen op doen op een
nier maar dan een iets betere veel betere
sneller of manier manier

goedkoper

Bron: Heeks en Davies. 1999: 41

Overfit,icties  en  karakteristieken van  ICT
De ontwikkeling van ICT in het openbaar bestuur kan dus met behulp van de
begrippen generatie en ontwikkelingsfase worden beschreven. Een andere

benadering richt zich primair op de functies of karakteristieken van ICT. In het
algemeen worden verschillende functies of eigenschappen aan ICT gerelateerd.
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Voor wat betreft informatietechnologie die wordt aangewend voor beheersings-
doelen onderscheidt Bekkers (1993: 129-132) vier eigenschappen: (1) calculatie,
(2) controle, (3) transparantie en (4) communicatie. Rekenen en berekenen zijn
volgens Bekkers de eerste eigenschappen van informatietechnologie:

'Door middel van computers kunnen steeds grotere hoeveelheden gegevens
in een sneller tempo worden verzameld, opgeslagen, en verwerkt en bewerkt.
Op basis van wiskundige modellen, die op hun beurt zijn vertaald in compu-
terprogramma's, kunnen berekeningen worden verricht.'

Een tweede eigenschap, die voor een deel uit de calculatie voortvloeit, is-cantto-
16 Informatietechnologie biedt mogelijkheden voor het koppelen van functio-
neel versplinterde informatie en databanken, en daardoor komt meer informatie
ter beschikking. Meer weten stelt actoren vervolgens in staat om beter te contro-
leren, aldus Bekkers. Ook stantiaardisatie-ee-Xe:melisering, die door het gebruik
van informatietechnologie worden veroorzaakt, dragen bij aan de controle-
eigenschappen. Een derde eigenschap is tranaR@Iantie· Door meer gegevens met
elkaar te combineren, al dan niet opgeslagen in onderscheiden databestanden, en
door meer variabelen op een verfijnder abstractieniveau in een programma op te
nemen, kunnen bepaalde ontwikkelingen, trends en relaties tussen trends en
ontwikkelingen eerder en duidelijker in kaart worden gebracht. Een laatste
eigenschap van informatietechnologie is rod,KiQiii2:rtie. Met informatietechnolo-
gie (bijvoorbeeld netwerken of gemeenschappelijke databanken) is het voor
individuen mogelijk op afstand met elkaar te communiceren. In dit verband
wordt wel gesteld dat de traditionele beperkingen van tijd en plaats hierdoor
verdwijnen.
Op basis van een literatuurstudie naar de betekenis van ICT voor democratie
onderscheiden Van de Donk en Tops (1992), in navolging van Abrahamson,
Arterton en Orren (1988: 32-66), zes specifieke kenmerken van ICT. Ten eerste
zorgt ICT voor een enorme vergroting van de hoeveelheid informatie, zowel
door de kwantitatieve uitbreiding van de bestaande informatie als door de toene-
mende toegankelijkheid ervan. Daarnaast kan met nieuwe media sneller infor-
matie worden verzameld, verspreid en opgezocht. Een derde kenmerk is dat ICT
de ontvangers van informatie meer controle geeft over de informatie door meer
selectiemogelijkheden te crearen. Tegelijkertijd, en dat is een vierde kenmerk,
stellen nieuwe technologieen de verzenders van informatie in staat om aan
'information-targeting' te doen. Ook zouden in de nieuwe technologiean
decentralisatie-tendensen besloten liggen. Voor wat betreft de toepassing van
computernetwerken is de decentralisatie-tendens overigens omstreden. Decen-
 ralisatie vindt daar in principe plaats in een kader van centralisatie, omdat door
 le transparantie van dergelijke netwerken centraal toezicht op de decentrale
processen in principe mogelijk blijft. Het zesde en laatste kenmerk is het vermo-
gen om interactie tussen zender en ontvanger tot stand te brengen.
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Snellen (1994) tenslotte stelt dat ICT drie fundamentele functies heeft: (1)
algoritmische--funcLies._(21-1[aBsEpr ligfMllQI#a=.(31.zirtualiteitsfuncties. De
algoritmische functies van ICT vloeien voort uit het feit dat elk proces (produc-
tie en dienstverlening) dat kan worden beschreven in een algoritme vervangen
kan worden door ICT-toepassingen. Maar ICT doet meer dan het overnemen
van in regelmodellen te vatten routinematige werkzaamheden. ICT ondersteunt
of substitueert processen, maar maakt het tegelijkertijd mogelijk om rechtstreeks
informatie over die processen te verzamelen. Deze reflexieve capaciteit van ICT
leidt ertoe dat ICT met het automatiseren van werkprocessen tegelijkertijd
transparantie realiseert met betrekking tot werkprocessen en uitkomsten. In de
woorden van Snellen: 'Wanneer dergelijke gegevens in geavanceerde databank-
en zijn opgeslagen is het aantal perspectieven van waaruit zij kunnen worden
geanalyseerd praktisch onbegrensd'. Dvtrsng--arantiefuncties--zijnorizontanren
verticaaielijkertijd-'informational,<Imalytical-and-intellectual'. Virtualiteit
is volgens Snellen 'het uiterlijk voorkomen van een ding of situatie met alle
kenmerken en gevolgen aan het voorkomen verbonden, zonder dat daarvoor een
reeel substraat aanwezig is' (zie voor virtualiteit meer uitgebreid en op verschil-
lende niveaus Frissen, 1999). ICT breidt het aantal mogelijkheden voor het
creeren van werkelijkheden enorm uit, omdat 'ICT waarneming en kennis in
zich incorporeert, bewerkt en verspreidt, en dat in een tijdkader dat in (na-
no)seconden wordt uitgedrukt'.
Hoewel verschillende onderzoekers functies of eigenschappen van technologi-
sche toepassingen formuleren, is het de vraag of het daarbij om intrinsieke
eigenschappen van de technologie gaat. Misschien gaat het immers niet om
technologische eigenschappen maar om eigenschappen van de sociale werkelijk-
heid waarin technologie wordt ontwikkeld en toegepast. In het volgende hoofd-
stuk, dat zich richt op verbanden en interacties tussen de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties, wetgeving en ICT, wordt dit vraagstuk verder uitgewerkt.

2.5 Conclusie

Ontwikkelingen in de afzonderlijke domeinen van wetgeving, organisatie en
ICT kunnen aan de hand van verschillende begrippen worden beschreven en

geanalyseerd, zo blijkt uit dit hoofdstuk. Ontwikkelingen in wetgeving kunnen
aan de hand van de functie van de wetgeving worden beschreven, evenals aan de
hand van het karakter van de wetgeving (bijvoorbeeld met behulp van het be-
grippenpaar codificatie en modificatie). Het begrip rechtsgebied kan ook worden
gebruikt om dergelijke ontwikkelingen te analyseren. en er kunnen zich ontwik-
kelingen voordoen in het soort van wetgeving. Hoewel het gaat om een andere,
meer vloeiende schaal. kan tenslotte gebruik worden gemaakt van de mate van
detaillering van regelgeving.
Om ontwikkelingen in de inrichting van (uitvoerings)organisaties te kunnen
duiden is het patroon van arbeidsdeling als concept geschikt gebleken. Aan het

61



patroon van arbeidsdeling zijn verschillende dimensies van de inrichting van
(uitvoerings)organisaties gerelateerd, zoals de orientaties en rolopvattingen van
verschillende betrokkenen, de interne machtsverhoudingen binnen de organisa-
tie en het karakter van de organisatie. In dit hoofdstuk zijn deze dimensies nader
verkend en ingevuld. Het patroon van arbeidsdeling is onderscheiden op twee
niveaus: op het niveau van werkprocessen en het niveau van de officiele hierar-
chie van autoriteit.
Ook ontwikkelingen in het gebruik van ICT kunnen met behulp van verschillen-
de concepten worden geanalyseerd en geYnterpreteerd. Twee heuristische hulp-
middelen zijn aan de hand van de bestaande theorievorming en eerder verricht
onderzoek de revue gepasseerd: (1) generaties van ICT en (2) functies of karak-
teristieken van ICT. Ook deze heuristische hulpmiddelen zijn in dit hoofdstuk
ingevuld met begrippen en concepten waarmee aan ICT-ontwikkelingen beteke-
nis kan worden toegekend.
Hoewel ontwikkelingen in deze domeinen afzonderlijk zijn beschreven, staan ze
wellicht niet los van elkaar. De vraag dringt zich op of ontwikkelingen in wetge-
ving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT iets met elkaar te maken
hebben? Zo ja, hoe staan ze met elkaar in verband? En met behulp van welke
concepten en theorieen worden dergelijke verbanden en interacties in de litera-
tuur beschreven? Deze vragen staan centraal in hoofdstuk drie.
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3.      Interacties en verbanden tussen
wetgeving, organisatie en ICT

3.1 Inleiding

In hoofdstuk twee zijn ontwikkelingen in de afzonderlijke domeinen van wetge-
ving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT geanalyseerd. Hoewel
de ontwikkelingen in de domeinen afzonderlijk zijn beschreven, lijkt het zeer
wel mogelijk dat van onderlinge beYnvloeding sprake is geweest. De ambities
van modificerende wetgeving zouden bijvoorbeeld een uitgebreide uitvoerings-
organisatie met zich kunnen brengen, en het is mogelijk dat het gebruik van ICT
'modificerende' ambities nieuw leven heeft ingeblazen (zie bijvoorbeeld Van de
Donk en Snellen, 1989).
In dit hoofdstuk wordt het perspectief daarom verlegd naar interacties en ver-
banden tussen ontwikkelingen in wetgeving, de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties en ICT, althans zoals deze in de literatuur worden beschreven.
In de beschrijving zijn interacties en verbanden van elkaar onderscheiden.
Verbanden tussen domeinen verwijzen naar verwantschappen (statisch). Interac-
ties hebben betrekking op onderlinge beYnvloeding tussen (ontwikkelingen in)
de domeinen in de loop van de tijd (dynamisch).
In paragraaf twee staan wetgeving en de inrichting van (uitvoerings)organisaties
centraal. De verbanden en interacties tussen ICT en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties worden in paragraaf drie behandeld. Wetgeving en ICT,
bezien vanuit onderlinge verbanden en interacties, komen in paragraaf vier aan
de orde. In de conclusie worden de resultaten van de afzonderlijke analyses
samengevat en in perspectief geplaatst.

3.2 Wetgeving en de inrichting van (uitvoerings)organisaties

Wetgeving en bureaucratie
De inrichting van de staat is van oudsher het domein van het staatsrecht. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de functies van de staat, de belangrijkste organen en
ambten, de onderlinge verhoudingen tussen functies en organen en de beginse-
len van de staatsinrichting. Klassiek is daarin het idee van de machtenscheiding:'·;
de bevoegdheden van wetgeving, bestuur en rechtspraak worden over geschei-    
den delen van het overheidsapparaat verdeeld en met de uitoefening van functies   f
worden telkens andere personen belast (Witteveen, 1991: 22). Tegenover het /
idee van machtenscheiding wordt wel het idee van een 'balanced constitution'
geplaatst, het '(...) principe dat de institutionele uitwerking van de principes van    
de democratische rechtsstaat betreft. (...) Machtsconcentratie moet vermeden
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worden door checks and balances. Waar standen, klassen, groepen, organisaties,
individuen in juridicis op elkaar botsen moet de ene macht de andere macht
afstoppen ('le pouvoir arrete le pouvoir') opdat de tirannie, ook van de meerder-
heid, wordt vermeden' (Witteveen, 1991: 70). Het idee van machtenscheiding is
niet altijd aanwezig geweest in de feitelijke inrichting van de staat. In de lands-
heerlijke periode is van een verdeling van bevoegdheden geen sprake. De leen-
mannen werden evenals de steden dragers van wat nu publiekrechtelijke be-
voegdheden worden genoemd. Zij waren bevoegd tot belasting- en tolheffing en
beschikten over wetgevende en rechtsprekende bevoegdheden (De Haan, Drup-
steen en Fernhout, 1996: 8). Er is in deze periode geen sprake van differentiatie
in de bevoegdheidsverdeling: de leenman beschouwde zijn publiekrechtelijke
bevoegdheden als behorend tot zijn persoonlijke vermogen. Noch tussen private
en ambtelijke bevoegdheden, noch tussen wetgevende, bestuurlijke en rechtspre-
kende bevoegdheden was sprake van een scherp onderscheid.
De inrichting van (uitvoerings)organisaties is juridisch geen aangelegenheid van
het staatsrecht, maar van het overheidsorganisatierecht. Dit beweegt zich tussen
staats- en bestuursrecht, hetgeen kan verklaren waarom het in Nederland nauwe-
lijks is ontwikkeld (De Ru, 1989: 67).
De verklaring voor de zwakke traditie van overheidsorganisatierecht (of: be-
stuurlijk organisatierecht) vindt De Ru in de machtsconcentratie als gevolg van
de ministeriele verantwoordelijkheid en het primaat van de wetgever (het legali-
teitsbeginsel). Aandacht voor het functioneren van 'checks and balances' in
overheidsorganisaties wordt immers ingegeven door het bestaan van meerdere
machtscentra, en daarvan is in Nederland formeel-juridisch lange tijd nauwelijks
sprake geweest.
Terwijl (bestuurs)juristen dus een geringe aandacht voor de inrichting van
(uitvoerings)organisaties tentoon spreiden, is er vanuit de bestuurskunde een
'zekere verwaarlozing van het recht, en zeker ook van het bestuursrecht, te
constateren' (Oosting, 1980: 7). Dat heeft volgens Oosting verschillende oorza-
ken. Te denken valt aan de vrees voor de eenzijdigheid van een formalistische
benadering. De ontwikkeling van de organisatiewetenschap en de politicologie
wordt wel gezien als een proces van emancipatie uit de omknelling van de
formele, institutionele benadering, die met name in het staatsrecht domineert.
Een tweede reden is de invloed van een op empirie gerichte methodologie, die
weinig houvast biedt voor het omgaan met, laat staan integreren van oordeels-
vragen. Normatieve zaken dreigen daarom sterk naar de achtergrond te worden
verdrongen.

1 In de bureaucratie komen het recht en de inrichting van (uitvoerings)organisaties
1 bijeen. Zoals de hierarchische opbouw van het overheidsapparaat zich laat

verdedigen vanuit het principe van de volkssoevereiniteit, laat de bureaucrati-
sche werkwijze van de overheid zich verdedigen vanuit de principes van de
rechtsstaat (Thomassen, 1993: 283). Het bureaucratiemodel, aldus Oosting, is
als het ware de organisatorische vertaling van de kenmerken van de klassieke
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,
1 rechtsstaat en zijn wetmatigheidspostulaat. De heerschappij van de wet wordt

  ! I zichtbaar in (1) de gelijkheid van allen voor de wet, (2) de rechtszekerheid en
(3) het voorkomen van willekeur. Deze kenmerken zijn, in samenhang, terug te
vinden in de bureaucratie. De gelijkheid van allen voor de wet is herkenbaar in
de onpersoonlijkheid van de bureaucratie. Een van de kenmerken van de bureau-
cratie is de neutraliteit van de ambtenaar, die in combinatie met de gelijkheid
van de burger voor wet en bestuur resulteert in depersonalisatie. Rechtszeker-
heid betekent, vertaald naar de bureaucratie, berekenbaarheid. Het gaat daarbij
om precisie, continuYteit, discipline, striktheid en betrouwbaarheid. De bereken-
baarheid geeft zekerheid, een tweede belangrijk beginsel van de klassieke
rechtsstaat. Het formalisme van de rationele bureaucratie voorkomt willekeur en
garandeert daarmee redelijkheid.
Ook Ringeling (1993) verbindt het recht met de bureaucratische organisatie-
vorm. De bureaucratische organisatie is volgens hem de logische pendant van
regelgeving. Met de bureaucratische organisatie zijn waarden verbonden als
professionaliteit, continuYteit en gelijkheid van behandeling. In de bureaucratie
worden stelselmatig regels toegepast op specifieke gevallen, waardoor de beslis-
singen   van de overheid 'beter voorspelbaar en rechtvaardiger worden'.   Die
stelselmatige aanpak zit onder andere in het hanteren van standaardoplossingen,
een van de kenmerken van een bureaucratie. Ringeling geeft als het gaat om
standaardisering het voorbeeld van de categorisering van clienten. Burgers
worden 'gevallen', die in bepaalde categorieen worden ingedeeld. Daardoor
wordt de behandeling bespoedigd, maar ook wordt de beoordeling van afzonder-
lijke burgers beter vergelijkbaar. Het werk van een bureaucratische organisatie
valt te vergelijken met 'confectie in de kledingindustrie', aldus Ringeling.
Het bureaucratiebegrip zoals dat door Oosting en Ringeling wordt gehanteerd
verwijst naar het werk van Weber. Ook Weber verbindt wetgeving en organisa-
tie direct met elkaar (Weber, 1956/1922). In die verbinding is bureaucratie
verbonden met een specifiek type gezag, namelijk rationeel of legaal gezag.
Rationeel gezag berust op formele normenstelsels; het is gezag dat aan wetten
wordt ontleend. Ideaaltypisch is rationeel of legaal gezag te onderscheiden van
charismatisch en traditioneel gezag. Traditioneel gezag claimt legitimiteit op
basis van geloof in de heiligheid van de traditie, terwijl charismatisch gezag is
gebaseerd op het geloof in de buitengewone eigenschappen van een persoon.
Rationeel of legaal gezag is gebaseerd op wetten, en kan het meest effectief en
efficient worden uitgeoefend met behulp van een bureaucratie. Voor deze vorm
van gezag is het bureaucratische ideaaltype technisch superieur (in termen van
effectiviteit en efficientie).

'Der entscheidende Grund fur das Vordringen der burokratischen Organisa-
tion war von jeher ihre rein technische Ueberlegenheit uber jede andere
Form. Ein voll entwickelter burokratischer Mechanismus verhbilt sich zu
diesen genau wie eine Maschine zu den nicht mechanischen Arten der Guter-
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erzeugung. Prazision, Schnelligkeit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, Konti-
nuierlichkeit, Diskretion, Einheidlichkeit, straffe Unterordnung, Ersparnisse
an Reibungen, sachlichen und persanlichen Kosten sind bei streng burokrati-
scher, speziell: monokratischer Verwaltung durch geschulte Einzelbeamte
gegenuber allen kollegialen oder ehren- und nebenamtlichen Formen auf das
Optimum gesteigert' (Weber, 1956/1922: 569-570).

Alleen in een specifieke context komt de technische superioriteit van de bureau-
cratie overigens goed tot zijn recht. Bureaucratisering biedt maximale mogelijk-
heden voor specialisatie aan de hand van zuiver objectieve overwegingen.
Individuele taken worden toebedeeld aan functionarissen die daarvoor zijn
opgeleid en hun expertise ook voortdurend verder ontwikkelen. Daartoe moet de
organisatie functioneren aan de hand van '(bere)kenbare regels', zonder aanzien
des persoons. De bureaucratie  kan zich perfectioneren naarmate  deze  meer

'wordt -'g/Phumaniseerd'. Juist  voor de bestuurlijke functie  van de overheid
C, leent de bureaucratische organisatie zich bij uitstek, aldus Weber. Het idee van

een rechter als een 'automaton' zou volgens Weber niet worden geaccepteerd.
Daarentegen zou in het domein van administratieve activiteit (al de activiteiten
van de staat die buiten de domeinen van regelgeving en rechtspraak vallen) de
bureaucratie zeer geschikt zijn. Ook als het gaat om administratieve activiteit
zijn er claims om individuele omstandigheden in de besluitvorming mee te
nemen. Maar:

'Das Entscheidende bliebe doch: dass diese 'frei' schaffende Verwaltung
(und eventuell: Rechtssprechung) nicht, wie wir das bei den vorbilrokrati-
schen Formen finden werden, ein Reich der freien Willkur und Gnade, der
perstinlich motivierten Gunst und Bewertung bilden wurde. Sondern dass
stets als Norm des Verhaltens die Herrschaft und rationale Abwagung 'sach-
licher' Zwecke und die Hingabe an sie besteht' (Weber, 1956/1922: 573).

Als het gaat om administratieve activiteit zal het rationeel nastreven van objec-
tieve doelstellingen de norm blijven voor het gedrag van en in een bureaucrati-
sche organisatie. Ook gelijkheid voor de wet en juridische garanties tegen wille-
keur eisen een formele en rationele objectiviteit van de administratie, in tegen-
stelling tot de persoonlijke discretie zoals die in de patrimoniale heerschappij
bestaat.

    Tussen het recht en de bureaucratische organisatievorm wordt in de literatuur
; dus nadrukkelijk een verband gelegd. Hoewel recht meer omvat dan alleen

wetgeving, kunnen deze begrippen in het kader van deze studie zonder veel
1 problemen als onderling uitwisselbare begrippen worden gehanteerd. De bu-

reaucratie lijkt de meest geschikte organisatievorm om wetgeving uit te voeren.
Als organisatievorm heeft het bureaucratische ideaaltype verschillende kenmer-
ken (Weber, 1956/1922; ook Albrow, 1970; Vroom, 1980; Frissen, 1989).
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Uitgangspunt is het principe van 'glrrinptpn hphtirrilirhpn_Kempetengen ',  die
worden gereguleerd door wetten of administratieve richtlijnen. Dit principe heeft
drie elementen. In de eerste plaats betekent het dat de reguliere activiteiten in het
kader van de doelstellingen van de bureaucratie aan functionarissen worden
toebedeeld als ambtelijke plichten. Daarnaast is de autoriteit om opdracht te
geven op een stabiele manier verspreid in de organisatie. Die autoriteit is strikt
afgebakend door vastgelegde regels met betrekking tot het gebruik van dwang
en sancties. Een laatste element van het principe van gereguleerde competenties
is dat het vervullen van de bureaucratische verplichtingen en het uitoefenen van
bureaucratische bevoegdheden alleen aan personen wordt opgedragen die daar-
voor volgens algemene regels zijn gekwalificeerd. In het domein van de staat
constitueren deze elementen tezamen een 'BehOrde'.
Hierarchische-prinrips en beroephinstamies wijzen-op-een-eenduidirsysteerir
van boveR-en-entiersehikking-wm71n-de=lagefe-bureaus.ondep.het-gezag-staan
van-de-hogere. Een dergelijk systeem biedt ondergeschikte bureaus de mogelijk-
heid om tegen hun 'meerderen' in beroep te gaan bij het daarboven staande

bureau, uiteraard via een geformaliseerd systeem van beroep. Een volwassen
bureaucratie is uiteindelijk monocratisch georganiseerd.
Het management van de bureaus is gebaseerd op geschreven documenten, die
ook in de organisatie worden bewaard. Het eigenlijke 'bureau' (of Kontor)
bestaat dus uit een hoeveelheid functionarissen en geschreven documenten.

Handelingen en acties van de bureaucratie worden schriftelijk vastgelegd, en
zowel tussen bureaus onderling als tussen de bureaucratie en de buitenwereld
wordt schriftelijk gecommuniceerd.
Leiding geven aan een bureau veronderstelt doorgaans een grondige training in
de betreffende specialisatie. Frissen (1989: 79) spreekt bij dit kenmerk van
professionele kwalificaties: voor elke functie is een via vakopleiding te verkrij-
gen kwalificatie vereist.
Een volledig ontwikkelde bureaucratie eist de volledige werkcapaciteit van de
functionaris, ongeacht het feit dat sprake is van een gelimiteerd aantal uren. De
voltijdse functies in een bureaucratie plaatst Weber tegenover de 'oude' situatie
waarin de officiele functies slechts als nevenactiviteit werden bedreven.

Het management van een bureau volgt algemene regels, die min of meer stabiel

en uitputtend zijn. De regels zijn kenbaar, en kennis van deze regels behoort tot
de expertise van een functionaris. Bij de regels kan onder meer worden gedacht
aan het recht of aan regels van administratief management.

Wetgeving en 'typen' bureaucratische organisaties
Hoewel er tussen het recht en een bureaucratische organisatievorm een logisch
en vrijwel onvermijdelijk verband lijkt te bestaan, worden in de literatuur ver-
schillende 'soorten' recht onderscheiden. De bureaucratie zou verbonden kun-
nen zijn aan een specifiek type recht, en dus ook aan een specifieke historische
constellatie. In hoofdstuk twee is de organisatie van de rijksoverheid in de
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periode  van  1813  tot 1848 bijvoorbeeld getypeerd  als een patrimoniale bureau-
cratie, waarin de rijksambtenaren nog letterlijk dienaren des Konings zijn.
Hoewel deze organisatie een monocratische en piramidale structuur kent, is van
vaste en gereguleerde competenties, van professionele kwalificaties en van
algemene regels geen sprake. De kenmerken van de moderne bureaucratie zoals
Weber deze omschrijft zijn pas (veel) later herkenbaar in de feitelijke organisa-
tie van het openbaar bestuur. Zowel de moderne bureaucratie als het moderne
recht zouden wel eens het product kunnen zijn van een aan beide ontwikkeling-
en ten grondslag liggend moderniseringsproces, waarin recht en bureaucratie
zich beide in een specifieke richting hebben ontwikkeld (zie Frissen, 1989).
Ook Nonet en Selznick (1978) behandelen de historische ontwikkeling van recht
en bureaucratie in samenhang. Zij onderscheiden drie modaliteiten waarin het
recht zich kan voordoen: het recht als de dienaar van een repressieve autoriteit,
het recht als een gedifferentieerde institutie die repressie kan temmen en de
eigen integriteit kan beschermen en het recht als een facilitator van of reactie op
maatschappelijke behoeften en aspiraties. Deze modaliteiten worden in zekere
zin beschouwd als ontwikkelingsstadia van het recht: hoewel het recht altijd
kenmerken van alle modaliteiten heeft, ligt in een bepaalde historische periode
de nadruk op 66n modaliteit. De drie modaliteiten worden repressief, autonoom
en responsief recht genoemd. In het repressief recht vervult het recht vooral de
functie van 'bevel   van de autoriteit'.   In de meest systematische vorm heeft
repressief recht de volgende kenmerken (Nonet en Selznick, 1978: 32-33):
1. Jundische instituties zijn direct toegankelijk voor politieke macht. Recht en

staat vallen met elkaar samen en zijn ondergeschikt aan de 'raison d'dtat'.
2.   Het behoud van autoriteit is het meest dominante perspectief van 'legal offici-

aldom'. Administratieve opportuniteit weegt   in dit perspectief zwaar   als
juridisch argument.

3. Gespecialiseerde beheerseenheden, zoals de politie, worden onafhankelijke
machtscentra. De onafhankelijkheid laat geen politieke macht toe van buiten.

4. Een regime van 'dual law' institutionaliseert klassenjustitie door patronen
van sociale boven- en onderschikking niet alleen te legitimeren maar ook te
consolideren.

5.  Het strafrecht weerspiegelt de dominante normen. Juridisch moralisme is dan
ook een belangrijk element van repressief recht.

Autonoom recht is het tweede ontwikkelingsstadium. In dit stadium heeft het
recht zich in zekere zin verzelfstandigd van de politieke autoriteit. Waar in het
stadium van repressief recht het recht nog ondergeschikt is aan het gedrag van
de autoriteit, wordt in het stadium van autonoom recht ook het gedrag van de
autoriteit door het recht gereguleerd. De belangrijkste kenmerken van autonoom
recht zijn:
1. Het recht is gescheiden van de politiek. Het recht is onafhankelijk gemaakt

van de politiek. Legislatieve en bestuurlijke functies zijn van elkaar geschei-
den.
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2.  De rechtsorde bestaat primair uit een set van regels. De primaire orilintatie op
regels begrenst de creativiteit van de juridische instituties, maar beperkt ook
het risico dat de juridische instituties verweven raken met het politieke do-
nnein.

3.  Procedures zijn het hart van het recht. Niet materiele rechtvaardigheid, maar
stabiele en formele regels zijn de primaire doelstellingen van het recht. Mate-
ridle rechtvaardigheid maakt geen onderdeel uit van de competenties van het
autonoom recht.

4.  Trouw zijn aan het recht impliceert in het autonoom recht een strikte gehoor-
zaamheid aan de regels van het positieve recht. Kritiek op positief recht
behoort tot het domein van de politiek en zou dus ook moeten worden geka-
naliseerd in het politieke proces.

De geslotenheid van het autonoom recht staat in schril contrast met de openheid
van het responsief recht. Het responsieve karakter van het recht verwijst naar de
voortdurende aanpassing van het recht aan veranderende maatschappelijke
omstandigheden. Responsief recht kan aan de hand van de volgende kenmerken
worden samengevat:
1.  De doelstellingen van en in het recht staan voorop. Voortdurend moet wor-

den gezocht naar impliciete waarden en doelstellingen in wetten en richtlij-
nen, in plaats van deze ('formeel') als uitgangspunt te nemen.

2.  De doelgerichtheid van het recht richt de aandacht op (1) de effecten van het
recht (de 'outcomes') en (2) de feitelijke voorwaarden voor het effectief
uitoefenen van bevoegdheden. Het responsief recht is dus georiBnteerd op
resultaten.

3. De juridische casuYstiek brengt eigen technieken met zich voor het wegen
van de situationele betekenis van juridische voorschriften. De abstracte of
dogmatische autoriteit van de regel kan nooit bepalen welke kracht deze
regel heeft in concrete gevallen. De logica van het juridisch oordeel komt in
het responsief recht tot op zekere hoogte overeen met de logica van een
moreel en praktisch (of wijs) oordeel.

4. Het bereik van juridische activiteit is bij het responsief recht breder dan in
andere modaliteiten of stadia. In het autonoom recht is juridische activiteit
beperkt tot het interpreteren en toepassen van gepositiveerd recht, terwijl in
het responsief recht ook bijvoorbeeld het ontwikkelen, interpreteren en
toepassen van beleid als juridische activiteit wordt gedefinieerd. Dat betekent
dat de juridische arena een specifiek soort politiek forum wordt en dat juridi-
sche activiteiten ook een politieke dimensie krijgen. Overigens betekent dat
niet dat het onderscheid tussen recht en politiek wordt uitgewist.

5.  Een basisprincipe is dat het corrigeren van onrechtvaardigheid geen exclusie-
ve verantwoordelijkheid is van individuen, maar dat juridische instituties in
staat moeten zijn zichzelf te corrigeren.

Hoewel Nonet en Selznick niet expliciet ingaan op de precieze relatie tussen het
type recht en het type organisatie, is de gelijkenis van de typen formele organisa-
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tie en de typen recht die zij introduceren onmiskenbaar. Zij maken een onder-
scheid in drie typen van formele organisatie en plaatsen daarmee de bureaucratie
zoals die hiervoor is geschetst in een historische (en wellicht ook in een juridi-
sche) context. In schema drie worden de organisatievormen beschreven.

Schema 3. Drie typen van formele organisaties

< prebureaucratisch bureaucratisch postbureaucratisch

i doel privaat belang en pu- vastgelegd in officieel georienteerd op
blieke verantwoorde- toegekendejurisdic- doelstelling en missie;
lijkheid zijn verweven ties flexibel

i autori- traditioneel, charisma- hierarchisch onder- organisatie van teams
, teit tisch, ongestructureerd scheiden sferen; for- en taakgroepen; ver-

meel rationeel spreide autoriteit

i regels niet systematisch vastgelegd ondergeschikt aan het
doel

besluit- ad hoc; afhankelijk systematisch en participatief en pro-
vor- van de voorkeuren van geroutiniseerd; be- bleemgerelateerd; veel

ming de autoriteit perkte delegatie delegatie
1 *

car- niet stabiel, bureaus voltijdse professional; multipele en tijdelijke
ribres worden verkocht aan geen persoonlijke loy- verbindingen

i elites aliteit

Bron: Nonet en Selznick, 1978: 22

Rechtstoepassing en 'typen' bureaucratie
De verwantschap tussen het recht en de inrichting van (uitvoerings)organisaties
wordt in het model van Nonet en Selznick gevonden in de historische ontwikke-
ling van beide fenomenen. De verwantschap kan ook aan verschillende vormen
van rechtstoepassing worden verbonden. Analoog aan typen publiekrechtelijke
rechtsvinding kunnen verschillende vormen van rechtstoepassing worden onder-
scheiden. In een studie naar publiekrechtelijke rechtsvinding onderscheidt De
Lange twee typen: subsumptie en afweging (De Lange, 1991). Subsumptie is de
klassieke vorm van toepassing van rechtsregels op feiten volgens de structuur

  van
het syllogisme. De regelgeving is hierbij de maior-premisse, het geval

T
fungeert als minor-premisse en de conclusie wordt gevormd door beslissing (de

  beschikking). Een andere grondstructuur is die van afweging. In afzonderlijke
gevallen worden daarin de in het recht gearticuleerde belangen door het bestuur
tegen elkaar afgewogen met inachtneming van de relevante omstandigheden van
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11
het geval. Vergelijkbaar  met deze grondstructuren  is het onderscheid  van

|   Luhmann (1966: 87) tussen conditionele programmering en doelprogrammering
Lenk (1990: 69-70) noemt deze grondstructuren treine Wenn-Dann-Entschei-

dungen' en 'Fallbehandlung':

'Reine Wenn-Dann-Entscheidungen sind dadurch gekennzeichnet, dass
sowohl Problemstellung als auch LosungsprozeB wohlstrukturiert sind. Es
handelt sich um automatisierbare Wahlakte, also um unechte Entscheidungs-

probleme, deren Losung in einem Programm fixiert kann'.

Gevalsbehandeling is 'dadurch gekennzeichnet, daB sowohl Problemstellung als
auch LasungsprozeB schlechter strukturiert sind'. Zoals blijkt uit de formulering,
is hier sprake van een continuum en niet van een dichotomie. Van zuivere sub-

sumptie kan praktisch geen sprake zijn, omdat er altijd een interpretatie plaats-
vindt die gedetermineerd wordt door de in het geding zijnde belangen. Evenmin
kan van een zuivere (vrije) afweging sprake zijn, omdat het recht tenminste

voorschrijft welke belangen juridisch relevant zijn en de afweging dus ook
elementen van subsumptie bevat. Toch is wei sprake van twee dominante typen

rechtstoepassing, waaraan specifieke inrichtingen van (uitvoerings)organisaties
kunnen worden verbonden.

1 De verbinding tussen vorm van rechtstoepassing en type organisatie kan worden

g gevonden in de 'technologie' van een organisatie, de wijze waarop een organisa-

 
tie 'invoer' transformeert in 'uitvoer'.  Het type rechtstoepassing  dat  de  wet
voorschrijft, is vanuit een organisatorisch perspectief de technologie van de
organisatie. En de technologie van een organisatie wordt in de literatuur wel in
verband gebracht met de structuur van een organisatie. Dat hoeft overigens geen
deterministisch verband te zijn; ook hier gaat het primair om logische verwant-

'
schappen.  In het geval van conditionele programmering of subsumptie ligt,
afhankelijk van de mate van abstractie van de regelgeving, in verband met de
technologie van massaproductie, theoretisch een (machine)bureaucratie voor de
hand (Mintzberg, 1991). Immers, in een (machine)bureaucratie vindt beheersing
plaats door de werkprocessen te standaardiseren. Gestandaardiseerde werkpro-

cessen zijn in een (machine)bureaucratie ook het meest effectief en efficient
vanwege de berekenbaarheid en de kenbaarheid, kortom de mate van routinise-

ring (zie ook de behandeling van het ideaaltype van Weber hiervoor). Perrow
(1986: 142) stelt in dit verband dat:

'(...) the advantages of bureaucracy can be realized in the routine situation;
the nonroutine organization must pay the considerable price of long periods

of personnel training, professional employees, confusion, wasted materials,
hit-or-miss efforts, unpredictable outputs, and so on.'

  Bij doelprogrammering  ligt een professionele bureaucratie  of een professionele

71



1   organisatie (Mintzberg, 1991) meer voor de hand, waarin de uitvoerende kern

   over
de meest machtige positie beschikt. Standaardisatie van het werkproces en

, routinisering is, vanwege het karakter van de regelgeving, nauwelijks mogelijk.
1 Het gaat telkens bij de concrete oordeelsvorming om een weging van de in het
'

geding zijnde belangen, om een professioneel oordeel. Dat betekent dat de
organisatie ook een ander karakter krijgt. De uitvoerende kern van dit soort
organisaties kan bestaan uit klassieke 'street level bureaucrats', die vanwege hun
beleidsruimte en hun intermediaire positie tussen organisatie en client een aan-
zienlijke machtspositie innemen in de uitvoerende organisatie (zie Snellen,
1996).
Ook Rosenthal cum suis (1996: 167 en verder) maken een met Mintzberg en
Perrow vergelijkbaar onderscheid tussen verschillende organisatievormen in het
openbaar bestuur. Zij onderscheiden een bureaucratische, een professionele en
een projectmatige organisatievorm. De bureaucratische organisatievorm is
ontleend aan Weber en is hiervoor behandeld. Professionele organisaties worden
bevolkt door professionals die een specialistische opleiding hebben genoten en
hun werk met een grote mate van zelfstandigheid vervullen. Kenmerkend voor
de professionele organisatie zijn de langdurige scholing en de intensieve trai-
ning. Van standaardisatie van het werkproces is niet of nauwelijks sprake, en dat
is ook, gezien de vereiste professionele oordeelsvorming, onmogelijk. De ver-
schillen tussen de bureaucratische en de professionele organisatievorm worden
door Rosenthal c.s. schematisch als volgt samengevat (schema 4).

Schema 4. Typering van bureaucratische en professionele organisatievorm

Bureaucratische organisatie Professionele organisatie

Centralisatie: structuur die sterk is gericht Decentralisatie: structuur die sterk is
op bureaucratische beheersing en controle gericht op professionele autonomie

Cultuur waarin regels, richtlijnen en pro- Cultuur waarin kennis en expertise be-
cedures belangrijk zijn langrijk zijn

Courdinatie door standaardisatie van Coordinatie door standaardisatie van
werkprocessen kennis en vaardigheden

Gezag berustend op status en positie: wie Gezag berustend op prestaties en vak-
de baas is, mag het zeggen technische deskundigheid

Loyaliteit aan de top Loyaliteit aan de professie

Bron: Rosenthal e.a., 1996: 171

Met een projectorganisatie wordt beoogd een structuur op maat te leveren voor
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een in de tijd begrensde en scherp omschreven taak. Kenmerkend voor de pro-
jectmatige organisatievorm is dat de structuur ad hoc wordt vastgesteld en
flexibel is. Er is doorgaans weinig formalisatie. Rang en hierarchische positie
zijn minder belangrijk dan deskundigheid en motivatie.

Samenvatting
In deze paragraaf zijn verbanden tussen wetgeving en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties behandeld, althans zoals deze in de literatuur worden beschre-

I ven. Gebleken is dat nadrukkelijk verbanden worden aangebracht tussen wetge-
i ving (of breder: recht) en de inrichting van (uitvoerings)organisaties. In eerste

instantie is het verband gevonden in de bureaucratische organisatievorm. De
verwantschap tussen recht en bureaucratie is echter niet eenduidig. Zowel naar
modaliteit van het recht als naar wijze van rechtstoepassing kunnen verschillen-
de bureaucratieen worden onderscheiden. Bij een specifieke modaliteit van het
recht (repressief, autonoom of responsief) valt te denken aan een bepaalde
organisatievorm, waarbij het bureaucratisch ideaaltype logisch vooral voor de
hand ligt in het stadium van autonoom recht. Ook is de bureaucratie verbonden
aan een bepaalde wijze van rechtstoepassing; bij subsumptie ligt een (machi-
ne)bureaucratie meer voor de hand, terwijl afweging in eerste instantie lijkt te
wijzen op een professionele organisatie.'
Overigens heeft de bureaucratische organisatievorm ook consequenties voor de
wetgeving. Dat heeft te maken met de wijze waarop de wetgevingsfunctie in een
bureaucratie wordt vormgegeven. Afzonderlijke bureaus, afdelingen en departe-
menten zijn verantwoordelijk voor hun 'eigen' wet- en regelgeving. De wetge-
vingsfunctie is bij de rijksoverheid verspreid over verschillende departementen
en binnen departementen zijn verschillende afdelingen en directies bezig met de
ontwikkeling van wet- en regelgeving. Verfijning en verdichting van regelge-
ving zijn daarvan het gevolg, evenals wellicht ook een zekere mate van instru-

mentalisering (bijvoorbeeld Van Seters, 1981). Met behulp van wetgeving poogt
de betreffende afdeling (of het departement) de beleidsdoelstellingen te realise-
ren. Lukt het in eerste instantie niet om de 'sector' te beheersen, dan is de reactie

doorgaans nieuwe, meer verfijnde of meer gedetailleerde regelgeving (bijvoor-
beeld om ontsnappingsroutes voor mede-overheden, burgers of maatschappelij-
ke organisaties af te sluiten).
Ook heeft de bureaucratische vorm geleid tot differentiatie in de regelgeving;
door de wetgevingsfunctie in verschillende organisaties onder te brengen zijn
verschillende 'wetsfamilies' ontstaan. Er wordt wel gesproken van 'veertien
wetsfamilies', verbonden  aan de departementen. Van Poelje  (1974: 65) stelt  in
dit verband:

'Hoe komt het, dat wij te maken hebben met niet op elkaar aansluitende

wetten, onlogische procedureverschillen en onoverzichtelijke spreiding van
regelen? Een belangrijke oorzaak kan zijn de manier, waarop wetten worden
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voorbereid, namelijk departementsgewijze. Een departement, dat wetten
ontwerpt, richt zich op de reeds in de sfeer van dat departement bestaande
wetgeving, waarmede men vertrouwd is (het bijna heilige "precedent"!). Zo
ontstaan duidelijk te onderscheiden "wetsfamilies", met - in zekere mate -
een eigen taalgebruik, eigen formuleringen en eigen constructies.'

Nadat halverwege de jaren zeventig het thema van de varieteit in wetsfamilies
op de agenda is gezet, worden allerlei pogingen ondernomen om tot meer uni-
forme wetgeving te komen. In dit verband kan vooral worden gewezen op de
zogenaamde Aanwijzingen voor de regelgeving. Hoewel er sinds 1951 techni-
sche aanwijzingen bestaan op het gebied van wet- en regelgeving, worden deze
in  1984 voor het eerst aangevuld met procesmatige, norminhoudelijke en metho-
dische aspecten, vooral met het oog op een zekere mate van harmonisatie van
'wetgevingskwaliteit' (Voermans, 1995: 34). Aan de bureaucratische organisa-
tievorm wordt met deze aanwijzingen niet getornd, waardoor de vraag gerecht-
vaardigd is of de 'wetgevingskwaliteit' en de eenduidigheid van wet- en regel-
geving als gevolg van deze aanwijzingen daadwerkelijk zijn toegenomen.

3.3 De inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT

Onderzoek naar ICT en de inrichting van organisaties
Vooral sinds de jaren zestig wordt onderzoek verricht naar de relatie tussen de
technologie van een organisatie (de wijze waarop de 'invoer' wordt omgezet in
'uitvoer') en ICT-toepassingen enerzijds en de inrichting van organisaties, in het
bijzonder gericht op de organisatiestructuur en het patroon van arbeidsdeling
anderzijds. Dat onderzoek kan aan de hand van twee lijnen worden geordend. In
de eerste plaats is een groot aantal correlatiestudies verricht (zie Lammers,
1987) naar de samenhang tussen de technologie van een organisatie en verschil-
lende elementen van de structuur van organisaties of het patroon van arbeidsde-
ling. Dit onderzoek heeft hoofdzakelijk een statisch karakter: op 66n moment in
de tijd worden verbanden geanalyseerd tussen de inrichting van het productie-
proces en specifieke aspecten van het organisatorisch functioneren. In het bij-
zonder wordt getracht om met behulp van onderzoek aan te tonen dat de inrich-
ting van het productieproces samenhangt met structurele variabelen, zoals de
mate van centralisatie van besluitvorming.
In de tweede lijn worden de effecten van technologische toepassingen op de
inrichting en het functioneren van organisaties geanalyseerd. Het karakter van
dit type onderzoeken is dynamisch: over kortere of langere perioden worden
effecten van ICT of samenhangen tussen ICT en aspecten van de organisatie
opgespoord en bestudeerd. Verondersteld wordt dat ICT-toepassingen de inrich-
ting van organisaties beinvloeden. Bij dit type onderzoeken kan naar ICT-toe-
passingen worden gedifferentieerd. Verschillende toepassingen kunnen verschil-
lende effecten sorteren in organisaties.
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Het idee dat ICT als een zelfstandige variabele kan worden beschouwd wordt in
de literatuur geproblematiseerd. Zowel het concept van ICT als de relaties tussen
het technische en het sociale systeem zijn wellicht te ingewikkeld om aan ICT
een zelfstandige betekenis toe te kennen: de verwevenheid tussen beide is niet
zonder meer uit te drukken in bijvoorbeeld causale verbanden. De paragraaf
wordt daarom afgesloten met een korte beschouwing over de aard van de inter-
acties en verbanden tussen de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT.

Technologie-structuur correlaties
De eerste lijn in het onderzoek naar technologie enerzijds en aspecten van
organisatie-inrichting anderzijds wordt gevormd door de zogenaamde correlatie-
studies. Daarin wordt de technologie waarvan de organisatie zich bedient be-
schouwd als een contingentiefactor. Overigens wordt technologie in deze studies
verschillend gedefinieerd. Perrow (1965: 915) verstaat onder technologie 'a
technique or complex of tectmiques-Employed to alter 'materials' (human or
nonhuman, mental or physical)   in an anticipated manner'. Volgens Perrow
kunnen organisaties worden geclassificeerd naar technologie door de mate
waarin deze routinematig van karakter is als uitgangspunt te nemen. In de vorige
paragraaf is het hierop gebaseerde onderscheid tussen de bureaucratie en een
professionele organisatie reeds uitgewerkt. Woodward (1975), Hickson et al.
(1969), Harvey (1968) en Hunt (1970) komen tot een andere conceptualisering
van technologie. De gemeenschappelijke noemer in hun conceptualisering is de

integratie van werkprocessen. Bij integratie van werkprocessen gaat het volgens
Lammers (1987: 137) om 'de mate waarin er sprake is van een onwrikbare,
continue serieschakeling van bewerkingen'. De technologie  van een organisatie
of de mate waarin werkprocessen zijn geYntegreerd, zo luidt de redenering, heeft

consequenties voor structuurvariabelen. Uit het onderzoek van Woodward
(1975:   17),  dat in hoofdstuk twee reeds is beschreven, blijkt  dat de arbeidskos-
ten, de verhouding tussen directe en indirecte arbeid, de hoeveelheid expertise

en de 'span of control' van de algemeen directeur evenredig verlopen met de
mate van technische complexiteit. Andere karakteristieken van de organisatie
volgen een U-curve, wat betekent dat naarmate de complexiteit toeneemt deze
karakteristieken eerst af- en later toenemen (of andersom in het geval van een
omgekeerde U-curve). Organisatorische karaktertrekken die in een paraboli Ehl
verband staan met technische complexiteit zijn:  (1) de flexibiliteit van de organi-1     \

satie   (de mate waarin verplichtingen en verantwoordelijkheden helder  zijn        
gedefinieerd),  (2)  de  mate van geschreven communicatie,  (3) de onderlinge 1    -
specialisatie van managementfuncties en (4) de scheiding tussen productieplan- 1
ning en het feitelijk toezicht op de productief Tlyll:p brengt de ver-  
schillende structuurvariabelen direct in verband met de mate van technische
complexiteit. zoals de mate van hierarchie en de verhouding tussen directe en
indirecte arbeid. Hage en Aiken (1969) nemen de mate van 'routine technology'
of 'routine work' als uitgangspunt. Als de klanten van een organisatie stabiel en
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uniform zijn en er veel bekend is over de specifieke behandeling die bij een
klant hoort, heeft de organisatie een routinematig werkproces. Uit hun onder-
zoek blijkt dat naarmate het routinematig karakter van het werkproces toeneemt,
de mate van centralisatie van besluitvorming over organisatorische vraagstukken
ook toeneemt. Dat geldt ook voor de mate van formalisatie van richtlijnen, zoals
het bestaan en het gebruik van handboeken, functiebeschrijvingen en specialisa-
tie. De efficiantie van de organisatie neemt eveneens toe. De hoeveelheid mede-
werkers met een professionele opleiding neemt daarentegen af naarmate het
routinematig karakter van het werkproces toeneemt. In dit onderzoek zijn geen
aanwijzingen gevonden voor een specifieke invloed van de grootte van de
organisatie.
Replicatie van dit type correlatiestudies heeft de relatie tussen 'technologie' en
de inrichting van organisaties geproblematiseerd of de onderlinge correlatie
tussen technologie en structuurvariabelen zelfs ontkracht (zie bijvoorbeeld Child
en Mansfield, 1972; Khandwalla, 1974; Comstock en Scott, 1977). Met name de
discussie over de grootte van de organisatie heeft ertoe geleid dat dit type onder-
zoek min of meer is vastgelopen. De grootte van de organisatie lijkt in nogal wat
onderzoeken te interacteren met technologie, waardoor het onzeker wordt waar-
door structuurvariabelen precies worden gedetermineerd. Daar waar sommige
onderzoeken lijken te wijzen op een samenhang tussen technologie en structuur-
variabelen, menen andere onderzoekers te hebben aangetoond dat wanneer
gecorrigeerd wordt voor de grootte van organisaties nauwelijks nog van samen-
hang kan worden gesproken. Ook de conceptuele verwarring heeft bijgedragen
aan het vastiopen van dit type onderzoek (Stanfield (1976: 491).

De effecten van ICT
Naast de studies die primair gericht zijn op correlaties tussen 'workflow integrati-
on' en structuurvariabelen kan op een tweede type onderzoeken worden gewe-
zen. In dit type onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de specifieke
effecten van (nieuwe) technologieen voor de inrichting en het functioneren van
organisaties. De specifieke effecten van ICT kunnen worden geanalyseerd door
de technologie af te zonderen van de integratie van werkprocessen (een van de
belangrijkste definities van technologie in de correlatiestudies). De effecten van
ICT kunnen ook worden geanalyseerd door specifieke concrete technologische
toepassingen in een concrete organisatorische context te onderzoeken. Barley
(1990: 62-63) maakt ten aanzien van dit type studies een onderscheid tussen een
'macrosocial' en eeft 'microsocial' perspectief.
Het 'macrosocial' perspectief verwijst hoofdzakelijk naar de zogenaamde 'deskil-
ling theorists'. De redenering van deze theoretici is dat nieuwe technologieen
leiden   tot een proces van 'deskilling', een voortdurend proces van degradatie
van het werk in organisaties. Toenemende fragmentatie en differentiatie van
activiteiten betekent dat het denkwerk steeds meer van het doe-werk wordt
gescheiden en dat daarbinnen voortdurend verdergaande fragmentatie van activi-
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teiten plaatsvindt. De fragmentatie van activiteiten leidt ertoe dat de leden van
een organisatie steeds specifieker werk verrichten waarvoor steeds minder

  kennis noodzakelijk is. Het verband tussen ICT en de inrichting van organisaties

     P  is lineair: ICT leidt tot verfijnder patronen van arbeidsdeling en dus tot verder-
i gaande degradatie van taken (en van professionele expertise).
· In het 'microsocial' perspectief staan de door nieuwe technologieen veroorzaak-

te effecten op het niveau van de organisatieleden centraal. De redenering luidt
dat nieuwe technologieen primair de taken en vaardigheden op het niveau van
de individuele organisatieleden beYnvloeden en dat deze veranderingen vervol-
gens op hun beurt weer mogelijkheden creeren (maar ook druk veroorzaken)
voor aanpassingen in de organisatiestructuur. Overigens gaat Barley uit van de
veronderstelling dat structuur en handelen op elkaar betrokken zijn in 'ongoing
action and interaction' en dus dat de micro- en macroperspectieven elkaar aan-
vullen.
Bij de effecten van technologische toepassingen op de inrichting van organisa-
ties en in het bijzonder op het patroon van arbeidsdeling kan worden gewezen
op het effect dat technologische ontwikkelingen hebben gehad in de medische
sfeer. In de medische sfeer is geconstateerd dat technologie verdergaande speci-
alisatie en arbeidsdeling bevordert (Thompson, 1976: 7). De observatie dat
technologische toepassingen leiden tot verdergaande specialisatie en meer
verfijnder patronen van arbeidsdeling wordt bevestigd door het werk van
Crompton en Reid (1982: 167). Op basis van onderzoek naar informatietechno-
logie en 'clerical work' concluderen zij:

'Thus while furthering the process of fragmentation, standardization and
routinization already apparent in the mechanization and reorganization of
clerical work, EDP (electronic data processing, SZ) also affects the alloca-
tion of decision-making in the organization and removes those elements of
clerical work which we have suggested may be considered capital functions.'

I

De redenering luidt dat de introductie van elektronische gegevensverwerking
, leidt tot fragmentatie van taken en een meer verfijnd patroon van arbeidsdeling,

  1 dat
de gefragmenteerde taken vervolgens kunnen worden gestandaardiseerd en

1 geroutiniseerd en dat de 'clerks' daardoor de controle over hun eigen taken

s   verliezen. In dit opzicht is dan sprake van centralisatie van beslissingsmacht,

l omdat het gantegreerde beeld over het gehele werkproces op het niveau van de

 uitvoerders
verdwijnt, inclusief de vrijheid om taken naar eigen inzicht uit te

$voeren. In Nederland is Zuurmond (1994) op basis van een onderzoek bij ge-
meentelijke sociale diensten tot vergelijkbare conclusies gekomen. Hij maakt als
het gaat om het integratie-fragmentatievraagstuk ten aanzien van werkprocessen
impliciet een onderscheid tussen het uitvoerend niveau en het management-,

respectievelijk beleidsniveau. Hij stelt dat 'de organisatie in staat is om haar
werkprocessen van batchtechnologie om te bouwen naar de procestechnologie,
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1

waarbij tegelijkertijd de machtsverhoudingen verschuiven ten gunste van staf,
F   leiding en toezicht (...). De uitvoering kan verder getayloriseerd worden middels

-    1 f formalisatie en specialisatie' (Zuurmond, 1994: 268). De ontwikkelingsgang die
i   ICT in het openbaar bestuur heeft doorgemaakt (zie hoofdstuk twee, in het

'
bijzonder de analyse van Heeks en Davies) maakt duidelijk hoe dit proces op
een concreet niveau gestalte krijgt en welke druk dergelijke effecten veroor-
zaakt. Zowel het type ICT als het type organisatie verandert door de druk die
beide op elkaar uitoefenen. In de fase van 'automation' verandert er in het
patroon van arbeidsdeling relatief weinig. Bestaande processen worden geauto-
matiseerd, hetgeen weliswaar leidt tot vervanging van mensen door computers
maar niet tot fundamenteel andere patronen van arbeidsdeling of tot fundamen-
teel andere organisatiestructuren. Ook in de fase van 'optimisation' blijven
bestaande processen gehandhaafd, zij het in ietwat verbeterde vormen. Pas in de
fasen van 'reengineering' en 'transformation' verandert ICT het patroon van
arbeidsdeling in een organisatie min of meer fundamenteel: bestaande processen
worden anders georganiseerd of verdwijnen en nieuwe processen worden ont-
wikkeld.
Overigens wordt bij de effecten van technologie op de inrichting van organisa-
ties wel een onderscheid gemaakt tussen industriale processen en kantoorauto-
matisering. Bij productieprocessen wordt het volgende ontwikkelingsverloop
waargenomen (zie Faunce, 1965: 153). Het productieproces (is ge)start met
'craft production'. Dat is vergelijkbaar met de stukproductie in de studie van
Woodward. De volgende fasen zijn 'mechanized production' (bij Woodward is
dit massaproductie) en 'automated production' (procesfabricage in het onder-
zoek van Woodward). Faunce stelt dat de eerste fase samengaat met een lage
graad van differentiatie van taken (arbeidsdeling). Organisatieleden zijn in deze
fase betrokken bij het gehele productieproces van een product of grote delen
daarvan. De ontwikkeling naar massaproductie leidt tot een hoge graad van
differentiatie en taakspecialisatie. Individuen verrichten slechts 6dn of enkele
activiteiten in een productieproces. Procesfabricage heeft weer een lage graad
van differentiatie tot gevolg. Het productieproces verloopt grotendeels geauto-
matiseerd en de organisatieleden controleren het proces, waarbij verschillende
activiteiten door dezelfde persoon worden verricht. Technologische ontwikke-
ling zou in industriele productieprocessen dus eerst leiden tot een hogere en
vervolgens tot een lagere mate van arbeidsdeling. Bij kantoorautomatisering is
volgens Faunce van zo'n U-curve geen sprake. Daar verloopt het proces lineair
in de richting van verdergaande specialisatie of fragmentatie van taken. Kantoor-
automatisering heeft uitsluitend verdergaande en verfijnder vormen van arbeids-
deling tot gevolg. Verschillende studies worden door Faunce aangehaald als
bewijs voor deze stelling. De vraag is echter of in de door Faunce gehanteerde
definitie van 'office automation' het begrip 'automation' wel terecht is. Wellicht
dat eerder sprake is van 'mechanization', wat zou betekenen dat kantoorautoma-
tisering leidt tot massaproductie en dat de fase van procesproductie (nog) niet is
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bereikt (ten tijde van de studie van Faunce, halverwege de jaren zestig).
Dat integratie van procesactiviteiten ook een mogelijkheid is, blijkt bijvoorbeeld
bij Zuurmond als die spreekt van procestechnologie. Wel blijft er bij hem een
onduidelijkheid bestaan op dit punt: bij procestechnologie komt Zuurmond
tegelijkertijd tot conclusies die met specialisatie en taylorisering worden geka-
rakteriseerd. Dat Zuurmond in zijn onderzoek spreekt van procestechnologie
kan echter toch een indicatie zijn voor automatisering in plaats van mechanise-
ring. Onduidelijk blijft daarom (1) of de fase van procestechnologie (al) is
bereikt en (2) wat procestechnologie betekent voor het patroon van arbeidsde-
ling.

Heeft ICT zeUstandige betekenis?
Bij onderzoek naar de consequenties van ICT voor de inrichting van organisa-
ties wordt verondersteld dat (informatie)technologie in zichzelf betekenis heeft.
Deze veronderstelling wordt in het zogenaamde technologiedebat geproblemati-
seerd. Ten eerste is ICT te algemeen en te abstract om als variabele te gebrui-
ken. De 'black box' van de technologie moet worden opengebroken om de
verschillende functies die het vervult bloot te leggen en de verschillende genera-
ties van ICT te definidren. Dat is in hoofdstuk twee gebeurd. Daarnaast speelt
het probleem van de toerekening van effecten: is (informatie)technologie wel zo
zelfstandig als in de genoemde studies wordt gesuggereerd? In het technologie-
debat is het beantwoorden van deze vraag met ja slechts tan van de posities (zie
voor een kroniek over het denken over technologie onder andere Van der Pot,
1994; Achterhuis (red.), 1992 en Achterhuis e.a., 1997). Van de Donk (1997:
146-153) vat het technologiedebat samen aan de hand van drie posities. De
deterministische positie beschouwt de consequenties van ICT als volledig gede-
termineerd door de eigenschappen van ICT. De consequenties zijn bovendien
onontkoombaar omdat ze voortvloeien uit een autonoom proces van technologi-
sche ontwikkeling. De gevolgen van ICT zijn verankerd in de karakteristieken
van de technologie en vormen een autonoom patroon dat zich onafhankelijk van
de wil van de betrokkenen en van buitenaf opdringt aan sociale systemen. In
deze visie kunnen de consequenties van technologie dus direct worden afgeleid
van de intrinsieke technologische eigenschappen en karakteristieken zoals die in
hoofdstuk twee zijn beschreven. Een zwakte van deze positie is dat de technolo-
gie wordt beschouwd als een uniform geheel, terwijl het begrip verwijst naar een
scala van concrete, onderling sterk uiteenlopende toepassingen. De tweede
positie, de voluntaristische. gaat uit van deze varieteit in ICT-toepassingen. Het
uitgangspunt van deze positie is dat (informatie)technologie niet meer en niet
minder is dan een 'neutraal en kneedbaar instrument'. Vanuit deze positie wordt
in concreet onderzoek vooral de systematische samenhang onderzocht tussen de
doelstellingen en motieven enerzijds (waarom en waarvoor wordt technologie
ontwikkeld en gebruikt?) en de consequenties van technologie anderzijds. De
waarde van dit type onderzoek is vooral gelegen in het relativeren van technolo-

79



gische ontwikkeling als 'unilinear progression' en het zichtbaar maken van het
scala van technologische keuzen en alternatieven. Toch loopt dit onderzoek vast,
aldus Winner (1993: 374-375):

'My conclusion is, then, that, although the social constructivists have opened
the black box and shown a colorful array of social actors, processes, and
images therein, the box they reveal is still a remarkably hollow one'.

Uit nogal wat onderzoek blijkt immers dat de kneedbaarheid en flexibiliteit van
technologie minder groot is dan in de voluntaristische positie wordt gesugge-
reerd, terwijl tegelijkertijd evenmin van een volledig technologisch gedetermi-
neerde uitkomst kan worden gesproken. Vandaar dat ook een derde positie
wordt onderscheiden, die door Van de Donk dynamisch constructivisme wordt
genoemd. Dit is de positie 'waarin consequenties worden begrepen als uitkom-
sten van interactie-processen tussen technologie, actoren en hun doelstellingen,
situatiedefinities en situatie- en omgevingskenmerken (behoeften, (historische)
omstandigheden, toevallige omstandigheden)' (Van de Donk, 1997: 150). Deze
positie wordt voor wat betreft de relatie tussen ICT en organisaties door Schai-
ken (1986: 13) treffend verwoord:

'Ultimately, I argue that the workplace is shaped by the interaction of work-
ers, managers, and technology at the point of production. Therefore, there is
no simple cause-and-effect relationship between the potential of new technol-
ogy to transform work and the final shape of the workplace. Although I focus
on technology as a factor of production, a number of other potent forces also
come into play, such as the type of work organization, the reliability of new
machines and systems, the response of workers, and other managerial goals.'

ICT is in interactieprocessen tussen techniek en sociale (organisatorische, juridi-
sche, culturele, enzovoort) context belangrijk, soms vanwege mogelijke intrin-
sieke eigenschappen en in andere gevallen vanwege het 'momentum' voor
verandering dat door de ontwikkeling en het gebruik van technologische toepas-
singen soms ontstaat. De consequenties van technologie moeten in deze positie
worden begrepen als uitkomsten van een proces dat wordt 'gekenmerkt door een
onvoorspelbare dynamische interactie tussen dimensies van zowel het concrete
sociale als het concrete technische systeem. Daarbij is telkens sprake van een
voortdurende en complexe wederzijdse conditionering en beYnvloeding van het
technische en sociale. Die conditionering is contingent, waardoor de uitkomsten
niet alleen sterk afhankelijk zijn van tijd en plaats maar bovendien ook princi-
pieel onvolledig', aldus Van de Donk. Wanneer de lijn van dynamisch construe-
tivisme in extremo wordt doorgetrokken leidt deze tot een situatie van vrijwel
oneindige historische regressie: de betekenis van technologie is afhankelijk van
de specifieke toepassing in de specifieke context, maar deze specifieke toepas-
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sing is ook weer in een specifieke context ontwikkeld, waarin de daarin bestaan-
de technologie een rol speelt, enzovoort. Toch is de technologie als factor wei
tot op zekere hoogte te isoleren van menselijke of maatschappelijke keuzen.
Technologie heeft, aldus Zuboff (1988), altijd twee dimensies: een intrinsieke
dimensie en een situationele dimensie. Deze moeten niet afzonderlijk maar in
combinatie met elkaar worden begrepen. De intrinsieke dimensie verwijst naar
de veranderingskracht van technologie:

'When the telephone makes it possible to pursue intimate conversations
without bodies that touch or eyes that meet, or when the electric light rescues
the night from darkness, the experience is more than simply an element
within the pattern. Such innovations give form and definition to our wordly
place and provoke a new vision of the potential for relatedness within it'
(Zuboff, 1988: 387).

Technologische toepassingen genereren dus intrinsiek sociale verandering, soms
zelfs alleen door het bestaan ervan. Maar de specifieke verandering is niet
zonder meer toe te rekenen aan de technologische toepassing:

'Those pretty fragments align themselves at random, but change in human
societies is not blind. Between the turning of the rim and the emergence of a
new pattern, there is another force that infuses the final configuration with
meaning: the human activity of choice. Though intentions do not always
predict consequences, humans do attempt to proceed by constructing mean-
ing, assessing interests, and, with varying degrees of awareness, making
choices' (Zuboff: 1988: 388).

Vanuit deze positie zijn voor onderzoek de mechanismen, processen en interac-
ties interessant tussen technologie en de context waarin deze wordt ontwikkeld,
geYntroduceerd en gebruikt. Daarin schuilt immers de immer beperkte en situa-
tiegebonden betekenis van informatietechnologie. De intrinsieke betekenis van
informatietechnologie voor organisaties vindt Zuboff (1988: 8-10) in twee
elementen. Het eerste element is 'automation'. Dat betekent volgens Zuboff dat
taken eerst uiteengelegd moeten worden in de meest elementaire delen. Vervol-
gens worden activiteiten gerationaliseerd, in ieder geval meer dan wanneer ze
door een mens zouden worden verricht. Het tweede element van informatietech-
nologie  is de daarin besloten 'informating capacity'. Niet alleen vervangt infor-
matietechnologie processen, ze registreert tegelijkertijd informatie over de
geautomatiseerde processen.

'As information technology is used to reproduce, extend, and improve upon
the process of substituting machines for human agency, it simultaneously
accomplishes something quite different The devices that automate by trans-
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lating information into action also register data about those automated activi-
ties, thus generating new streams of information' (Zuboff, 1988: 9).

Zowel het empirisch onderzoek naar wetgeving, ICT en de inrichting van orga-
nisaties als de interpretatie van de onderzoeksresultaten vinden plaats in de
context van het technologiedebat. Alle posities daarin bieden aanknopingspun-
ten voor het empirisch onderzoek en de interpretatie van de onderzoeksresulta-
ten, maar problematiseren tegelijkertijd de resultaten van dat onderzoek en de
interpretatie ervan. Een deterministisch perspectief wijst op de effecten van ICT
in organisaties, terwijl de constructivistische positie aandacht vraagt voor de
context waarin systemen worden ontwikkeld en de ontwerpkeuzen die zijn
gemaakt. Het dynamisch-constructivisme tenslotte richt het onderzoek op con-
crete interacties tussen de context en de ICT-toepassing, alsmede op de manier
waarop het veranderingsmomentum wordt 'gevuld' en de daaraan ten grondslag
liggende mechanismen en motieven.

Samenvatting
Technologie en ICT hebben langs verschillende lijnen betekenis voor de inrich-
ting van (uitvoerings)organisaties en de specifieke patronen van arbeidsdeling.
Hoewel oorspron-kelijk een sterke samenhang is geconstateerd tussen de tech-
nologie van een organisatie en een aantal variabelen in de organisatiestructuur,
is deze samenhang later geproblematiseerd. De grootte van de organisatie blijkt
een belangrijke factor te zijn die tussen technologische invloeden en het patroon
van arbeidsdeling (en de organisatiestructuur) interfereert. Toch zijn de patronen
van arbeidsdeling zoals die door Woodward zijn onderscheiden (waarvan stuk-
productie, massaproductie en procesproductie de belangrijkste zijn) nuttig
gebleken. Deze patronen kunnen immers worden gebruikt om de betekenis van
ICT voor de inrichting van organisaties te duiden en te karakteriseren.
Daartoe moet onder meer het begrip ICT uiteen worden gerafeld. Ten eerste
moet ICT gedifferentieerd worden benaderd naar de eigenschappen en functies
van specifieke (generaties) technologische toepassingen. Ook moet ICT zelf aan
een onderzoek worden onderworpen. Daarvoor zijn vragen noodzakelijk naar
ontwerpkeuzen, de inrichting van geautomatiseerde systemen en achterliggende
motieven. De betekenis van technologie komt tot stand in complexe interactie-
processen tussen de sociale omgeving en de concrete ICT-toepassingen. Om
inzicht te krijgen in de betekenis van ICT zou het empirisch onderzoek primair
gericht moeten worden op deze complexe interactieprocessen.

3.4 Wetgeving en ICT

Automatisering en juridisch  werk
Niet alleen is het gebruik van ICT-toepassingen verweven met de inrichting van
(uitvoerings)organisaties, ook wetgeving is niet ontsnapt aan de technologische
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ontwikkeling. Het gebruik van ICT roept bijvoorbeeld materieelrechtelijke
vragen op ten aanzien van belastingheffing, computercriminaliteit en de wetge-
ving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. Ook worden door het
gebruik van ICT vragen opgeworpen over de aard en de inhoud van het juridisch
werk. Hirsch Ballin (1985) beschrijft verschillende manieren waarop ICT het
juridisch werk beYnvloedt. Zo wijst hij erop dat een computer niet vergeet,
hetgeen precedenten een zoveel langduriger invloed kan geven dat de kans op
nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie erdoor afneemt. Ook zal de selecti-
viteit in het juridische werk toenemen, bijvoorbeeld omdat jurisprudentie die
buiten de gangbare jurisprudentietijdschriften blijft (zoals uitspraken van lagere
rechters) in databanken beschikbaar komt. En de geautomatiseerde ontsluiting
van wetgeving biedt kansen voor verbetering van de kwaliteit van wetgeving,
met name bij het opstellen van wijzigingswetten en bij harmonisatie van wetge-
ving. Desondanks blijft het eigenlijke juridische werk, aldus Hirsch Ballin,
buiten het bereik van computers. Een computer kan weliswaar algoritmen afwer-
ken, maar het juridisch redeneren en de belangenafweging die bij wetgeving
nodig is laten nauwelijks ruimte bestaan voor besluitvorming met inschakeling
van computers. De oorzaak daarvan is het fundamentele verschil tussen de
juridische rationaliteit, de redelijkheid die juridische beslissingen eigen moet
zijn, en de rationaliteit die de techniek kan realiseren. Voor zover het juridische
werk al bestaat uit regeltoepassing, is dat een ander soort regeltoepassing dan
het nauwgezet en exact uitvoeren van een door een algoritme voorgeschreven
bewerking.

'Bij juridische redeneringen zijn immers de premissen - rechtsnormen en
rechtsbeginselen - geen onveranderlijk gegeven, maar worden ze in de rede-
nering en toepassing uitgelegd, opnieuw geformuleerd, of genuanceerd.
Juridisch redeneren is een hermeneutisch proces, met de daaraan eigen heen-
en-weer gaande beweging tussen dat wat wordt uitgelegd enerzijds, en de
uitleg anderzijds. Dit geeft aan juridische rationaliteit iets dat zich onttrekt
aan fixatie in algoritmen, namelijk een marge van onvoorspelbaarheid die
toch geen willekeur is, maar die rekening houdt met het onvoorspelbare dat
aan het maatschappelijk leven eigen is' (Hirsch Ballin, 1985: 31).

Ondanks de beperkte mogelijkheden voor het gebruik van informatietechnologie
in het juridische werk is en wordt ICT op verschillende manieren gebruikt. Zo
wordt informatietechnologie gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen en het
ontwerpen van wetgeving en beleid. Ook wordt informatietechnologie gebruikt
voor een geautomatiseerde uitvoering van wetgeving, hetgeen terug kan slaan op
de wetgeving zelf. Tenslotte worden wetten en geautomatiseerde systemen soms
parallel ontwikkeld, hetgeen, zoals blijkt uit het onderzoek daarnaar, specifieke
vragen oproept. Aan de hand van de literatuur worden deze drie interacties en
verbanden tussen wetgeving en informatietechnologie geanalyseerd. Uit deze
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analyse kunnen vervolgens aanknopingspunten worden gedestilleerd om de
resultaten van het empirisch onderzoek te interpreteren.

ICT iii het wetgevings- en beleidsproces
De vraag of ICT-toepassingen een rol kunnen spelen bij het ontwerpen en ont-
wikkelen van wetgeving speelt eigenlijk al in een vroeg stadium van de ontwik-
keling van informatica een rol (zie Voermans, 1995: 12). Zo wordt in de staat

Virginia  in  1974 het zogenaamde QWIK-DRAFT-systeem in gebruik genomen,
een tekst-opmaaksysteem met voor die tijd revolutionaire mogelijkheden om
eenvoudiger en sneller ontwerpregelingen op te stellen, te wijzigen, op te slaan

en te printen.
In het begin van de jaren negentig worden in Nederland verschillende systemen
gebruikt bij het ontwerpen van regelgeving. Voermans (1995: 53) wijst in de
eerste plaats op administratieve (bureau)systemen. Zowel op de departementen
als bij de Raad van State en het parlement wordt gebruik gemaakt van personal
computers met software die de gebruikers in staat stelt teksten te schrijven en te
redigeren, (complexe) berekeningen te maken en databases in te richten en te
gebruiken. Ook zijn er speciaal op het wetgevingsproces ingerichte ICT-toepas-
singen, zoals informatiesystemen voor de voortgangsbewaking in wetgevings-
processen. Een tweede categorie toepassingen zijn de juridische databanken,
waaronder databanken die wet- en regelgeving bevatten. Tenslotte beschrijft
Voermans ExpertiSZE, een kennissysteem dat binnen het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid wordt gebruikt om het ontwerpen van regelingen
inhoudelijk te ondersteunen. Zowel voor wat betreft de administratieve (ont-
werp)handelingen als voor wat betreft de inhoudelijke ontwerpondersteuning
kan ICT dus worden gebruikt en wordt het in de praktijk ook gebruikt.
Aan de hand van een onder zijn leiding ontwikkeld systeem (LEDA) onderzoekt
Voermans de effecten van dergelijke ICT-toepassingen. Hij komt tot de conclu-
sie dat LEDA. dat werkt op basis van de Aanwijzingen voor de regelgeving, kan
bijdragen aan de snelheid waarmee regelingen kunnen worden ontworpen. Ook
kan het, door de aanwijzingsconforme inrichting, de kwaliteit van regelgeving
bevorderen (Voermans, 1995: 311). De snelheid van het proces wordt bevorderd
door de snelle ontsluiting van kennis en door communicatiemogelijkheden.
Door de inhoudelijke ontwerphulp, zo stelt Voermans, kan echter ook kwali-
teitswinst worden geboekt.
De kwaliteit van het ontwerp en de specifieke inrichting van wetten, alsmede de
kwaliteit van formuleringen en dergelijke, kan dus met behulp van ICT worden
verbeterd. Die kwaliteitsverbetering van wetgeving, zo stelt Geelhoed (1988),
kent wel grenzen. Zo zou de effectiviteit (en daarmee de kwaliteit) van wetge-
ving kunnen worden verbeterd door ICT te gebruiken voor het verzamelen van
informatie  over alle relevante aspecten  van een 'problematiek'. In verreweg  de
meeste gevallen blijkt echter dat het wetgevingsproces meer op subjectieve
percepties en niet te toetsen vooronderstellingen is gebaseerd dan op een grondi-
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ge analyse van feitelijke samenhangen, aldus Geelhoed. Dat geldt zowel voor de
departementale voorbereiding van wetgeving als voor de politieke besluitvor-
ming over wetgeving. In de praktijk ligt de nadruk in de bureaucratische voorbe-
reiding van wetgeving op bestaande beleidstradities in de desbetreffende depar-
tementen en op de ingevingen van het belanghebbende 'veld' (Geelhoed, 1988:
94). Ook de formele wetgever laat volgens Geelhoed zelden informatie over
feiten en hun samenhangen een belangrijke rol spelen in de besluitvorming.
Meer informatie geeft dus niet noodzakelijkerwijs een beter maatschappelijk
resultaat van de betreffende wetgeving. Onderzoek naar het gebruik van compu-
ters in het beleidsproces bevestigt deze conclusie tot op zekere hoogte. ICT
blijkt ooit geformuleerde verwachtingen van rationalisering van beleid lang niet
altijd waar te maken (zie Van de Donk, 1997: 36-56). Hoewel sommige onder-
zoekers inderdaad tot de conclusie komen dat het gebruik van informatiesyste-
men kan bijdragen aan versterking van het 'rationele' gehalte van de beleidsvor-
ming, domineren volgens Van de Donk de sceptici. ICT kan overigens wel de
arena waarin beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd veranderen en tot op zekere
hoogte ook rationaliseren, zo blijkt uit het empirisch onderzoek dat Van de
Donk heeft uitgevoerd (Van de Donk, 1997: 495). Voermans komt overigens
voor wat betreft LEDA op langere termijn tot een vergelijkbaar effect als hij
stelt dat de verhouding tussen de wetgevingspartners kan veranderen. Ontwerp-
kennis en -expertise wordt immers transparant gemaakt, hetgeen aan de ene kant
leidt tot 'emancipatoire' gevolgen voor bijvoorbeeld de Tweede Kamer, maar
tegelijkertijd de 'machtiger wordende' partners bindt aan dezelfde ontwerpken-
nis en -expertise. Op langere termijn draagt ICT dan overigens toch bij aan een
zekere mate van rationalisering van wetgeving.

1. j  De wetgever en de geautomatiseerde uitvoering
  f In deze studie staan ICT-toepassingen centraal die worden gebruikt bij beschik-

1 1 kingsprocessen. Hoewel deze niet primair betrekking hebben op wetgeving,
kunnen ze daarvoor wei betekenis hebben. Zo stelt Geelhoed (1988: 96) dat zich
bij de 'informatisering van het uitvoerend bestuur regelmatig ernstige moeilijkhe-
den' voordoen. Hij geeft daarvoor verschillende oorzaken. In de eerste plaats zal
volgens hem een wet- of regelgever die in het wetgevingsproces niet of slechts
selectief van beschikbare informatie kennis neemt gewoonlijk ook niet genegen
zijn om bij de vormgeving en uitwerking van zijn wettelijke regelingen op de
'informatiseringsvriendelijkheid' ervan te letten.

'Waar de wetgever zich vaak al weinig onder de indruk toont van de kosten
die zijn regelingen in de uitvoerende sfeer zullen meebrengen, kan er a forti-
ori niet op worden gerekend, dat hij zijn waardeoordelen over de inhoud
ervan zal afstemmen op de programmeerbaarheid van de nodige toepassings-
beslissingen' (Geelhoed, 1988: 96).
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Daarnaast zal de wetgever volgens Geelhoed de ambiguYteit en soms de vaag-
heid van definities moeten aanpakken. Daardoor ontstaan namelijk vaker uitvoe-
ringsproblemen dan door bijvoorbeeld de aantallen te verwerken aanvragen. Een
derde oorzaak voor de moeilijkheden is volgens Geelhoed de geringe bestendig-
heid van het type wetgeving waarvan de sociale rechtsstaat zich bedient. Deze
wetgeving is gevoelig voor wisselende politieke appreciaties van doelstellingen
en middelen. Ook is wetgeving kwetsbaar voor veranderingen in de maatschap-
pelijke context, en kan de wetgeving onvoorzien worden geraakt door wijziging-
en van andere wetten en regelingen, die deze direct of indirect beYnvloeden.
Tenslotte hinkt het openbaar bestuur op twee gedachten, aldus Geelhoed. Aan
de ene kant wil men wel de voordelen van een eenvoudige min of meer mecha-
nisch toepasbare regeling, aan de andere kant worden beleids- en beoordelings-
ruimte bij de toepassing op prijs gesteld.

'Voor de keuze geplaatst, pleegt men in de regel de ruimere competenties te
verkiezen boven de geringere bestuurlijke lasten van het eerste. Deze prefe-
rentie - zij is in talloze wettelijke regelingen herkenbaar - is bepaald niet
informatiserings- of automatiseringsvriendelijk' (Geelhoed, 1988: 97).

Ondanks deze moeilijkheden zijn geautomatiseerde beschikkingensystemen
geen zeldzaamheid meer in het openbaar bestuur. In hoofdstuk  n zijn verschil-
lende voorbeelden gegeven van dergelijke toepassingen. Kennelijk is de wetge-
ving   op die terreinen al 'automatiseringsvriendelijk gemaakt'. In Duitsland
spreekt men sinds de jaren zestig over de beginselen van 'Automationsgerechtig-
keit'. Volgens richtlijnen  in de deelstaat Beieren zou moeten worden gelet op de
eenvoud van voorschriften, de uniformiteit, de eenduidigheid, de systematiek en
het vermijden van vage, algemene begrippen (Hustinx, 1985: 46).
Voor een beschouwing over automatiseringsvriendelijkheid van wetgeving
kunnen aanknopingspunten worden gevonden bij Bing (1995). De geleidelijke
adaptatie van wetgeving koppelt hij aan drie generaties van informatiesystemen
die voor de toepassing van wetgeving zijn gebruikt. De eerste generatie syste-
men bestaat uit de centrale mainframes uit de jaren zestig. Deze systemen staan
min  of  meer  los  van de 'besluitvormers', diegenen  die  de wet toepassen,  en
functioneren dus op de achtergrond ten opzichte van het eigenlijke beschikking-
sproces. Ze hebben twee functies. In de eerste plaats worden met behulp van de

systemen centrale databases onderhouden. Daarnaast worden deze computers
gebruikt voor berekeningen, doorgaans op het gebied van sociale zekerheid en
belastingen. Juist op het punt van berekeningen vinden de eerste aanpassingen
van wetgeving plaats. Zo werd het zogenaamde 'Pauschbetrag fur die Werbungs-
kosten'  in de wetgeving van de Duitse deelstaat Beieren reeds in 1958 verhoogd
van DM 562 tot DM 564. De reden hiervoor is dat het nieuwe bedrag eenvoudig
door twaalf kan worden gedeeld (dat komt op een rond getal uit), waardoor de
uitkering identiek voor iedere maand kan worden gemaakt. Op deze manier
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hoeven geen fracties  van een pfennig te worden uitgekeerd  (zie  Bing,   1995:
218).
De tweede generatie systemen bestaat uit zogenaamde on-line systemen. Er
vindt decentralisatie plaats van mainframes naar werkstations, waardoor de
technologie meer verbonden wordt met het eigenlijke beschikkingsproces. In
conversatie met het werkstation komen 'besluitvormers' tot een beschikking,

daarbij gebruik makend van de data die op het scherm worden aangeboden. Op
deze manier structureert het systeem de relevante data en omstandigheden. Ook
worden in deze generatie systemen validiteitscontroles ontwikkeld: geautomati-
seerde controles op data om de validiteit ervan vast te stellen.

, GeYntegreerde systemen behoren tot de derde generatie. Alle faciliteiten in het
kader van het beschikkingsproces worden op een werkstation aangeboden, en de
gebruiker heeft toegang tot een kennissysteem (dat in verschillende vormen kan
voorkomen). Dat betekent dat ook de 'handleiding', die in vorige generaties op
papier bij het systeem werd geleverd, in het systeem is opgenomen. Zowel ten
aanzien van de beslissing als ten aanzien van het gebruik van het systeem wor-
den hulpfuncties en toelichtingen geautomatiseerd aangeboden. Op deze manier
wordt de scheiding tussen de registratie van feiten en de besluitvorming, een van
de karakteristieken van de eerste generatie systemen, ongedaan gemaakt.
Deze generaties systemen hebben geleidelijk het karakter van de desbetreffende

 
wetgeving veranderd. In de eerste plaats neemt Bing een ontwikkeling waar
waarin vage criteria worden vervangen door eenduidige criteria. De geautomati-
seerd toegepaste wetgeving bedient zich van vier typen eenduidige criteria: (1)
kwantificeerbare begrippen, zoals een geldbedrag, leeftijd en snelheid, (2)
onderlinge relaties, zoals groter, sneller, maar ook ouder-kind, (3) criteria met
binaire waarden, zoals geslacht en (4) begrippen met een juridische status.

: Voorbeelden van de laatste categorie zijn de begrippen arts en rechter, om aan te

1

,  geven dat het niet gaat om basiskwalificaties van een persoon maar om kwalifi-
i *  caties die door het recht zijn geformaliseerd.

Het karakter van wetgeving verandert niet alleen doordat vage criteria door
eenduidige criteria worden vervangen. Ook het verwijderen van expert-oordelen
uit de wet verandert het karakter ervan. Het gaat dan niet om de onzekerheid als

gevolg van factoren buiten het recht (zoals de vaagheid of eenduidigheid van

9
j begrippen), maar om de onzekerheid binnen het recht. Omdat het recht een

'technische taal' is, kent het eigen regels voor de interpretatie van woorden en

uitdrukkingen. Daarvoor is een expert-oordeel vereist. Dergelijke expert-oorde-
len zijn door de ontwikkeling van de verschillende generaties geautomatiseerde
systemen min of meer systematisch uit de wetgeving verwijderd.

-,  Een derde verandering in de wetgeving heeft volgens Bing te maken met het

hergebruik van informatie, bijvoorbeeld als gevolg van het koppelen van ver-
schillende gegevensbestanden. Door bestanden met elkaar te koppelen kunnen

gegevens worden gebruikt die in het kader van andere (beschikkings)processen
zijn verzameld. Zo kan het inkomen zoals dat bij de Belastingdienst bekend is
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1 worden gebruikt voor huursubsidie-aanvragen. In de praktijk van het openbaar
bestuur is het koppelen van databestanden inmiddels min of meer gemeengoed
geworden (Van Duivenboden, 1999). Het gebruik van koppelingen, aldus Bing,
heeft geleid tot rationalisatie van beschikkingsprocessen door het reduceren van
de behoefte aan specifieke, individuele informatie die anders (opnieuw) had
moeten worden verzameld. Voor de wetgeving heeft dit geleid tot een zekere
mate van harmonisatie of uniformering.
Al met al constateert Bing een ontwikkeling naar het hergebruik van gestructu-
reerde informatie uit bestaande informatiesystemen, terwijl tegelijkertijd het
gebruik van specifieke, op het geval betrekking hebbende feiten en niet-gestruc-
tureerde informatie afneemt. Ook hoeft daardoor in individuele gevallen minder
informatie te worden verzameld. De juridische implicaties van deze ontwikke-
ling zijn volgens Bing aanzienlijk.

'The reliance on pre-recorded facts is associated with data quality problems
that we hardly have approached systematically so far. And the shift towards
strict rules, away from expert judgements, may have several possible effects.
It may be more difficult to take into account the exceptional facts and cir-
cumstances in the individual case, and - to compensate this - one may have a
further breakdown of the rule structure into even more detailed categories,
each category governing only a few typical cases by strict rules. In this situa-
tion,  it.will  be a challenge to measure the development  in the yardsticks
offered by the traditional standards of the legal systems, the ideals of equal-
ity, equity, rule of law and legality' (Bing, 1995: 234-235).

Hiermee samenhangend is ook door De Mulder (1998) aandacht gevraagd voor
de juridische implicaties van dit type systemen en de betekenis ervan voor
wetgeving. Verschillende van de systemen die in hoofdstuk 66n kort zijn be-
schreven bevatten een aan de wet ontleend algoritme. Het algoritme is noodza-
kelijk om de beslisregels in de wet toe te kunnen passen op individuele gevallen,
en het is de vraag hoe zich dat verhoudt tot de betreffende wet. Doorgaans zal
het algoritme de wet weerspiegelen, maar soms kan de in het systeem vervatte
interpretatie van de wet rechterlijke toetsing niet doorstaan (Smit en Venstra,
1993). Dergelijke algoritmes kunnen volgens De Mulder worden gezien als een
vorm van vierde generatie wetgeving. Daarmee onderscheidt het zich van ge-
sproken, geschreven en gedrukt recht. De Mulder gebruikt twee dimensies om
de vierde generatie wetgeving, in digitale vorm, te onderscheiden. Dat zijn: (1)
de mate waarin het recht is verspreid en (2) de mate waarin het recht als 'interac-
tief' kan worden beschouwd. Gesproken en geschreven recht kunnen beide maar
op beperkte schaal worden verspreid, terwijl het gedrukte en het digitale recht
relatief eenvoudig op grote schaal kunnen worden verspreid. Op de tweede
dimensie, interactiviteit, komen gesproken en digitaal recht met elkaar overeen.
Geschreven en gedrukt recht kunnen, wanneer eenmaal vastgelegd, niet meer
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worden veranderd voor individuele gevallen. Bij gesproken en digitaal r
aan individuele gevallen een stem worden gegeven, en dat kan het res                  V
dat individuele geval beYnvloeden. De vier generaties wetgeving zijn weergege-
ven in schema 5.

Schema 5. Vier generaties wetgeving aan de hand van twee dimensies

interactief niet interactief

kleinschalige verspreiding gesproken recht geschreven recht

grootschalige verspreiding digitaal recht gedrukt recht

Bron: De Mulder, 1998: 51

Vierde generatie wetgeving, die de vorm aanneemt van computerprogramma's,
roept verschillende vragen op. De eerste vraag, die telkens zal moeten worden
beantwoord, is de vraag of een specifiek domein van wetgeving wel of niet in de
vorm van een computerprogramma mag worden toegepast. En zo ja, in wat voor
type systeem zou dat dan kunnen? Een andere vraag is wie het computerpro-
gramma eigenlijk vaststelt (De Mulder en Oskamp, 1996: 66). Meer in het
bijzonder gaat het daarbij om de volgende vragen:
-    Wie mogen het initiatief nemen tot geautomatiseerde regelgeving?
-    Wie hebben de bevoegdheid het initiatief formeel te bekrachtigen?
-  Wie zijn bevoegd het systeem te ontwerpen, te implementeren en te onder-

houden?

-   Wie zijn bevoegd het systeem - naast zijn toepassing - permanent te toetsen?

Parallelle wetgeving en systeemontwikkeling
Concrete interacties tussen wetgeving en ICT-toepassingen doen zich voor
wanneer een specifieke wet en het informatiesysteem dat voor de toepassing
daarvan wordt gebruikt parallel worden ontwikkeld. In de literatuur zijn ver-
schillende voorbeelden van dergelijke processen beschreven en geanalyseerd.
Van de Donk, Frissen en Snellen (1990) hebben een studie verricht naar de
parallelle ontwikkeling van de Wet studiefinanciering en het geautomatiseerd
systeem WSF-18+ (zie ook Van de Donk, 1990). Schokker (1996) richt zijn
onderzoek op de totstandkoming van de wet en het systeem Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA), de kindertoeslag in de Wet individuele huursubsidie en de
Wet terugdringing ziekteverzuim.
De analyse van Van de Donk (1990) start met een vergelijking van het proces
van wetgeving (volgens het zogenaamde draaiboek voor de wetgeving) en het
proces van systeemontwikkeling (volgens de SDM-methode). In beide proces-
sen. zo blijkt, wordt in de eerste fase(n) van het traject een algemeen idee uitge-
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werkt en volgens een bepaald procadd 'vertaald' in een eerste concept. Vervol-
gens worden de hoofdlijnen van de voorgenomen wet vertaald in de eerste ruwe
schets van het te ontwikkelen systeem. In deze fase is er vooral sprake van
eenrichtingsverkeer in de communicatie tussen wetgevingsjuristen en systeem-
ontwikkelaars. De wet moet immers worden afgebeeld in het systeem. Voor
zover systeemontwikkelaars 'terug communiceren', gebeurt dat in de vorm van
vragen die door de wetgevingsjuristen worden beantwoord. Daarna worden de
discussies lastiger, met name omdat de systeemontwikkelaars veel eerder zeker-
heid nodig hebben dan wetgevingsjuristen die kunnen bieden. Terwijl systeem-
ontwikkelaars de hoofdlijnen moeten gaan vertalen naar functionele en techni-
sche ontwerpen, moet over de ontwerpwet nog worden geadviseerd door de
Raad van State. Met name als invoering van de wet gelijktijdig moet plaatsvin-
den met invoering van het geautomatiseerd systeem wordt in deze fase de druk
op het wetgevingsproces groot. Eventuele wijziging van de wet stuit op steeds
grotere bezwaren in het proces van systeemontwikkeling, een argument waar-
mee ook de Tweede Kamer onder druk kan worden gezet. Hoewel beide proces-
sen dus een vergelijkbaar ontwerpproces doorlopen, leidt naarmate het proces
vordert de uiteenlopende dynamiek tot spanningen. Dat, zo stelt Van de Donk,
betekent doorgaans dat de wet het systeem zal volgen (de 'politiek wordt gedisci-
plineerd'), met name als gevolg van de druk op tijdige in- en uitvoering van de
wet.
Wanneer wet en informatiesysteem parallel worden ontwikkeld, heeft de sys-
teemontwikkeling tenminste twee gevolgen (Van de Donk, Frissen en Snellen,
1990: 16-17). Ten eerste neemt als gevolg van de behoefte van de systeemont-
wikkeling aan duidelijkheid en zekerheid de neiging toe om zo veel mogelijk, op
een zo concreet mogelijk niveau en op een zo vroeg mogelijk moment in de wet
vast te leggen. Dat heeft niet alleen voor het proces betekenis, maar ook voor de
inhoud van de wet. De kwaliteit van de wetgeving neemt toe, althans in de zin
van consistentie en eenduidige architectuur. De tweede consequentie van de
parallelle ontwikkeling van wet en informatiesysteem sluit daarop aan. Bij een
parallel ontwikkelingsproces is er vanuit de systeemontwikkeling volgens Van
de Donk, Frissen en Snellen een 'voortdurende aandrang tot vereenvoudiging
van  de  wet- en regelgeving'. Met vereenvoudiging wordt  met name gedoeld  op
het zo veel mogelijk vermijden van sterk individualiserende bepalingen.
De studie van Schokker plaatst deze conclusies in perspectief door verschillende
typen parallelle processen van wetgeving en systeemontwikkeling te onderschei-
den. De interactie tussen wet en informatiesysteem, zo blijkt, hangt onder meer
samen met de specifieke constellatie. Bij de ontwikkeling van de Gemeentelijke
Basis Administratie (GBA) gaat het om een nieuwe wet en een nieuw systeem,
waarbij wetgeving en systeemontwikkeling gelijktijdig plaatsvinden. De kinder-
toeslag in de Wet individuele huursubsidie (IHS) betreft een beperkte wetswijzi-
ging en een, eveneens beperkte, systeemwijziging. Ook hier is sprake van gelijk-
tijdigheid. Bij de Wet terugdringing ziekteverzuim (TZ) tenslotte gaat het om
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een ingrijpende wetswijziging, die zowel leidt tot nieuwbouw als tot aanpassing
van het informatiesysteem. Hier is slechts in beperkte mate sprake van gelijktij-
digheid, omdat de systeemontwikkeling pas begint als de wet in de Tweede
Kamer is aangenomen. Schokker karakteriseert de GBA als een wederzijds
leerproces, waarbij wetgeving en systeemontwikkeling elkaar tijdens het proces
onderling beinvloeden. In het geval van de IHS is volgens Schokker sprake van
een eenzijdig leerproces, waarbij de (tussen wetgeving en systeemontwikkeling
intermedierende) beleidsmedewerkers zich aanpassen aan de systeemontwikke-
laars. TZ wordt gekarakteriseerd als een verwijderingsproces. De eenzijdige
orientatie van de wetgevingsjuristen overheerst en voor de juristen blijken
systeemtechnische argumenten van ondergeschikt belang. De studie van Schok-
ker illustreert treffend het belang van de specifieke constellatie waarin wet en
informatiesysteem parallel worden ontwikkeld.

Samenvatting
Het gebruik van ICT-toepassingen voor juridisch redeneren lijkt a priori proble-
matisch. In eerste instantie is gewezen op de invloed van ICT op de inhoud en
het karakter van het juridisch werk. De eigenlijke kern van het werk, zo werd
gesteld, blijft buiten het bereik van ICT. Toch blijkt uit deze paragraaf dat ook
de kern van het juridisch redeneren door ICT wordt bereikt. Dat gebeurt bijvoor-
beeld via de band van wetgeving. Aan de hand van verschillende interacties en
verbanden tussen wetgeving en ICT is deze invloed verkend. Gebleken is dat het
gebruik van ICT voor het ontwerpen van wetgeving bijdraagt aan een zekere
mate van rationalisatie van de wet en het wetgevingsproces. Ook het gebruik
van ICT-toepassingen voor de uitvoering van wetgeving slaat terug op de wetge-
ving zelf. Geautomatiseerde toepassing van wetgeving vereist een zekere mate
van bestendigheid en eenduidigheid van de wetgeving. De wetgeving is in het
algemeen dus 'Automationsgerechter' geworden. Zeker wanneer wet en infor-
matiesysteem parallel worden ontwikkeld doet zich de invloed van ICT gelden.

3.5 Conclusie

De belangrijkste conclusies samengevat
Dit hoofdstuk toont aan dat een analyse op het niveau van de afzonderlijke
domeinen van wetgeving, ICT en de inrichting van (uitvoerings)organisaties kan
worden aangevuld met interacties en verbanden daartussen. Gezocht is naar
manieren waarop in de literatuur dergelijke verbanden en interacties worden
beschreven.

{ Wetgeving  en de inrichting van (uitvoerings)organisaties blijken vooral   met
lelkaar verbonden te zijn in de bureaucratische organisatievorm. De bureaucrati-
sche organisatievorm leent zich bij uitstek voor een juridische context omdat
deze vorm zelf een uitdrukking is van raHorreet-of-legeallezag. De verwant-
schap tussen wetgeving en bureaucratie is echter niet eenduidig. Zowel naar
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modaliteit van het recht als naar wijze van rechtstoepassing is de bureaucratie in
verschillende gedaanten onderscheiden.
Ook ICT en de inrichting van (uitvoerings)organisaties blijken op verschillende
manieren met elkaar in verband te worden gebracht. Aanvankelijk is getracht
tussen de technologie van een organisatie en verschillende aspecten van de
organisatiestructuur correlaties te ontdekken. De interactie met de grootte van de
organisatie problematiseert het vinden van correlaties zodanig dat dit onderzoek
min of meer is vastgelopen. De introductie van ICT blijkt overigens de inrich-
ting van organisaties wel te hebben beYnvloed. Er wordt wel geconstateerd dat
ICT specialisatie en een voortdurend verfijnder patroon van arbeidsdeling ver-
oorzaakt. Tegelijkertijd wordt deze constatering genuanceerd in het zogenaamde
technologiedebat. ICT blijkt immers ook een gevolg te zijn van verdergaande

specialisatie. In concrete situaties zal ICT telkens als factor moeten worden
geYdentificeerd en in verband moeten worden gebracht met de context waarin
ICT-toepassingen zijn ontwikkeld.
De context blijkt ook van belang voor een analyse van interacties en verbanden
tussen wetgeving en ICT. Verschillende auteurs nemen rationalisatie van wetge-
ving waar als gevolg van het gebruik van ICT-toepassingen. Dat geldt zowel
voor ICT-toepassingen die in het ontwerpproces worden gebruikt als voor geau-
tomatiseerde toepassing van wetgeving. Kennelijk veroorzaakt ICT een zekere
druk om wetgeving te vereenvoudigen en te parametriseren, maar ook om wet-
geving te harmoniseren. Analyse van concrete processen van parallelle ontwik-
keling van wetten en informatiesystemen bevestigt deze indruk, hoewel de vraag
of en de mate waarin ICT invloed uitoefent afhankelijk is van de specifieke
constellatie.

Het decor voor ontwikkelingen, verbanden en interacties
Wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT hebben zich dus
niet afzonderlijk ontwikkeld. Tussen deze domeinen worden concrete interacties
en verbanden waargenomen. Ook op een hoog niveau van abstractie worden
verbanden tussen de ontwikkelingen in de afzonderlijke domeinen gevonden, en
wel in de ontwikkeling die de Nederlandse staat heeft doorgemaakt. In de ne-
gentiende eeuw richt de staat zich vooral op de zogenaamde nachtwakerstaken,
in het bijzonder op de binnen- en buitenlandse veiligheid (zie bijvoorbeeld
Rosenthal c.s., 1996: 34-41). Voor deze taken is geen uitgebreide bureaucratie
noodzakelijk, noch een verfijnd stelsel van 'beleidswetgeving'. De industrialisa-
tie aan het eind van de negentiende eeuw leidt tot maatschappelijke problemen
en een actieve bemoeienis van de overheid met deze problemen (Van der Veen,
1986: 4). Naast de klassieke nachtwakerstaken neemt de overheid steeds meer
verzorgende en dienstverlenende taken op zich. De staat gaat zich bemoeien met
arbeidsomstandigheden en nog in de negentiende eeuw wordt een begin ge-
maakt met de ontwikkeling van wat later tot een uitgewerkt stelsel van sociale
zekerheid zal uitgroeien. Ook richten gemeentebesturen nutsbedrijven op voor
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collectieve voorzieningen als gas, water, elektra en riolering. De grondslagen
voor de verzorgingsstaat worden gelegd  in de periode  van  1930  tot 1945, aldus
Van der Veen (1986). In deze tijd van economische crises legt vooral Keynes de
basis voor overheidsinterventie ten behoeve van meer werkgelegenheid en een
stabiele conjunctuur. Na de oorlog vieren verzuiling en corporatisme hoogtij en
in deze context komt de verzorgingsstaat tot volle wasdom. Dat betekent onder
andere dat de overheid zich met vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk
leven actief gaat bemoeien (de economie, het onderwijs, de cultuur, de gezond-
heidszorg, enzovoort) en dat verfijnde stelsels van regelgeving totstandkomen
die worden uitgevoerd en gehandhaafd door grote en professionele bureaucratiee
n. De welvaart en economische groei in deze periode worden als de belangrijk-
ste oorzaken aangewezen voor de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De
economische crisis aan het begin van de jaren zeventig leidt tot een 'crisis'  in de
verzorgingsstaat (Rosenthal c.s., 1996: 36). Vier typen problemen worden
zichtbaar: de interne complexiteit van de overheid, de organisatie van de be-
leidsuitvoering, tegenvallende beleidsresultaten en oplopende kosten. Onder
andere als gevolg van politieke tegenstellingen worden deze problemen niet
direct aangepakt. Vanaf 1982 staat het openbaar bestuur in het teken van hervor-
ming van de verzorgingsstaat. Omvangrijke bureaucratieen worden gereorgani-
seerd en verfijnde maar ingewikkelde stelsels van regelgeving worden kritisch
doorgelicht (de 'dereguleringsoperatie').
Op een hoog abstractieniveau krijgen de ontwikkelingen in wetgeving, de in-
richting van (uitvoerings)organisaties en ICT dus relief tegen de achtergrond
van de ontwikkeling van de Nederlandse staat. De groei van de regelgeving en
(uitvoerings)organisaties, maar ook de verdergaande differentiatie in organisa-
ties en de nadruk op modificatie in plaats van codificatie passen naadloos in de
ontwikkeling van een nachtwakersstaat naar een verzorgingsstaat. De in hoofd-
stuk twee beschreven processen van reorganisatie en heroridntatie vallen samen
met de hervorming van de verzorgingsstaat. Dit niveau van abstractie levert
weliswaar enkele elementen op voor het decor waarin de ontwikkelingen, ver-
banden en interacties moeten worden geplaatst, maar het is te abstract om de
resultaten van het empirisch onderzoek te kunnen duiden. Daarom worden
daarvoor vooral de concepten en elementen van hoofdstuk twee gebruikt, alsme-
de de verbanden en interacties zoals ze in dit hoofdstuk zijn behandeld. De
combinatie van beide mondt uit in een kader dat als hulpmiddel kan worden
gebruikt voor de interpretatie van de resultaten van het empirisch onderzoek.
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4.     De heuristische hulpmiddelen
samengevat

4.1 Inleiding

Ter voorbereiding op het empirisch onderzoek worden in dit hoofdstuk de
belangrijkste ingredienten uit de hoofdstukken twee en drie kort samengevat.
Met behulp van het heuristisch instrumentarium dat uit de literatuur is gedestil-
leerd kunnen de resultaten van het empirisch onderzoek worden geduid. Bena-
drukt wordt dat het gaat om een hulpmiddel voor de interpretatie van het empi-
risch onderzoek. Het empirisch onderzoek kent een open en exploratief karakter
aan de hand van de in de probleemstelling geformuleerde onderzoeksvragen.
Een eventueel vooraf opgesteld theoretisch model zou dat karakter kunnen
doorkruisen. De vragen voor het empirisch onderzoek zijn daarom direct afge-
leid van de probleemstelling en het begrippenkader (waarvoor naar het inleidend
hoofdstuk wordt verwezen). Eventueel kunnen de heuristische hulpmiddelen een
rol spelen in het operationaliseringsproces van de vragen voor het empirisch
onderzoek. Hoewel daarmee het open en exploratieve karakter van het empirisch
onderzoek wel enigszins wordt aangetast, is wederzijdse beYnvloeding van
empirisch onderzoek en heuristische hulpmiddelen onvermijdelijk. In het vol-
gende hoofdstuk, waarin de onderzoekstrategie wordt toegelicht, is de relatie
tussen het kader en het empirisch onderzoek nader uitgewerkt.

4.2 Concepten en ontwikkelingen

Wetgeving
Wetgeving heeft zich in Nederland langs verschillende lijnen ontwikkeld. Er
zijn steeds meer wetten gekomen en wetten zijn ook steeds gedetailleerder
geworden. De wet wordt in toenemende mate als instrument gebruikt om maat-
schappelijke ontwikkelingen te beheersen  of te 'sturen'. Vooral  in het admini-
stratief recht is dergelijke 'instrumentele beleidswetgeving' in korte tijd sterk
ontwikkeld. Vanaf de jaren tachtig wordt dit in toenemende mate als een pro-
bleem ervaren. In eerste instantie wordt het probleem regeldichtheid of
regelverdichting genoemd, later wordt gesproken van juridisering.
De ontwikkelingen die zich in wetgeving voordoen kunnen met behulp van
verschillende concepten worden geduid. Allereerst is in hoofdstuk twee de
functie van wetgeving genoemd. Het recht heeft zowel een waarborgfunctie als
een instrumentele functie. Er wordt wel gesteld dat deze functies als het gaat om
bestuursrecht eigenlijk aspecten van een derde functie zijn: de normerende
functie. Bestuursrecht normeert het openbaar bestuur; het geeft regels voor de
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inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en bindt het bestuur aan

regels. Dat betekent dat het bestuursoptreden inhoudelijk en procedureel gebon-
den is aan regels van het recht. Daarmee legitimeert het recht overheidsoptreden.
In het toekennen van genormeerde bevoegdheden aan het openbaar bestuur
komt de instrumentele functie van het bestuursrecht naar voren. De bestuursbe-

voegdheden die het recht toekent kunnen worden gezien als instrumenten voor
het bestuur. Tegelijkertijd biedt het bestuursrecht aan burgers rechten en waar-
borgen. Zo hebben burgers verschillende mogelijkheden om zich te verzetten
tegen het bestuursoptreden, maar ook voorafgaand aan de bestuurlijke besluit-
vorming garandeert het bestuursrecht invloed van burgers.
Met behulp van de verschillende functies van wetgeving kunnen ontwikkelingen
in de loop van de tijd worden geduid. Dat kan ook met behulp van het begrip

rechtsgebied. Het recht bestaat uit verschillende rechtsgebieden, die aan de hand
van verschillende invalshoeken en verfijningsgraden kunnen worden benoemd.
De karakteristieken van specifieke rechtsgebieden kunnen van elkaar verschil-
len, bijvoorbeeld naar de mate waarin sprake is van waarborg- en instrumentele
functies.
Ontwikkelingen in wetgeving kunnen ook worden geduid met behulp van het
onderscheid tussen soorten van regelgeving. Verschillende soorten regelgeving
worden op centraal niveau onderscheiden. Naast wetten in formele zin zijn er
verschillende vormen van gedelegeerde wetgeving, zoals de algemene maatregel
van bestuur, de ministeriele regeling en het 'klein' Koninklijk Besluit. Tezamen
met de zelfstandige algemene maatregelen van bestuur vormen deze regelingen
de categorie algemeen verbindende voorschriften. Daarvan worden onderschei-
den de zogenaamde pseudo-wetgeving of beleidsregels, de plannen, de nota' s en
de circulaires.
Tenslotte kan ook de mate van detaillering worden gebruikt om ontwikkelingen
in wetgeving te duiden. Voor wat betreft de mate van detaillering kunnen geen
absolute ijkpunten of maatstaven worden geformuleerd; in de concrete vergelij-
king van verschillende regelingen kan worden bepaald of wetten meer of minder
gedetailleerd zijn en aan de hand van welke invalshoeken sprake is van meer of
minder detaillering (bijvoorbeeld naar omschreven gedragingen, naar procedure,
naar doelgroep, enzovoort).
De genoemde aspecten zullen niet altijd los van elkaar staan. Wetgeving waarbij
de nadruk ligt op de instrumentele functie zal zich vooral naar een rechtsgebied
begeven dat zich daarvoor leent. Dat kan bijvoorbeeld het administratief recht
zijn, waarop de grote vlucht die de instrumentele beleidswetgeving heeft geno-
men ook wijst. Het benadrukken van de instrumentele functie kan bovendien
leiden tot de behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit. Dat betekent dat de
voorkeur uitgaat naar gedelegeerde vormen van algemeen verbindende voor-
schriften, naar zelfstandige algemene maatregelen van bestuur en naar beleidsre-

gels. Het ligt voor de hand dat de mate van detaillering van wet- en regelgeving
ook toeneemt met het instrumenteel gebruik ervan. Getracht wordt immers om
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maatschappelijke ontwikkelingen te beheersen, waardoor het mogelijk is dat er
een voortdurende druk ligt op verdere detaillering. Wanneer de waarborgfunctie
wordt benadrukt, ligt het voor de hand dat wordt gekozen voor een type regelge-
ving en een rechtsgebied dat zich daarvoor leent. Zo speelt in het constitutioneel
recht de waarborgfunctie een belangrijke rol. Het benadrukken van de waar-
borgfunctie gaat logisch gezien ook goed samen met het gebruik van wetten in
formele zin, niet alleen vanuit het oogpunt van rechtszekerheid maar ook wan-
neer wordt geredeneerd vanuit het legaliteitsbeginsel. Ten aanzien van de mate
van detaillering laat een nadruk op de waarborgfunctie betrekkelijk veel ruimte.

De inrichting van (uitvoerings)organisaties
Ook voor het duiden van ontwikkelingen in de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties op het niveau van de rijksoverheid zijn verschillende concep-
ten gebruikt. In de eerste plaats is gewezen op het patroon van arbeidsdeling.
Het patroon van arbeidsdeling is op twee niveaus onderscheiden, te weten. (1)
op het niveau van de officiele hierarchie van autoriteit en (2) op het niveau van
de werkstroom.
Op het niveau van officiele hierarchie van autoriteit worden verschillende bases
voor arbeidsdeling in de literatuur genoemd. Twee min of meer fundamentele
patronen van arbeidsdeling kunnen worden onderscheiden: (1) arbeidsdeling
naar doelstelling (of product) en (2) arbeidsdeling naar proces (of functie). Aan
de hand van deze bases worden ook twee hoofdvormen van organisaties be-
schreven. De U-vorm ('unitary form') is gebaseerd op arbeidsdeling naar functie
en lijkt de natuurlijke vorm te zijn voor het efficient organiseren van activiteiten.
Bij 'radial expansion' leidt de U-vorm tot cumulatieve beheersingsverliezen en
daarom tot inefficientie. Bovendien zal 'radial expansion' uiteindelijk kiden tot
strategische besluitvorming die niet meer primair op het winst- of efficientie-
motief is gebaseerd. De multidivisionele structuur ('M-form'), waarin  het  func-
tioneel patroon van arbeidsdeling is vervangen door quasi-autonome divisies,
heeft in die situatie verschillende voordelen.
Op het niveau van concrete werk- of denkprocessen zijn eveneens verschillende
patronen van arbeidsdeling beschreven. Zo worden drie groepen 'productiesyste-
men' onderscheiden: (1) 'small batch and unit production' (waarbij er nauwe-
lijks sprake is van arbeidsdeling op het niveau van het concrete werkproces), (2)
'large batch and mass production' (waarbij er sprake is van een verfijnd patroon
van arbeidsdeling) en (3) 'process production' (in deze situatie is er wederom in
geringe mate sprake van arbeidsdeling op het niveau van het werkproces). Ook
'intellectuele productieprocessen' zijn soms aan de hand van deze productiesys-
temen te karakteriseren. Door het uiteenleggen van productieprocessen (in de
context van het openbaar bestuur gaat het dan vaak om besluitvormingsproces-
sen) wordt bijvoorbeeld specialisatie bevorderd, waarmee schaalvoordelen
kunnen worden behaald. Tegelijkertijd wordt met het uiteenleggen van (besluit-
vormings)processen de relevante horizon van een organisatielid beperkt, waar-
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mee beter wordt aangesloten op de begrensde individuele rationaliteit van orga-
nisatieleden. Ten derde wordt met het uiteenleggen van productieprocessen
recht gedaan aan de structurele scheiding tussen politiek en bureaucratie. De
doel-middelendichotomie in (besluitvormings)processen weerspiegelt de ge-
scheiden functies en rollen van politiek en bureaucratie.
Aan het patroon van arbeidsdeling zijn twee dimensies verbonden waarmee
ontwikkelingen in de inrichting van (uitvoerings)organisaties kunnen worden
geduid. De eerste dimensie is die van de orientaties en rolopvattingen van orga-
nisatieleden. In hoofdstuk twee is de conclusie getrokken dat in de context van
uitvoeringsorganisaties drie primaire orientaties kunnen worden onderscheiden:
een primaire orientatie op de situatie of de client, een primaire orientatie op de
wet- en regelgeving en een primaire orientatie op het interne werkproces. Theo-
retisch kunnen hierbij verschillende rolpatronen worden verwacht. Bij een
primaire orientatie op de situatie of de client zullen uitvoeringsambtenaren zich
waarschijnlijk als professioneel uitvoerder (of specialist, in de zin van iemand
die beschikt over een bepaalde expertise) definieren. Uitvoeringsambtenaren die
zich richten op de wet- en regelgeving zullen zich daarentegen eerder als 'mecha-
nische uitvoerders of toepassers' zien. Bij een primaire orientatie op het interne
werkproces en de inrichting daarvan ligt een rolopvatting als bijvoorbeeld de
'procesoperator' of 'procesbegeleider' meer voor de hand. De primaire orienta-
ties kunnen ook worden vertaald naar de officiele hierarchie van autoriteit in de
organisatie. Dan komen bijvoorbeeld rolpatronen in beeld als de onderzoeker
(wanneer de situatie of de client voorop heeft gestaan bij de structureren), de
gevalsbehandelaar (als de regels voor de structurering bepalend zijn geweest) en
de productie-ondersteuner of 'procesmanager' (bij een redenering vanuit het
interne werkproces).
Naast de oriantaties en rolopvattingen van organisatieleden is nog een tweede
dimensie aan het patroon van arbeidsdeling onderscheiden. In deze dimensie
gaat het om de machtsverhoudingen in de organisatie en het daarmee samen-

hangende karakter van de organisatie. Met een specifiek patroon van arbeidsde-
ling gaan specifieke patronen van machtsverdeling samen. Processen van ar-
beidsdeling leiden immers niet alleen tot het verdelen van arbeid, maar ook tot
het verdelen van machtsbronnen. Analoog aan de onderscheiden niveaus van
arbeidsdeling worden ook verschillende niveaus van machtsdistributie onder-
scheiden. In het werkproces gaat het om macht over en invloed op het feitelijke
resultaat van het proces (de beschikking). Als het gaat om het niveau van de
officiele hierarchie van autoriteit (en dus om machtsbronnen ten aanzien van de
inrichting van het werk en de organisatie) komt het karakter van de betreffende
organisatie in beeld. Omdat het in deze studie gaat om uitvoeringsorganisaties in
het openbaar bestuur moet in ieder geval rekening worden gehouden met twee
specifieke karaktertrekken: de scheiding tussen politiek en bestuur en de schei-
ding tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. Beide scheidingen leiden op het
officiele niveau van hierarchie in de organisatie tot specifieke patronen van
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machtsdistributie. Omdat besluitvorming over de doelstellingen (het 'wat') is
voorbehouden aan de politiek en de voorbereiding daarvan geschiedt door
beleidsontwikkelaars, blijft er - theoretisch althans - voor uitvoeringsorganisaties
niet veel over. Het 'restant' is echter onder meer afhankelijk van het karakter
van de specifieke wetgeving, zoals blijkt uit de interacties en verbanden tussen
wetgeving en de inrichting van (uitvoerings)organisaties.

Informatie- en communicatietechnologie
In betrekkelijk korte tijd is ICT in het openbaar bestuur een belangrijke rol gaan
spelen. De lijn waarin ICT zich in die tijd heeft ontwikkeld is op hoofdlijnen
min of meer eenduidig. Oorspronkelijk bestaat de technologie vooral uit grote
mainframes die voor administratieve functies en rekenexercities worden ingezet.
Vanaf de jaren zeventig en tachtig gaan kleine(re) mini-computers en personal
computers domineren. Het aantal toepassingen neemt sterk toe, en de hardware
verbreidt en verspreidt zich snel in de departementale bureaucratie. De jaren
negentig zijn de jaren van netwerktechnologie en het Internet.
Met behulp van verschillende concepten kunnen de ontwikkelingen van en in
ICT worden geduid. Twee concepten staan in hoofdstuk twee centraal: (1)
generaties en (2) functies en karakteristieken van ICT. De concepten leggen
verschillende aspecten van de ontwikkeling van ICT bloot.
ICT heeft zich in verschillende generaties of fasen ontwikkeld. In de eerste
generatie van ICT-ontwikkeling ('initiation') beoogt het gebruik van computers
vooral kostenbesparing te realiseren. Daartoe worden computers ingezet om
routinematige. op veel rekenwerk gebaseerde taken uit te voeren. Computers
worden in deze fase vooral 'technisch' benaderd. In de fase van 'contagion'
groeit het enthousiasme voor de mogelijkheden van de nieuwe technologie,
hetgeen er onder andere toe leidt dat diverse primaire werkprocessen worden
geautomatiseerd. Dat gebeurt vooral door de bestaande administratieve proces-
sen als uitgangspunt te nemen, hetgeen leidt tot een zekere mate van 'eilandauto-
matisering'.  In  de  fase van 'control'  gaan het midden- en topmanagement  zich
met de automatisering bemoeien. Er komen procedures en structuren voor de
planning en afweging van investeringen in automatisering. De verantwoordelijk-
heid voor informatievoorziening wordt op een hoger niveau in de organisatie
ondergebracht. Mede daardoor ontstaat 'integration', waarmee de volgende fase
in de ontwikkeling van ICT wordt ingeluid. De aandacht wordt verlegd van het
administratieve proces naar gegevens. Eerst worden de gegevens geYnventari-
seerd waaraan de organisatie behoefte heeft. Vervolgens worden deze met
elkaar in verband gebracht en geclusterd, waarna databases en daaraan verbon-
den toepassingen kunnen worden ontworpen. De fase van 'data administration'
vloeit voort uit de vierde fase. De verzameling, registratie en bewerking van
gegevens wordt in een strategisch perspectief geplaatst en expliciet afgewogen.
Deze fase leidt min  of meer vanzelf tot de laatste  fase,  die van 'demassing'.  De
organisatie realiseert zich dat de informatiestrategie niet centraal te sturen is en
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verspreidt de informatiefunctie in de organisatie. Op verschillende niveaus
worden verantwoordelijkheden aangewezen voor gemeenschappelijk te gebrui-
ken gegevens.
De ontwikkeling van ICT in het openbaar bestuur kan dus met behulp van
generaties en ontwikkelingsfasen worden geduid. Een andere benadering richt
zich primair op de functies of karakteristieken van ICT. Verschillende auteurs
noemen verschillende karakteristieken. Calculatie, controle, transparantie en
communicatie zouden eigenschappen van ICT zijn. Als het gaat om ICT en
democratie beschikt ICT over zes specifieke kenmerken, te weten (1) exponenti-
ele toename van de hoeveelheid beschikbare informatie, (2) toename van de
snelheid waarmee informatie kan worden verzameld, verspreid en opgezocht,

(3) meer controle op de informatie door de ontvangers ervan, (4) meer mogelijk-
heden voor de zenders om aan 'information targeting' te doen, (5) decentralisa-
tie in een kader van centralisatie en (6) het vermogen om interactie tussen zen-
der en ontvanger tot stand te brengen. Tenslotte worden drie fundamentele
functies van ICT in het openbaar bestuur genoemd: (1) algoritmische functies,
(2) transparantiefuncties en (3) virtualiteitsfuncties.
De functies en karakteristieken van ICT, alsmede de fasen of generaties waarin
ze zich heeft ontwikkeld, kunnen niet los worden gemaakt van de context waar-
in ICT wordt ontwikkeld en toegepast. ICT wordt gebruikt in organisaties, en

geautomatiseerde beschikkingensystemen zijn direct gerelateerd aan een speci-
fiek juridisch arrangement. Een benadering die zich uitsluitend richt op ontwik-
kelingen in technologie, wetgeving en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties moet dus worden aangevuld met een benadering waarin de
interacties en verbanden tussen deze fenomenen centraal worden gesteld.

4.3 Interacties en verbanden

Wetgeving en de inrichting van (uitvoerings)organisaties
Tussen wetgeving (of breder: recht) en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties worden in de literatuur verschillende verbanden aangebracht.
In eerste instantie is een verband gevonden in de bureaucratische organisatie-
vorm zoals deze door Weber ideaaltypisch is uitgewerkt. Deze vorm leent zich

bij uitstek voor een juridische context omdat de bureaucratische organisatievorm
zelf een uitdrukking is van rationeel of legaal gezag. Hoewel er tussen wet en de
bureaucratische organisatievorm verwantschap bestaat, is het verband niet
zonder meer eenduidig. Zowel naar de modaliteit van het recht als naar de wijze
van rechtstoepassing kunnen verschillende typen organisaties en bureaucratiean
worden onderscheiden. Het bureaucratische ideaaltype lijkt vooral geschikt te
zijn voor de modaliteit van het autonoom recht. Daarin is het recht gescheiden
van de politiek, en bestaat de rechtsorde primair uit een set van regels. De ori-
ntatie op regels begrenst weliswaar de creativiteit van juridische instituties,

maar beperkt ook het risico dat de juridische instituties verweven raken met het
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politieke domein. Procedures staan in het autonoom recht centraal; deze modali-
teit van het recht richt zich vooral op stabiele en formele regels, en niet op
materiale rechtvaardigheid. Kritiek op het positief recht kan niet voortvloeien uit
het recht of uit de toepassing ervan, maar behoort tot het domein van de politiek.
De formele rationaliteit van het recht en van het bureaucratische ideaaltype
komen dus in de modaliteit van het autonoom recht bijeen.
Naast de modaliteit van het recht is ook de wijze van rechtstoepassing van
belang voor de inrichting van (uitvoerings)organisaties. Analoog aan publie-
krechtelijke rechtsvinding zijn twee typen rechtstoepassing onderscheiden:
subsumptie en afweging. Deze kunnen leiden tot verschillende inrichtingen van
uitvoeringsorganisaties. In het geval van subsumptie ligt een (machi-
ne)bureaucratie voor de hand, bij doelprogrammering is de organisatie idealiter
ingericht langs de lijnen van een professionele bureaucratie. Op verschillende
punten blijken beide organisaties van elkaar te verschillen. Terwijl de machine-
bureaucratie gekarakteriseerd wordt door een gecentraliseerde structuur, beheer-
sing en controle, is een professionele bureaucratie naar de aard van de organisa-
tie gedecentraliseerd. De structuur van een professionele bureaucratie is immers
gebaseerd op het uitgangspunt van professionele autonomie en vrijheid. Ook de
culturen van beide typen organisaties verschillen van elkaar. Regels, richtlijnen
en procedures zijn vooral in een machinebureaucratie van belang. Een machine-
bureaucratie wordt gecoordineerd door werkprocessen te standaardiseren. Door
standaardisatie van kennis en vaardigheden vindt in een professionele bureau-
cratie beheersing plaats. En waar in een professionele bureaucratie het gezag
berust op prestaties en vaktechnische deskundigheid, berust dat in een machine-
bureaucratie op status, positie en hierarchie. Tenslotte zijn ambtenaren in een
machinebureaucratie loyaal aan de top; ambtenaren in een professionele bureau-
cratie zijn primair loyaal aan de professie.

De inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT
De technologie van een organisatie en het gebruik dat een organisatie van ICT
maakt hebben langs verschillende lijnen betekenis voor de manier waarop een
organisatie is ingericht. Hoewel oorspronkelijk in de literatuur samenhang is
geconstateerd tussen de technologie van een organisatie en een aantal variabelen
in de organisatiestructuur, is deze samenhang later geproblematiseerd. Vooral de
grootte van de organisatie blijkt een belangrijke factor te zijn die eventuele
technologische invloeden op de organisatiestructuur kan ontkrachten. Toch zijn
verschillende patronen van arbeidsdeling nuttig gebleken om de invloed van
ICT op de inrichting van (uitvoerings)organisaties te duiden.
Volgens de 'deskilling theorists' leiden nieuwe technologiean tot een voortdu-
rend proces van degradatie van het werk in organisaties. Toenemende fragmen-
tatie en differentiatie van activiteiten leiden ertoe dat het denkwerk steeds meer
van het doe-werk wordt gescheiden. Bovendien vindt binnen het denkwerk en
het doe-werk een verdergaande fragmentatie van activiteiten plaats. Het verband
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tussen ICT en de inrichting van organisaties is lineair: ICT leidt tot verfijnder
patronen van arbeidsdeling en dus tot verdergaande degradatie van taken.
In de medische sfeer is deze conclusie bevestigd. Onderzoek wijst uit dat ICT
een min of meer continu proces van specialisatie en arbeidsdeling bevordert.
Ook wanneer de conclusie wordt vertaald naar het zogenaamde 'clerical work'
blijkt deze houdbaar. De introductie van elektronische gegevensverwerking voor
'clerical work' leidt tot fragmentatie van taken en een meer verfijnd patroon van
arbeidsdeling. De gefragmenteerde taken kunnen vervolgens worden gestan-
daardiseerd en geroutiniseerd. Daardoor verliezen de 'clerks' de controle over
hun eigen taken. Omdat het geYntegreerde beeld over het gehele werkproces op
het niveau van de uitvoerders verdwijnt, is sprake van centralisatie van beslis-
singsmacht. Ook Nederlandse literatuur, onder andere op basis van onderzoek in
gemeentelijke sociale diensten, bevestigt dit proces. Hoewel soms in de litera-
tuur een onderscheid wordt gemaakt tussen de betekenis van industriele automa-
tisering en van kantoorautomatisering, blijkt dit onderscheid vooralsnog aanlei-
ding te geven tot twijfel. De vraag is of het U-vormig verloop van industri8le
automatisering (eerst een verfijnder patroon van arbeidsdeling, vervolgens een
minder verfijnd patroon van arbeidsdeling) voor kantoorautomatisering moet
worden vervangen door een lineair verloop (voortgaand proces van een verfijn-
der patroon van arbeidsdeling).
Een andere vraag is hoe de relatie tussen ICT en organisaties eigenlijk moet
worden geconceptualiseerd. Moet bij effecten van ICT op organisaties niet
tegelijkertijd worden gesproken van effecten van organisaties op ICT? En zo ja,
zouden de onderlinge interacties en verbanden dan niet moeten worden gepro-
blematiseerd? Ten aanzien van deze vraag zijn aan de hand van de literatuur drie
posities onderscheiden. In de deterministische positie worden de consequenties
van ICT gerelateerd aan de eigenschappen van ICT. De consequenties zijn
bovendien onontkoombaar omdat ze voortvloeien uit een autonoom proces van
technologische ontwikkeling. Een zwak element van deze positie is dat de
technologie wordt beschouwd als een uniform geheel, terwijl het begrip in
werkelijkheid verwijst naar een scala van concrete, onderling sterk verschillende
toepassingen. De voluntaristische positie houdt meer rekening met variBteit.
Deze beschouwt ICT in extremo als een neutraal en kneedbaar instrument. Het
zou dus in onderzoek vooral moeten gaan om de samenhang tussen de doelstel-
lingen en motieven enerzijds en de consequenties van technologie anderzijds.
Het dynamisch constructivisme brengt de eerste twee posities met elkaar in
verband. Consequenties worden begrepen als uitkomsten van interactieproces-
sen tussen technologie, actoren en hun doelstellingen, situatiedefinities en omge-
vingskenmerken. Technologie is in deze interactieprocessen bijvoorbeeld van
belang omdat bij de ontwikkeling van specifieke ICT-toepassingen een 'momen-
tum' voor verandering kan ontstaan. In dat momentum kan de technologie zoals

die op dat moment bestaat richting geven aan de verandering. Technologie heeft
immers altijd een intrinsieke dimensie en een contingente dimensie, die in com-
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binatie met elkaar moeten worden begrepen.
Beide dimensies van ICT komen bijeen in de ontwikkeling van ICT in organisa-
ties. Deze ontwikkeling is aan de hand van vier stadia beschreven, waarin de
concrete interacties tussen ICT en organisaties waarneembaar zijn. In het stadi-
um van 'automation' beoogt ICT de manier te veranderen waarop de invoer van
een organisatie wordt omgezet in de uitvoer (van handmatig naar geautomati-
seerd). Het gaat in dit stadium, eenvoudig gezegd, om 'dezelfde dingen doen op
dezelfde manier,  maar dan sneller en goedkoper'. 'Optimisation' verwijst  naar
het stadium waarin applicaties gegevensstructuren en werkprocessen rationalise-
ren. De geautomatiseerde processen en applicaties worden tegen het licht gehou-
den vanuit de idee van 'incrementele effectiviteit' (dezelfde dingen doen op een
iets betere manier). Terwijl ICT in het stadium van 'automation' bestaande
processen vervangt, ondersteunt het in het stadium van 'optimisation' de rationa-
liteit van processen. Bij 'reengineering' vernieuwt ICT de processen min of
meer radicaal. Gegevensstructuren en werkprocessen worden opnieuw ontwor-
pen ('dezelfde dingen  doen op een veel betere manier'). 'Transformation'  is  het
laatste stadium van de interactie tussen ICT en organisatie. In dit stadium wordt
de organisatie veranderd door een volledige transformatie van gegevensstructu-
ren en werkprocessen. Het gaat in dit stadium, eenvoudig gezegd, vooral om
'nieuwe dingen  doen'. Met behulp  van deze ontwikkelingsgang  en de concrete
interacties tussen ICT en de inrichting van (uitvoerings)organisaties kunnen de
resultaten van het empirisch onderzoek worden geduid.

Wetgeving en ICT
Ook tussen wetgeving (ook breder: recht) en ICT worden in de literatuur op
verschillende manieren interacties geconstateerd en verbanden aangebracht. Op
een fundamenteel niveau lijkt het gebruik van ICT-toepassingen voor het juri-
disch redeneren problematisch. ICT blijft buiten de eigenlijke kern van het
juridisch werk, hoewel de inhoud en het karakter van het juridisch werk kunnen
veranderen (er komt bijvoorbeeld meer informatie beschikbaar, die ook beter en
langer kan worden bewaard). Een computer kan weliswaar algoritmen afwerken,
maar het juridisch redeneren en de belangenafweging die bij wetgeving nodig is
laten nauwelijks ruimte bestaan voor besluitvorming met inschakeling van
computers. De oorzaak daarvan is gelegen in het fundamentele verschil tussen
de juridische rationaliteit, de redelijkheid die juridische beslissingen eigen moet
zijn, en de rationaliteit die de techniek kan realiseren.
Desondanks blijkt dat ook de kern van het juridisch redeneren soms wordt
geraakt door ICT. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de band van de wetgeving.
Verschillende interacties en verbanden tussen wetgeving en ICT zijn in hoofd-
stuk drie beschreven. Daaruit is gebleken dat het gebruik van ICT voor het
ontwerpen van wetgeving bijdraagt aan een zekere mate van rationalisatie van
de wetgeving en het wetgevingsproces. Soms wordt dit een inhoudelijke kwali-
teitsverbetering genoemd. De kwaliteit van de wetgeving (in de zin van - forme-
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le - consistentie en eenduidigheid) kan worden verbeterd door ICT te gebruiken
voor het ontwerpen van wetgeving. De verbetering van de wetgevingskwaliteit
stuit overigens wel op grenzen. Het wetgevingsproces blijkt lang niet altijd
gebaseerd te zijn op een grondige en rationele analyse van feitelijke samenhang-

en. Wetgeving is veeleer het resultaat van subjectieve percepties en niet te
toetsen veronderstellingen. De verwachting dat ICT leidt tot rationalisering
blijkt in de praktijk dan ook nauwelijks waar te maken, hoewel er wel onderzoe-
ken zijn die daarop wijzen. De arena waarin beleid en wetgeving tot stand
komen blijkt tot op zekere hoogte wel te worden gerationaliseerd als gevolg van
het gebruik van ICT. Ook op langere termijn draagt ICT daardoor bij aan een
zekere mate van rationalisering van de wetgeving zelf.
Het gebruik van ICT-toepassingen voor uitvoering heeft ook betekenis voor de
wet- en regelgeving. Geautomatiseerde toepassing van wetgeving vereist een
zekere mate van bestendigheid en eenduidigheid van wetgeving. Wetten in
formele zin liggen dan voor de hand vanwege hun relatieve bestendigheid. In
samenhang met de geautomatiseerde toepassing van wetgeving zijn vage begrip-

pen vervangen door eenduidige (doorgaans kwantificeerbare) begrippen. Ook
expert-oordelen zijn geleidelijk uit de geautomatiseerd uit te voeren wetgeving
verwijderd. Tenslotte gaat geautomatiseerde toepassing van wetgeving soms
gepaard met hergebruik van informatie en het koppelen van bestanden. Koppe-
len van bestanden, zo blijkt, leidt tot harmonisatie van wet- en regelgeving.
Uiteenlopende betekenissen van begrippen zijn teruggebracht tot een eenduidige
betekenis, teneinde hergebruik van informatie mogelijk te maken. In het alge-
meen is wetgeving dus 'Automationsgerechter' geworden.
Met name wanneer wet en informatiesysteem parallel worden ontwikkeld is de
invloed van ICT concreet zichtbaar en tot op zekere hoogte ook grijpbaar. Zo zal
het informatiesysteem in sommige gevallen consequenties hebben voor de wet
in kwestie. De mate van 'Automationsgerechtigkeit' van wetgeving neemt
hierdoor verder toe. Maar ook voor het proces heeft de parallelle ontwikkeling
van wet en informatiesysteem betekenis. Zo moeten in het wetgevingsproces
reeds in een vroeg stadium keuzes worden gefixeerd en verhelderd. Bovendien
wordt uit de sfeer van de systeemontwikkeling een voortdurende druk tot ver-
eenvoudiging geconstateerd: individualiserende bepalingen moeten bijvoorbeeld
zoveel mogelijk worden vermeden. Of en in hoeverre de invloed van systeem-
ontwikkelaars zich doet gelden, hangt af van de specifieke constellatie. Telkens
zal deze constellatie moeten worden bekeken om de feitelijke interacties zicht-
baar te maken.

4.4 Naar een empirisch onderzoek

In dit hoofdstuk zijn de heuristische hulpmiddelen van deze studie samengevat.
Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen de resultaten van het empirisch
onderzoek worden geduid en geanalyseerd. In de schema's zes en zeven zijn de
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uitgewerkte hulpmiddelen in een kader bijeen gebracht.

Schema 6. Ontwikkelingen in wetgeving, organisatie en ICT afzonderlijk

Wetgeving Inrichting van de (uitvoe- ICT
rings)organisatie

- functie (normering, -   patroon van arbeidsde- -   generaties van ICT
instrument, waarborg) ling (functie, doel- (automation, optimi-

- karakter (codificatie, groep, gebied, enzo- sation, reenginee-

modificatie) voort) ring, transformation)
- rechtsgebied -    orientaties en rolopvat- -    functies en karakte-
-   soort van regelgeving tingen van uitvoeren- ristieken ICT (calcu-

(wet in formele zin, den (regels, latie, controle,
algemene maatregel klant/situatie, proces) transparantie, enzo-
van bestuur, enzovoort) - interne machtsverhou- voort)

-   mate van detaillering dingen in de driehoek
staf, management en

uitvoering, politiek en
bureaucratie en beleids-
ontwikke-
ling/uitvoering

Schema 7. Verbanden en interacties tussen wetgeving, organisatie en ICT

Wetgeving en organisatie Organisatie en ICT ICT en wetgeving

-    de bureaucratische or- -    ICT bevordert verder- -     ICT en het ontwer-
ganisatievorm gaande patronen van pen van wetgeving

-   modaliteiten van recht arbeidsdeling en speci- (rationalisatie)
en typen bureaucratie alisatie -    ICT en geautomati-

-    wijze van rechtstoepas- -   type en generatie ICT seerde uitvoering
sing en inrichting van en type organisatie (eenduidigheid
de organisatie -    rol van ICT (gevolg en neemt toe, expert-

oorzaak) oordelen worden

verwijderd en har-
monisatie)

- parallelle ontwikke-
ling wet en informa-
tiesysteem
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In het empirisch onderzoek ligt de vraag voor hoe wetgeving, de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en ICT zich in concrete en uiteenlopende domeinen
van overheidsbeleid hebben ontwikkeld en welke interacties en verbanden
daarin kunnen worden waargenomen. Met gebruikmaking van de hulpmiddelen
zoals ze in dit hoofdstuk zijn samengevat kunnen de waargenomen ontwikke-

lingen, interacties en verbanden worden geduid en in perspectief worden ge-
plaatst.
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5.      Strategie voor het empirisch
onderzoek

5.1 Inleiding

Met behulp van de literatuur is in de voorgaande hoofdstukken het gereedschap
ontwikkeld waarmee de resultaten van het empirisch onderzoek kunnen worden
geYnterpreteerd. In de volgende twee hoofdstukken worden deze resultaten
beschreven. Om de reikwijdte, status en waarde van de uitspraken in die
hoofdstukken te kunnen begrijpen is inzicht vereist in de keuzen die in het
onderzoek zijn gemaakt. In dit hoofdstuk passeren enkele belangrijke keuzen de
revue. Achtereenvolgens gaat het daarbij om keuzen op het niveau van de
strategie en het ontwerp van het empirisch onderzoek (paragraaf twee) en
keuzen op het niveau van de afzonderlijke case-studies (paragraaf drie).

5.2 Onderzoekstrategie: toelichting op de ontwerpkeuzen

De onderzoekstrategie
Bij de onderzoekstrategie ligt in beginsel een keuze voor uit drie strategieen: het
experiment, de survey en de case-study (zie Hutjes en Van Buuren, 1992).
Bepalend voor de keuze van de onderzoekstrategie zijn onder andere de
doelstellingen van het onderzoek en de mogelijkheden om deze doelstellingen te
realiseren. In hoeverre is een uitgebreide 'body of knowledge' voorhanden
waarop kan worden voortgebouwd? Is er sprake van een te onderzoeken empirie
en is deze ook toegankelijk? Elke strategie kent haar eigen doelstellingen en een
eigen toepassingsbereik. Bij het experiment wordt getracht samenhangen op te
sporen door situaties uit hun omgeving te isoleren en afzonderlijke factoren
(oorzaken) te varitren onder gelijktijdige meting van de effecten daarvan.
Vanwege deze doelstelling kent het experiment een beperkt toepassingsbereik in
een sociale context, waarin situaties zich niet makkelijk laten isoleren uit hun
omgeving. Bij een survey wordt (doorgaans op basis van een quasi-
experimenteel onderzoeksontwerp) een klein aantal nauwkeurig gedefinieerde
variabelen onderzocht bij een groot aantal eenheden. De basis voor de survey-
strategie wordt gelegd door de combinatie van drie vooronderstellingen: de
representativiteit van de steekproef of de responsgroep ten opzichte van de
populatie, de wet van de grote getallen (waardoor kan worden verwacht dat de
verdeling in de responsgroep ook een reeel beeld geeft van de verdeling in de
populatie) en, voor surveys met een verklarende doelstelling, de formule
'causaliteit = correlatie minus storende factoren minus interactie-effecten' (zie
Segers en Hagenaars, 1990).
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In tegenstelling tot het experiment en de survey wordt een te onderzoeken
fenomeen bij de strategie van de case-study niet geYsoleerd uit de context maar
in die context bestudeerd. Bij de case-study gaat het dus om 'de intensieve
bestudering van een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de
verwevenheid van relevante factoren behouden blijft' (Hutjes en Van Buuren,
1992: 15; ook Yin, 1994: 13). De expliciete aandacht voor de verwevenheid
tussen fenomeen en context leidt ertoe dat de case-study als onderzoekstrategie
niet te vatten is in een quasi-experimenteel onderzoeksontwerp, zoals de 'one-
shot case study', 'static group comparison' of 'one-group pretest-posttest'
ontwerpen bij Campbell en Stanley (1963: 6). Integendeel, het gaat bij de case-
study strategie om een zelfstandig onderzoeksontwerp met ontwerpkeuzen van
een andere orde.
De doelstellingen van het onderzoek zijn richtinggevend voor de
onderzoekstrategie. Centraal in deze studie staat de aard van de interacties en
verbanden die zich voordoen tussen wetgeving, de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en ICT. Hoewel in de literatuur wel verbanden tussen
wetgeving en organisatie, tussen organisatie en ICT en tussen ICT en wetgeving
in de literatuur worden behandeld, ontbreekt een systematisch kader of een
samenhangend perspectief. Ook ontbreekt in de literatuur een systematische
toetsing van zo'n perspectief aan de hand van vooraf gedefinieerde hypothesen,
waarop kan worden voortgebouwd. Niet alleen ontbreekt zo'n kader in de
literatuur, het is ook een expliciete doelstelling van deze studie om ingredienten
voor zo'n kader te ontwikkelen en de empirische bruikbaarheid ervan te
verkennen.

Verschillende argumenten pleiten voor een case-study strategie. In de eerste

plaats gaat het er bij de case-study strategie om het fenomeen in de context te
onderzoeken en als het kan in verschillende contexten. De context is dus
noodzakelijk voor het begrijpen van het fenomeen. De complexe interacties en
verbanden tussen wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT,
waarop in hoofdstuk drie is gewezen, moeten dan ook in deze concepten worden
begrepen. In dit onderzoek staat de wisselwerking tussen fenomenen centraal, en
daarvoor leent de strategie van de case-study zich bij uitstek. Door het open
ontwerp is de case-study strategie immers uiterst geschikt voor een exploratief
onderzoek naar dergelijke interacties. De onderzochte praktijken worden in de
case-study strategie met een zoveel mogelijk open ontwerp benaderd. De
onderzoeker   is geen 'tabula   rasa', en evenmin   kan   dat   van het empirisch
onderzoek worden gezegd. De onderzoeksvragen zijn leidend en ook de
resultaten van de literatuurstudie richten de aandacht van de onderzoeker op
specifieke aspecten van de onderzochte werkelijkheid. De literatuurstudie
beoogt echter vooral het vocabulaire aan te leveren om de werkelijkheid te
duiden. Voor een dergelijke verhouding tussen literatuur en onderzochte praktijk
is de case-study als onderzoekstrategie geschikter dan experiment en survey.
Als onderzoekstrategie komt de survey om verschillende redenen niet in
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aanmerking. Zo is uit de hoofdstukken twee en drie gebleken dat niet alle
samenhangen in dit onderzoek voort kunnen bouwen op een theoretisch
geavanceerde traditie. Eveneens ontbreekt een verfijnd en regelmatig getoetst
theoretisch kader voor een samenhangende analyse van wetgeving, de inrichting
van (uitvoerings)organisaties en ICT. De theoretische concepten uit de
literatuurstudie zijn doorgaans (nog) te ruw voor operationalisering in concrete
factoren en items. Daarvoor is onderzoek in de diepte noodzakelijk: onderzoek
in verschillende contexten, onderzoek naar mechanismen waardoor patronen van
arbeidsdeling veranderen, enzovoort. Aan deze verdieping tracht het onderzoek
bij te dragen. Daarnaast is er ook als het gaat om het empirisch veld
(geautomatiseerde beschikkingensystemen) nauwelijks sprake van een lange
traditie. Er kan dus niet worden voortgebouwd op uitgebreide kennis van het
fenomeen geautomatiseerde beschikkingensystemen in de beleidspraktijk. Het
onderzoek van Snellen (1993) kan worden beschouwd als een eerste poging tot
inventarisatie van de mate waarin beschikkingsprocessen bij de rijksoverheid
zijn geautomatiseerd. Tenslotte is ook het aantal te onderzoeken factoren relatief
groot (wetgeving, verschillende aspecten van de inrichting van de organisatie en
ICT in een historisch ontwikkelingsperspectieD, mede als gevolg van de
verschillende invalshoeken. Een verantwoorde strategie van survey-onderzoek is
daardoor bij voorbaat uitgesloten, tenzij het aantal factoren op het niveau van de
onderzoeksvragen wordt beperkt. En daarmee zouden ook de
onderzoeksdoelstellingen worden aangetast, hetgeen als optie alleen reeel is bij
gebrek aan een beter alternatief. Zo'n alternatief bestaat in dit geval wel: de
strategie van de case-study.
Naast de survey valt ook het experiment snel af als mogelijke
onderzoekstrategie. Zowel de veronderstelling dat in de onderzochte situatie
factoren te isoleren zijn als de transplantatie van een experimentele situatie naar
een realistische politiek-bestuurlijke context maken het experiment als
onderzoekstrategie ongeschikt. Immers, aan beide condities wordt niet of
nauwelijks voldaan. Interacties en verbanden tussen wetgeving, de inrichting
van (uitvoerings)organisaties en ICT moeten worden geplaatst in een complexe
politiek-bestuurlijke, juridische en organisatorische context. Deze is niet in een
experimenteel ontwerp te vertalen waarvan uiteindelijk ook verondersteld wordt
dat het de werkelijkheid weergeeft. De strategie van de case-study leent zich
daarvoor wel.

Het case-study ontwerp
Bij het case-study ontwerp onderscheidt Yin (1994: 39) twee dimensies waarop
een keuze kan worden gemaakt. Ten eerste moet de vraag worden beantwoord
hoeveel cases worden onderzocht, meer in het bijzonder of het gaat om een
enkelvoudig of een meervoudig case-study ontwerp. In de tweede plaats
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onderscheidt Yin holistische en verankerde ontwerpen. De twee dimensies
leiden tot vier verschillende ontwerpen voor de case-study strategie (schema
acht).

Schema 8. Vier ontwerpen voor de case-study strategie

edn case meerdere cases

holistisch (enkelvoudig Type 1 Type 3
analyseniveau)

verankerd (meerdere Type 2 Type 4
analyseniveaus)

Bron: Yin, 1994: 39

Als het gaat om het gebruik van de case-study strategie pleit Yin voor
meervoudige ontwerpen, waarmee de kracht van de strategie aanzienlijk wordt
versterkt ten opzichte van enkelvoudige ontwerpen. Een verantwoorde keuze
voor een enkelvoudig ontwerp (waarbij 66n case wordt onderzocht) kan volgens
Yin slechts plaatsvinden binnen een nauw omschreven toepassingsbereik. Een
enkelvoudig ontwerp is in beginsel verantwoord als het gaat om:
- een kritieke case (waarmee de theorie valt of staat) in een goed

geformuleerde theorie;
-    een extreme of unieke case;
-    de openbarende of revelerende case: hiervan is sprake als een onderzoeker de

kans heeft om een tot dan toe voor onderzoek ontoegankelijk fenomeen te
bestuderen;

-    een prelude op verder onderzoek.
Van deze omstandigheden is in het onderhavige onderzoek vooralsnog geen
sprake (bijvoorbeeld een kritieke case in een goed geformuleerde theorie) of kan
niet a priori worden beoordeeld of ervan sprake is (gezien het ontbreken van een
theoretisch geavanceerde traditie is eigenlijk - nog - niet te beoordelen wanneer
een case extreem of uniek is). En hoewel ook deze studie preludeert op verder
onderzoek kan op basis van dit criterium ook worden gekozen voor een
meervoudig ontwerp. Bovendien is een meervoudig ontwerp, zelfs al wordt aan
deze voorwaarden voldaan, te prefereren boven een enkelvoudig ontwerp. Het
meest voor de hand liggende ontwerp is dus een meervoudige case-study. Het
gebruik van meerdere analyseniveaus (wetgeving, de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en ICT, alsmede specifieke elementen en dimensies
daarvan) leidt ertoe dat het empirisch onderzoek te karakteriseren is als een
type 4'-ontwerp (een verankerde meervoudige case-study).

Gekozen wordt voor het gebruik van twee cases. Twee cases maken een zekere
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mate van diepgang mogelijk die praktisch hanteerbaar is met het oog op de voor
het empirisch onderzoek beschikbare tijd. Met meer dan twee cases wordt het
onderzoek door de verschillende analyseniveaus en het grote aantal te
onderzoeken factoren misschien ook te complex. Bovendien doet zich dan het
gevaar voor dat de onderlinge vergelijking van de cases zo veel aandacht en
ruimte vergt dat de vergeluking ten koste gaat van de interpretatie van het
empirisch materiaal in het licht van de literatuurstudie. Met twee cases is het
gevaar minder groot dat de onderlinge vergelijking de interpretatie van de
resultaten gaat overheersen.

De selectiecriteria en de uiteindelijke selectie
Bij een meervoudig case-study ontwerp wordt gebruik gemaakt van 'replication
logic: in tegenstelling tot de 'sampling logic' waarvan survey-onderzoek zich
bedient (zie Yin, 1994: 45 e.v.). In de replicatielogica moeten de cases

zorgvuldig worden geselecteerd zodat iedere nieuwe case ofwel leidt tot
vergelijkbare resultaten (letterlijke replicatie) ofwel leidt tot contrasterende
resultaten vanwege voorspelbare redenen (theoretische replicatie). Het is daarom
noodzakelijk de criteria voor de selectie van cases expliciet te maken en te
beredeneren. De resultaten van de afzonderlijke cases en de onderlinge
vergelijking tussen de cases kunnen dan in het licht van deze selectie worden
geplaatst, hetgeen past in de replicatielogica die eigen is aan de case-study
strategie.
Bij de concrete selectie van cases voor het onderzoek zijn enkele overwegingen
relevant. In de eerste plaats zijn criteria noodzakelijk waarop de cases overeen
komen en waarmee een basis wordt gelegd voor een contextuele vergelijking.
Hoewel de criteria zich voor een deel als vanzelfsprekend aandienen op basis
van de voorgaande hoofdstukken, worden ze op deze plaats nog eens expliciet
op een rij gezet. Zo moet het bij de cases gaan om uitvoeringsorganisaties.
Organisaties die zich primair bezig houden met het voorbereiden van wetgeving
of het ontwikkelen van (nieuw) beleid worden niet in het onderzoek betrokken.
Dat geldt ook voor uitvoeringsorganisaties die zich niet primair bezig houden
met het geven van beschikkingen (zoals de krijgsmacht). De uitspraken naar
aanleiding van het empirisch onderzoek zijn dus ook nadrukkelijk gericht op
uitvoeringsorganisaties die wetten toepassen in individuele gevallen. Daarnaast
is de scope van het onderzoek beperkt tot de rijksoverheid: het onderzoek richt
zich op uitvoeringsorganisaties binnen de departementale structuur of
organisaties die direct daaraan zijn gelieerd. Gedeconcentreerde of
verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties komen wel in aanmerking voor selectie,
uitvoeringsorganisaties die verbonden zijn aan gemeenten, provincies of
functioneel gedecentraliseerde openbare lichamen niet. Tenslotte moet sprake
zijn van een geautomatiseerd beschikkingensysteem, waarbij verschillende fasen
van het beschikkingsproces zijn geautomatiseerd (voor een toelichting op deze
begrippen wordt verwezen naar het eerste hoofdstuk).
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Naast overeenkomsten wordt in de cases variatie aangebracht aan de hand van
een aantal contextuele variabelen. De replicatielogica waarop de strategie van de
case-study rust vereist dat een fenomeen in verschillende contexten wordt
onderzocht. Daarom is een case geselecteerd die gerelateerd is aan de
presterende functie van de overheid en een tweede die zich bevindt in het
domein van de repressieve functie van de overheid. Daarmee samenhangend is
er in het eerste geval sprake van een organisatie die opereert in het domein van
de moderne verzorgingsstaat en in het tweede geval van een organisatie uit het
domein van de klassieke nachtwakersstaat. Omdat het om presterende en
repressieve functies gaat, zijn verschillende configuraties van arbeidsdeling te
verwachten alsmede verschillen in de inrichting van wet en geautomatiseerd
systeem. Immers, de juridische, politieke en organisatorische omgevingen van
'Eingriffsverwaltung' en 'Leistungsverwaltung' kunnen verschillend zijn,
bijvoorbeeld vanwege de toepassing van het wetmatigheidsbeginsel en de
zorgvuldigheidsgaranties in het recht, de historie van beide domeinen en de
daarin gegroeide patronen van arbeidsdeling, enzovoort. In dit opzicht is in
beide cases sprake van verschillende typen beschikkingen (eenzijdige en

geconditioneerd eenzijdige, maar ook begunstigende en belastende). Ook kan
worden gewezen op de variatie in organisatorische complexiteit. Gekozen is
voor een case waarin sprake is van den uitvoeringsorganisatie en een case
waarin de 'uitvoeringsorganisatie' bestaat uit een netwerk van (onderling
verbonden maar wel zelfstandige) organisaties.
Op basis van de genoemde criteria zijn de volgende beschikkingsprocessen
geselecteerd. In de sfeer van de presterende functie van de overheid is de Wet
studiefinanciering (die wordt uitgevoerd door de Informatie Beheer Groep)
geselecteerd, bij de repressieve functie gaat het om de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), die
wordt uitgevoerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en - op
regionaal niveau - door politie en (de officieren van) justitie. De genoemde
wetten zijn ingangen voor het formuleren en afbakenen van de cases. Het gaat in
de cases immers om ontwikkelingen die zich in wetgeving, de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en ICT in de loop van de tijd hebben voorgedaan en
mogelijke interacties en verbanden daartussen.

De rol van de tlieorie
In de onderzoekstrategie van de case-study is de rol van de theorie niet zonder

problemen. Bij experiment en survey worden theoretisch samenhangen
geformuleerd en deze worden empirisch getoetst door de relevante factoren af te
zonderen of te controleren. In de strategie van de case-study staat het
verschijnsel in zijn context centraal en wordt getracht de relevante
omstandigheden in de context op te sporen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een
verschijnsel in verschillende contexten te onderzoeken (de replicatie). Juist in dit
exploratieve karakter is het gevaar van theorieformulering gelegen. In toetsend
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onderzoek kan vooraf op een theoretisch niveau samenhang worden
geformuleerd. Vervolgens wordt deze (experimenteel) vastgesteld of gemeten en
wordt de theoretisch geformuleerde samenhang bevestigd of verworpen. De
onderzochte variabelen zijn in deze benadering vooraf gedefinieerd en
geoperationaliseerd. Bij de strategie van de case-study is dit niet mogelijk, of
zelfs gevaarlijk, omdat het de openheid van de strategie voor de onderzochte
werkelijkheid aantast. Onderzoek naar een verschijnsel in een context kan niet
plaatsvinden op basis van vooraf nauwkeurig gedefinieerde en
geoperationaliseerde variabelen. Hoewel er weI een analysekader moet zijn dat
richting geeft aan het onderzoek, kan het strikt hanteren van dat kader de
gekozen strategie ondermijnen. Het empirisch onderzoek wordt gestuurd door
een eigen set van onderzoeksvragen dat weliswaar is afgestemd op de
heuristische hulpmiddelen maar daar niet van is afgeleid. De resultaten van de
literatuurstudie hebben voor het empirisch onderzoek op twee manieren
betekenis. In de eerste plaats is de literatuurstudie behulpzaam gebleken bij het
concretiseren en toespitsen van de vragen voor het empirisch onderzoek.
Daarnaast biedt de literatuurstudie een vocabulaire waarmee de resultaten van
het empirisch onderzoek kunnen worden geYnterpreteerd. De onderzochte
praktijk krijgt relief in het licht van de literatuurstudie. Beide betekenissen zijn
(en blijven) ten principale problematisch vanwege de voortdurende iteratie
tussen theorie en empirie. Dat is voor het onderzoek geen belernmering. Het is
hoogstens een relativering van de onderzoeksresultaten. Zo zou betoogd kunnen
worden dat het onderzoek contaminerend is omdat een met behulp van de
literatuur tot stand gekomen set van vragen wordt gebruikt om een praktijk te
onderzoeken. Vervolgens wordt de onderzochte praktijk in het licht geplaatst
van de literatuur. Nauwkeurig empirisch onderzoek dat duidelijk laat zien dat
een zo veel mogelijk open ontwerp is gebruikt kan deze relativering enigszins
ontkrachten. Geheel ontkrachten is niet mogelijk, omdat dat zou betekenen dat
zowel de onderzoeker als het onderzoek als een 'tabula rasa' moeten worden
gekarakteriseerd. Omdat daarvan (gelukkig) geen sprake is, moet worden
volstaan met het expliciet benoemen van de keuzen die in het empirisch
onderzoek zijn gemaakt en de rol van de theorie daarin.

5.3 Aanpak van de case-studies

Ten aanzien van de individuele cases
Hoewel de afbakening van de cases vooral in de hoofdstukken zes en zeven
geschiedt en daar ook wordt beargumenteerd en verantwoord, zijn in het
algemeen wel enkele grenzen te trekken. Aanleiding voor de case-study is het
beschikkingsproces zoals dat bestond bij de aanvang van het onderzoek. Twee
beschikkingsprocessen zijn geselecteerd: het beschikkingsproces op basis van de
Wet studiefinanciering en dat op basis van de wet Mulder. Vanuit dat
beschikkingsproces is geredeneerd naar de drie aspecten die in de
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onderzoeksvragen worden genoemd: wetgeving (Wet studiefinanciering en wet
Mulder), ICT (het WSF-systeem en het systeem-Mulder) en de inrichting van de
(uitvoerings)organisaties (IB-Groep en het administratiefrechtelijk netwerk van

politie, justitie en CJIB). De inrichting van uitvoeringsorganisaties is in het
bijzonder toegespitst op het patroon van arbeidsdeling, de oritntaties van
uitvoerenden en de interne machtsverhoudingen in de organisatie. Van deze drie
aspecten behoort ook de historische ontwikkeling tot de te onderzoeken cases.

Tegen welke historische achtergrond moeten de huidige wetgeving, de
inrichting van de (uitvoerings)organisaties en ICT worden bezien?

De cases zijn van specifieke onderzoeksvragen voorzien. Met de cases wordt
beoogd inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich in wetgeving, de
inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT hebben voorgedaan en mogelijke
verbanden en interacties daartussen. Deze doelstelling leidt tot de volgende
onderzoeksvragen voor de individuele cases:
1. Welke ontwikkelingen hebben zich in de wet- en regelgeving voorgedaan ten

aanzien van studiefinanciering en de handhaving van verkeersvoorschriften?
2. Welke ontwikkelingen hebben zich in de inrichting van de

(uitvoerings)organisaties voorgedaan op de terreinen van studiefinanciering
en de handhaving van verkeersvoorschriften? Bij de inrichting van de
(uitvoerings)organisaties gaat het in het bijzonder om:
-het patroon van arbeidsdeling;
-de ori8ntaties en rolopvattingen van uitvoerenden;
-de interne machtsverhoudingen (vooral in de driehoek van stafafdelingen,
management en uitvoerders) en het karakter van de organisatie.

3. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het gebruik van ICT voor
het beschikkingsproces? Welke keuzen zijn bij het ontwikkelen van de ICT-
toepassingen gemaakt?

4. Welke verbanden en interacties kunnen tussen de ontwikkelingen in
wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT op de terreinen

van studiefinanciering en de handhaving van verkeersvoorschriften worden

waargenomen?
De onderzoeksactiviteiten zijn als volgt geprogrammeerd. Per case is gestart met
een vooronderzoek gericht op de geschiktheid van de case. Op basis van het
vooronderzoek zijn beide cases geschikt bevonden. De selectiecriteria zoals die
hiervoor zijn beschreven zijn voor deze toetsing gebruikt. Daarnaast is de
toegankelijkheid van het materiaal beoordeeld, alsmede de praktische
mogelijkheden om wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en
ICT in een historisch perspectief te kunnen plaatsen. Uit het vooronderzoek is
gebleken dat beide cases met name op het organisatorisch aspect aanzienlijk van
elkaar verschillen. Bij studiefinanciering is de uitvoering geconcentreerd in 66n
organisatie, terwijl de handhaving van verkeersvoorschriften geschiedt (en ook
in het verleden geschiedde) door een netwerk van onderling verbonden

organisaties. Voor de 'Mulder-casus' is daarom een extra 'laag' in de
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beschrijving en analyse van de inrichting van (uitvoerings)organisaties
aangebracht, enerzijds door zowel arbeidsdeling tussen als binnen organisaties
te analyseren en anderzijds door verschillende organisaties (politie, Openbaar
Ministerie, CJIB, enzovoort) ook afzonderlijk te bestuderen.
Aan de hand van het vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen nader toegespitst
op de specifieke casus. Vervolgens is in het case-study onderzoek een
verdieping aangebracht. De onderzoeksactiviteiten voor de
studiefinancieringscasus hebben plaatsgevonden van november  1997  tot  en  met
juni   1998; de Mulder-casus is uitgevoerd tussen oktober   1998   en  juli   1999.
Gezien het perspectief van deze studie, waarin ontwikkelingen op langere
termijn worden bekeken, heeft het tijdverschil tussen de cases geen betekenis
voor de uitspraken. Het is weI mogelijk dat de beschrijving van de meest recente
ontwikkelingen in beide cases (herontwerp bij de IB-Groep en Integrate
Persoonsgerichte EXecutie bij het CJIB) op het moment dat deze studie
verschijnt niet meer up-to-date is.
In het empirisch onderzoek zijn twee methoden van dataverzameling gebruikt.
Ten eerste zijn relevante documenten gezocht en geanalyseerd. Voor de
wetgeving is vooral geput uit gepubliceerde bronnen en de wet- en regelgeving
zelf. Sommige documenten over de inrichting van de (uitvoerings)organisatie
zijn gepubliceerd. Doorgaans gaat het echter om interne documenten die de
organisatie zelf heeft opgesteld of documenten die door een extern bureau zijn
vervaardigd. Dat geldt ook voor documenten betreffende de ontwikkeling en
toepassing van ICT in de organisaties. Zowel de IB-Groep als het CJIB hebben
ten behoeve van het onderzoek hun archieven ter beschikking gesteld.
Belangrijke bronnen zijn overigens de projectdocumenten geweest rondom de
veranderingsprocessen gedurende de periode 1984-1986 (de ontwikkeling  van
de Wet studiefinanciering, het WSF-systeem en de bijbehorende organisatie) en
1988-1992 (ontwikkeling van de wet Mulder, de organisatie van het CJIB en het
systeem-Mulder). De documentanalyse is aangevuld met topic-gestuurde
interviews. Er is in beide case-studies gekozen voor het interviewen van
sleutelpersonen en experts. De selectie van sleutelpersonen heeft
plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria. Hoofdzakelijk zijn
functionarissen geselecteerd die relatief veel ervaring hebben op het terrein en in
de betrokken organisatie. Daarbij speelt meestal ook een rol dat de personen
meerdere posities hebben bekleed in de organisatie (studiefinanciering) of
ervaring hebben opgedaan in meerdere organisaties (bijvoorbeeld politie,
Openbaar Ministerie, Centraal Ontvangkantoor der Gerechten, CJIB, Ministerie
van Justitie, enzovoort). Door de verschillende posities in de organisatie en het
netwerk zijn deze respondenten in staat om het patroon van arbeidsdeling te
overzien. Ook is een verdeling nagestreefd van betrokkenen over uitvoering, staf
en management. Een laatste selectiecriterium is de betrokkenheid bij de 'grote'
transformaties. Bij de casus studiefinanciering gaat het om de invoering van de
Wet  studiefinanciering   in   1986  en het herontwerp vanaf   1996.   De   'grote'
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transformatie op het terrein van de handhaving van verkeersvoorschriften heeft

plaatsgevonden  in de periode  van  1988  tot  1992. De sleutelpersonen  voor deze
periode zijn verdeeld over de verschillende invalshoeken in dit proces (de
ontwikkeling van de wet, het informatiesysteem en de uitvoeringsorganisatie).
De interviews met de sleutelpersonen zijn te karakteriseren als semi-
gestructureerd. Dat betekent dat het verhaal van de respondent voorop staat. Dat
verhaal wordt voor een deel 'gestuurd' door een vooraf opgesteld en
toegezonden overzicht van gespreksthema' s (telkens toegespitst  op de positie
van de respondent). Het voortdurend doorvragen in het gesprek (dat in de
meeste gevallen anderhalf tot twee uur in beslag heeft genomen) heeft de
gesprekken een open karakter gegeven. Sommige respondenten zijn meermalen
bevraagd. Van de gesprekken zijn letterlijke transcripten gemaakt, die ter
goedkeuring zijn voorgelegd aan de respondent. In de bijlage bij dit proefschrift
is een overzicht opgenomen van de geYnterviewde sleutelpersonen en de
gespreksthema's aan de hand waarvan deze zijn bevraagd.
Van beide cases zijn rapportages gemaakt, welke besproken zijn met
betrokkenen uit de organisatie van het CJIB en de IB-Groep. Op basis van deze
gesprekken is de definitieve rapportage vastgesteld, waarna beide organisaties
akkoord zijn gegaan met publicatie van de onderzoeksresultaten (hetgeen niet
betekent dat de organisaties het ook met de resultaten eens zijn; de
verantwoordelijkheid voor deze studie ligt immers geheel bij de auteur). De
case-rapportages zijn in verkorte vorm als hoofdstuk in het proefschrift
opgenomen.
De rapportages en dus ook de volgende twee hoofdstukken bevatten letterlijke
citaten uit de interviews. Deze zijn cursief afgedrukt. Omdat van de interviews
letterlijke transcripten zijn vervaardigd, is een dergelijke handelwijze
verantwoord. Aangezien de selectie van respondenten heeft plaatsgevonden op
basis van expertise, betrokkenheid en verdeling over organisaties en organisatie-
eenheden (en niet op basis van representativiteit ten opzichte van een populatie)
kan aan de citaten geen representatieve status worden toegekend. Het gaat om
illustraties die het betoog doorgaans onderstrepen en verduidelijken. De
zeggingskracht van het betoog wordt daarmee versterkt, en soms ook de
aantrekkelijkheid van het verhaal. Ook de titels van beide hoofdstukken zijn
letterlijke citaten uit de interviews. Bij studiefinanciering slaat 'de meisjes van
de Verkadefabriek' op de uitvoerende afdelingen (die zich hoofdzakelijk
bezighouden met data-entry) na de invoering van de Wet studiefinanciering in
1986. 'De jongens van de girootjes' verwijst naar het Centraal Justitieel Incasso
Bureau en is ontleend aan een interview met iemand die niet aan dat bureau
verbonden is.

Ten aanzien van de vergelijking tusse,1 de cases
De expliciete vergelijking tussen de beide cases vindt plaats in hoofdstuk acht.
In de interpretatie van het empirisch materiaal (aan de hand van de heuristische
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hulpmiddelen) komen regelmatig overeenkomsten en verschillen tussen beide
cases aan de orde. Het gebruik van twee cases betekent niet dat onderlinge
vergelijking ervan een primair onderzoeksdoel is. Systematische onderlinge
vergelijking is aan de orde wanneer de cases als 'extremen' kunnen worden
gedefinieerd of wanneer de verhouding tussen beide cases op een andere manier
kan worden verantwoord (bijvoorbeeld twee 'gemiddelden', succes versus falen,
enzovoort). Daarvan is in deze case-study geen sprake. De cases laten een
gevarieerde context zien waarin betekenisvol naar overeenkomsten en
verschillen kan worden gezocht. De aandacht van de onderzoeker wordt door
overeenkomsten en verschillen gericht op verklaringen en achtergronden. Die
kunnen met de context te maken hebben (waarin gecontroleerde variatie is
aangebracht), maar ook met de onderzochte interacties en verbanden. De
onderlinge vergelijking geeft geen indicatie voor een mogelijke verdeling van
resultaten over verschillende 'typen' cases. De keuze voor twee case-studies is
dus ingegeven door de behoefte aan replicatie in verschillende contexten en niet
door de behoefte aan onderlinge vergelijking of een plaatsbepaling van de cases
ten  opzichte  van een 'populatie'. Het empirisch onderzoek levert daarom vooral
vragen op, en geen harde verdelingen of limitatieve overzichten. Daarmee wordt
recht gedaan aan het exploratieve karakter van deze studie.

Toetsing van de onderzoeksresultaten
De bevindingen uit de case-studies, de interpretatie daarvan in het licht van de
literatuurstudie en de vraagstukken naar aanleiding van deze studie zijn ter
toetsing voorgelegd aan enkele sleutelpersonen met een academische
achtergrond. Daartoe is een notitie geproduceerd waarin de hoofdlijnen van de
hoofdstukken acht en negen zijn samengevat. Met deze gesprekken is in de
eerste plaats beoogd de herkenbaarheid van de bevindingen uit het empirisch
onderzoek te toetsen. Daarnaast is met de gesprekken getracht de vraagstukken
naar aanleiding van deze studie (zie hoofdstuk negen) aan te scherpen, te
nuanceren en verder te doordenken. Een overzicht van sleutelpersonen met een
academische achtergrond is opgenomen in de bijlage.

5.4 Conclusie

De case-study is de meest geschikte strategie gebleken om de
onderzoeksdoelstellingen te realiseren en de onderzoeksvragen te beantwoorden.
Op grond van verschillende overwegingen is gekozen voor een meervoudig en
verankerd case-study ontwerp. Twee cases zijn geselecteerd: studiefinanciering
en de handhaving van verkeersvoorschriften. In dit hoofdstuk zijn de cases

afgebakend. Ook is de achtergrond van het empirisch materiaal geschetst
(methoden van dataverzameling, onderzoeksactiviteiten, selectie van
respondenten, enzovoort).
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6.            De meisjes van de Verkadefabriek'

6.1 Inleiding

In  1920  kent de Rijksinspectie f. 40.000,-  toe aan 'onvermogende jongelieden
van buitengewone aanleg'. Zo'n vijfenzeventig jaar later, in 1996, verdeelt de
IB-Groep een bedrag van f. 3.057.300.000,- aan studiefinanciering en verstrekt
daarbij ook nog eens f. 943.800.000,- aan OV-jaarkaarten. Om in aanmerking te
komen voor studiefinanciering hoeven de studenten    in     1996    niet    meer
onvermogend te zijn of over buitengewone aanleg te beschikken. Dit hoofdstuk
gaat over de ontwikkeling van studiefinanciering en het gebruik van
informatietechnologie voor de uitvoering van de achtereenvolgende regelingen
voor studiefinanciering. Het case-study verslag ziet er als volgt uit. Eerst worden
de ontwikkelingen in de regelgeving geschetst (paragraaf twee), vervolgens de
ontwikkeling van de organisatie (paragraaf drie). In paragraaf vier wordt
ingegaan op het gebruik van informatietechnologie en de ontwikkeling daarvan
sinds het begin van de jaren zeventig. Soms wordt aan de hand van
momentopnamen de ontwikkeling op het betreffende aspect in beeld gebracht.
Doorgaans zijn voor de geselecteerde momenten argumenten te geven op basis
van de onderzoeksdoelstellingen, maar soms zijn deze momenten min of meer
willekeurig gekozen. De organisatie heeft zich bijvoorbeeld vanaf 1986
voortdurend ontwikkeld,   maar de situatie   in 1990 wordt als uitgangspunt
genomen. Deze keuze wordt in de betreffende paragraaf beargumenteerd, maar
andere momentopnamen hadden ook kunnen worden verantwoord.

6.2 Ontwikkeling van de regelgeving

6.2.1 Achtergrond

Ontwikkeling van studiefinancieringsregelingen
In het 'Organiek besluit omtrent het Hooger Onderwijs'  van 1815 wordt voor
het eerst in de geschiedenis aan (enkele) studenten van overheidswege een beurs
verleend (Zuydgeest en Van den Bosch, 1987: 9). De Wet van 28 april 1876 tot
regeling van het hoger onderwijs bepaalt dat jaarlijks aan elke universiteit van
rijkswege zes beurzen kunnen worden verleend ter ondersteuning van
onvermogende studenten met buitengewone aanleg. Aan deze beurzen is
vrijstelling van collegegeld verbonden. De toekenning van de beurzen is
voorbehouden  aan de Kroon. Bij Koninklijk Besluit  van 3 oktober 1877 wordt
de Minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd een toegekende beurs te
verlengen (Ambtelijke commissie voor rijksstudietoelagen, 1966: 5).
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Geleidelijk   zijn de mogelijkheden voor studiefinanciering verruimd.   In   1905
wordt door wijziging van de hoger onderwijswet onder meer voorzien in
beurzen van f. 800,- voor studie aan de technische hogeschool in Delft (en f.
500,- voor studie  aan een bijzondere universiteit).  De  Wet  van 15 december
1917 tot regeling van het hoger landbouwonderwijs bevat eveneens beurzen
voor onvermogende studenten van buitengewone aanleg. Naast de afzonderlijke
begrotingsposten voor rijksbeurzen op grond van deze twee wetten komt in
1920 op de rijksbegroting voor het eerst een algemene post voor
studiefinanciering voor.
Voor deze vormen van studiefinanciering komen slechts onvermogende
studerenden met buitengewone aanleg in aanmerking. In het kader van de hoger
onderwijswet en de regeling van het hoger landbouwonderwijs staat de
bijzondere wetenschappelijke aanleg voorop, terwijl bij de algemene

begrotingspost meer aandacht is voor de behoeftigheid. Bovendien kennen de
beide mogelijkheden verschillende procedures. In het kader van de hoger
onderwijswet en de regeling van het hoger landbouwonderwijs worden de
beurzen door de Kroon toegekend, op advies van curatoren, de faculteit
gehoord. De 'algemene' beurzen worden toegekend door de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, eveneens gehoord de curatoren en
faculteit. Ook hoort deze minister een commissie van advies, ingesteld bij
Koninklijk besluit van 22 april 1920 (de zogenaamde Rijksbeurzencommissie).
Deze commissie houdt ook toezicht op de studie van de bursalen.
'In verband met de precaire toestand van 's Rijks financien' wordt de tweede
categorie beurzen  in 1924 omgezet in renteloze voorschotten. Vanaf dit tijdstip
wordt een verschil gemaakt in beurzen (toelagen A funds perdu) en renteloze
voorschotten. De Rijksbeurzencommissie speelt vanaf haar instelling reeds een
rol bij het ontwikkelen van een beoordelingskader voor de toekenning van
beurzen. De commissie voelt 'reeds aanstonds behoefte aan beleidsnormen en
(stelt) die aanvankelijk zelf vast ten aanzien van aanleg, financiele draagkracht,
nationaliteit en studie in een internaat', aldus de Ambtelijke commissie voor
rijksstudietoelagen (1966: 9) Later wordt de Rijksbeurzencommissie vervangen
door de Commissie voor rijksstudietoelagen. Deze krijgt de opdracht mee de
minister van advies te dienen 'bij de toekenning van studiebeurzen en renteloze
voorschotten aan onvermogende jongelieden van zeer goede studie-aanleg' en
tevens toezicht te houden op 'de studie der jongelieden, welke met zodanige
toelagen begiftigd  zijn'. De secretaris  van de Rijksbeurzencommissie (tevens
chef van de afdeling Rijksstudietoelagen bij het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen) was overigens v66r  1951 al gemachtigd namens de
commissie adviezen bij de minister in te dienen. De Commissie voor
rijksstudietoelagen hanteert dezelfde constructie. Naarmate het aantal aanvragen
voor een rijksstudietoelage toeneemt wordt later zelfs de constructie via de
secretaris een fictie, evenals het uitoefenen van toezicht op de studie van de
bursalen. De commissie verzoekt de minister dan ook de Kroon in overweging
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te  geven  haar te ontbinden, hetgeen geschiedt bij Koninklijk besluit van  1960.

Op dat moment komt de commissie gemiddeld nog slechts zo'n twee maal per
jaar bijeen en spreekt alleen over een klein aantal moeilijke gevallen.
Inmiddels heeft de minister,  na een toezegging  in de Tweede Kamer,   op   12

augustus  1953 een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. F.J.Th. Rutten

ingesteld. Deze commissie komt in 1956 met haar rapport. De daarin
geformuleerde principes voor de toekenning van rijksstudietoelagen worden
grotendeels door de minister overgenomen, waarbij de uitwerking tot praktische
richtlijnen en het bepalen van min of meer vergelijkbare normen voor de
verschillende sectoren van voortgezet onderwijs aan 'de administratie' wordt
overgelaten. Van wettelijke bepalingen blijft nauwelijks sprake: de wettelijke
basis voor de rijksstudietoelagen is gelegen in artikel 80, eerste lid, van de Wet
op het wetenschappelijk onderwijs, artikel 12 van de Wet tot regeling van het
hoger landbouwonderwijs en artikel 26, onder g, van de
Nijverheidsonderwijswet. De toekenning van studietoelagen wordt daarnaast

wettelijk alleen gegrond in de desbetreffende begrotingsposten. In het reglement
Rijksstudietoelagen    van     12    mei     1960    zijn de (administratieve) normen

uitgewerkt.

Het aantal aanvragen en de behandeling ervan
Voor het studiejaar 1947-1948 komen ongeveer 6.000 aanvragen binnen.  De

Rijksbeurzencommissie vindt dat aantal zo hoog dat zij besluit bij het verwerken
het Bureau voor Rijksstudietoelagen van het departement in te schakelen

(Zuydgeest en Van den Bosch, 1987: 113). Dat bureau kan een eerste selectie
van aanvragers maken. Aanvragers zonder de vereiste zeer goede studie-aanleg
of aanvragers die niet voldoende onvermogend zijn krijgen van het bureau een
afwijzing. Omdat het resterende aantal aanvragers nog te groot is om voor de
voltallige commissie te verschijnen, besluit men de overige gegadigden te laten
horen door subcommissies. De voltallige commissie zou, indien dat nodig is,
nogmaals een schifting kunnen verrichten. De proef met provinciale commissies
(in 1950 uitgevoerd  en  in 1954 beeindigd) blijkt geen succes. Vooral  met  de
adviezen uit Noord-Brabant kan de landelijke commissie dikwijls weinig
beginnen, aangezien de Brabanders niet altijd de landelijk geldende normen

aanleggen. De Commissie voor Rijksstudietoelagen concludeert dan ook dat
decentralisatie van het verstrekken van studietoelagen niet zonder gevaar is
(Zuydgeest en Van den Bosch, 1987: 116).
Na de  inwerkingtreding  van het Reglement rijksstudietoelagen  van 1960 neemt
het aantal aanvragen verder  toe.  Voor het studiejaar 60/61 worden   11.616

aanvragen gehonoreerd door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (dus exclusief de studenten in Wageningen), voor het studiejaar
65/66 is dat aantal reeds gestegen tot meer dan 23.000. In het studiejaar 70/71
wordt de grens van 30.000 overschreden. Het aantal aanvragen heeft inmiddels
aanleiding gegeven tot een (ambtelijke) herorientatie op het stelsel. De
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zogenaamde commissie-Sassen (de Ambtelijke commissie voor
rijksstudietoelagen) brengt  in   1965 haar rapport  uit,  en legt daarmee de basis
voor het stelsel van rijksstudietoelagen dat - in enigszins gewijzigde vorm - tot
de inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering in 1986 blijft bestaan,
althans voor de studenten uit het wetenschappelijk onderwijs. Voor het
voortgezet onderwijs bestaat sinds  1974 een Besluit studietoelagen  WVO  (stb.
1974, 272), de algemene maatregel van bestuur die het toenmalige artikel 121
WVO eist.

6.2.2 Het stelsel van rijksstudietoelagen

De rijksstudietoelageregelingen in hoofdlijnen
Op grond van het Reglement rijksstudietoelagen (artikel 1) worden toelagen
verstrekt aan studenten of leerlingen met de Nederlandse nationaliteit. Zij
moeten studeren aan met name in de regeling genoemde onderwijsinstellingen
(artikel 4), zoals openbare of aangewezen inrichtingen voor hoger onderwijs,
openbare of aangewezen, dan wel gesubsidieerde bijzondere dagscholen voor
voorbereidend hoger of middelbaar onderwijs of gesubsidieerde opleidingen
voor middelbare akten. Om in aanmerking te komen voor een studietoelage
moeten de studerenden bevoegd zijn tot het afleggen van examens in de gekozen
studierichting, bevredigende studieresultaten hebben en niet in staat zijn de
studie geheel zelf te bekostigen.
Rijksstudietoelagen kunnen onder andere worden verleend voor schoolgeld,
leermiddelen, pension- en reiskosten en onderhoudskosten. De studerenden die
een rijksstudietoelage genieten en onderwijs volgen aan een in het reglement
genoemde inrichting voor hoger onderwijs zijn vrijgesteld van het betalen van
collegegeld. De vaststelling van het bedrag der toelagen, de toekenning ervan en
de bepaling van de vorm waarin de toelagen worden verstrekt (integrale beurs,
renteloos voorschot of gemengde bijdrage) geschieden door de minister. Voor
deze is het ouderlijk inkomen een belangrijke factor bij de bepaling of iemand in
aanmerking komt voor een studietoelage. Immers, de rijksstudietoelage is
bedoeld als aanvulling op de ouderlijke bijdrage in de studiekosten (zie
bijvoorbeeld Instituut voor Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen, 1972: 9). Blijft de ouderlijke bijdrage onder de ministeriele norm
voor het studentenbudget, dan komt een studerende in aanmerking voor een
studietoelage.
Naast de ouderlijke bijdrage zijn ook de eigen inkomsten van de student relevant
voor de berekening van de studietoelage. Boven een bepaald bedrag wordt de
helft van de eigen verdiensten op de toelage in mindering gebracht. Tenslotte is
de gezinssituatie van belang. Zo is de situatie anders voor gehuwde aanvragers
wanneer slechts een van de echtgenoten een studietoelage aanvraagt. Ook
wanneer meerdere studenten uit een gezin een toelage aanvragen, wordt een
andere verdeling gemaakt. Of de aan de hand van de ouderlijke bijdrage, de
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eigen inkomsten en de gezinssituatie berekende toelage ook wordt uitgekeerd, is
onder andere afhankelijk van de studieresultaten. De studiegeschiktheid van
studerenden moet immers worden getoetst. Voor de eerstejaars studenten

(jonger dan 27 jaar) wordt als regel gehanteerd dat het bezit van een diploma,
akte dan wel toelatingsbewijs, die toegang geven tot de gekozen studie,
voldoende is. Indien zij op het eindexamen en gedurende de laatste twee klassen

een cijfergemiddelde van acht of hoger hebben behaald, komen ze reeds het
eerste studiejaar in aanmerking voor een integrale beurs. Anders wordt een
renteloos voorschot of een gemengde toelage verstrekt. Voor reeds studerenden

geldt een andere procedure. Over hun studiegeschiktheid wordt jaarlijks een
advies uitgebracht door de faculteit of afdeling en de studentendecaan. Het
advies bestaat uit een vermelding van de behaalde tentamens en de resultaten
hiervan. Dit advies is bepalend voor de vraag of een toelage verstrekt zal
worden en zo ja, of dit geschiedt in de vorm van een integrale beurs, een
renteloos voorschot of een gemengde toelage.
Naast de standaardgevallen, die op basis van bovenstaande regels worden
behandeld, ontwikkelt zich een aantal bijzondere gevallen. Voorbeelden van
dergelijke bijzondere gevallen zijn de gehuwde aanvragers, die in aanmerking
kunnen komen voor een huwelijkstoelage. Ze moeten dan ouder zijn dan 23 jaar
en 'reeds enige tijd' hun kandidaatsexamen hebben. Hebben ze kinderen, dan
kan de toelage nog worden verhoogd. Een belangrijke categorie bijzondere

gevallen zijn de studerenden waarvan de ouders de veronderstelde ouderlijke
bijdrage niet of onvoldoende wensen te geven (de zogenaamde weigerachtige
ouders). Sinds 1968 probeert de afdeling Rijksstudietoelagen deze studerenden,
voor zover het om meerderjarigen gaat, op te vangen (Instituut voor Economisch
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, 1972:  11). Er kan dan gedurende
twee jaar een integraal renteloos voorschot worden verstrekt, pas daarna een
gemengde toelage of een beurs. Maar de situatie rondom de weigerachtige
ouders is niet helemaal duidelijk of geformaliseerd. Volgens een rapport van
Utrechtse studentendecanen zou de weigering 'in principe door de afdeling
Rijksstudietoelagen geaccepteerd worden, als de student of studente trouwt of
als de aanvrager reeds een gehele, als zodanig erkende hogere beroepsopleiding
van minstens drie jaar achter de rug heeft. Deze regeling is niet officieel, en als
zodanig nooit in de brochure van het ministerie opgenomen' (geciteerd in:
Instituut voor Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, 1972:
12).

Voor de rijksstudietoelagen bestaat sinds   1969 een beroepscommissie. Hierbij
kan men in beroep gaan tegen de beslissing van de afdeling Rijksstudietoelagen.
Een belanghebbende dient zich daartoe in eerste instantie met een verzoek om
herziening tot de minister te wenden. Wordt in de herziening niet of
onvoldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren, dan kan nadere herziening
worden gevraagd bij de Beroepscommissie. Van beroep is in feite echter geen
sprake. De Beroepscommissie is slechts een adviescommissie die een niet
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bindend advies uitbrengt: 'in de praktijk nam de minister de beslissing in eerste,
in tweede an in derde termijn. (...) Het (...) feit dat de stelsels van
studiefinanciering waren gebaseerd op pseudo-wetgeving bemoeilijkte natuurlijk
de taak van de Beroepscommissie, die niet altijd op de hoogte was of kon zijn
van de geldende regels. Datzelfde gold natuurlijk voor de studenten zelf' (Smit
en Venstra, 1993: 129-130).

Enkele observaties en ontwikkelingslijnen
In het stelsel van rijksstudietoelagen ontbreekt een wettelijk genormeerd kader.
Er is sprake van verschillende stelsels van studiefinanciering naast elkaar,
waarvan de commissie-Sassen   in 1965 voorstelt   ze te harmoniseren.   Het
ontbreken van een wettelijk genormeerd kader wordt ook bewust nagestreefd.
Basisprincipes voor het stelsel zijn zowel de vrijheid van de studerenden en hun
ouders om al dan niet voor een studie te kiezen als de vrijheid van de overheid
om daaraan een financiele bijdrage te verlenen. De Ambtelijke commissie voor
rijksstudietoelagen meent bij de grondgedachten voor een toekomstig stelsel ten
aanzien van het vestigen van wettelijke aanspraken dat 'de (...) vrijheid van de
overheid en de eisen der praktijk het ongewenst maken, dat de wet op dit gebied
aan een minister verplichtingen zou opleggen' (Ambtelijke commissie voor
rijksstudietoelagen, 1966: 28). Ook de Commissie Studentenaangelegenheden
van de Academische Raad was, anders dan de Raad zelf, 'tegen formalisering
van   aanspraken op rijksstudietoelagen'. Volgens de commissie bestaat   het
gevaar dat formalisering 'een verstarring van het beleid' in de hand werkt
(Backx en Backx,  1987:  12). Pas bij de Wet studiefinanciering die in  1986 in
werking treedt verandert dit, mede als gevolg van de veranderde interpretatie of
waardering van de vrijheid van de overheid. De vrijheid van de minister wordt
in   1986  niet meer (positief) als 'vrijheid' benoemd, maar (negatief)  als  het
ontbreken van rechtszekerheid aan de zijde van de studenten.

'De ambtenaar had meer arbitraire toekenningsmogelijkheden, omdat een groot
aantal :aken niet zo duidelijk was vastgelegd. maar het allemaal te maken had
met pseudo-wetgeving en regelingen en richtlijnen. En er was ook niet een, met
alle respect, echte rechter die daar een oordeel over kon geven. Er was alleen
maar een beroepscommissie rijksstudietoelagen. Dat waren wat
gepensioneerden, wat ambtenaren in ruste dan wei decanen in ruste, die zo'n
zaak bekeken en hun advies aan de minister gaven. De minister nam in zij,i
oneindige wijsheid weI een nieitsv bestuit. Als dat advies hem niet behaagde,
werd her niet opgevolgd. Ntt was dat natuurlijk niet standaard, maar als er
dingen speelden die een grote invioed :ouden kunnen hebben, had de minister de
bevoegdheid om het advies naast zicli neer te leggen. (...) Regels kuii je heel
gemakkelijk veranderen. en je hebt altijd de bevoegdheid om af te wijken.
Arbitrair. zowel ten roordele als ten nadele.'

122



Een andere ontwikkelingslijn is het steeds verfijnder worden van het stelsel.
Hoewel er aanvankelijk geen wettelijk vastgelegd systeem van normen is,
worden de richtlijnen steeds gedetailleerder en verfijnder. Teneinde een min of
meer uniform stelsel te behouden bij een toenemend aantal aanvragers moet ook
steeds meer worden vastgelegd. Het stelsel wordt dus ook ingewikkelder,
volgens sommigen zelfs te ingewikkeld (bijvoorbeeld volgens het Instituut voor
Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in een rapport uit
1972).

In de loop van de tijd verandert ook het karakter van de regeling. Het stelsel van
rijksstudietoelagen heeft aanvankelijk nadrukkelijk een aanvullend karakter. Het
is geen voorziening voor studenten, maar inkomenssuppletie voor een specifieke
groep behoeftige studerenden. Het aanvullend karakter wordt  in  1965  nog  eens
expliciet bevestigd door de Ambtelijke commissie voor rijksstudietoelagen, die
spreekt van 'aanvullende  hulp'.   In   die   tijd is inmiddels het karakter   van   de

studietoelagen-regelingen de facto overigens al aanzienlijk aan het veranderen.
Dat is bijvoorbeeld waarneembaar in de ontwikkeling ten aanzien van de
studiegeschiktheid. Oorspronkelijk worden toelagen uitsluitend verstrekt aan
studerenden  met een 'buitengewone aanleg'.  Deze eis wordt  in  de  loop  van  de
tijd steeds breder, tot de geschiktheid kan worden aangetoond door de vereiste
diploma's om toegang te krijgen tot de gekozen studierichting. Daarnaast zijn de
inkomensnormen steeds verlaagd, waardoor een grotere groep studerenden
toegang krijgt tot een toelage. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen neemt
het aantal toelagen en het percentage studenten dat een toelage krijgt gestaag
toe:   in het studiejaar 1950/51 krijgt  zo'n tien procent  van de studenten  een
toelage van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, in het studiejaar
1970/71 is dat gestegen tot ongeveer een derde.

6.2.3 Totstandkoming van de Wet studiefinanciering

Het stelsel van studiefinanciering is regelmatig ter discussie gesteld. Dat heeft
onder meer te maken met de voortdurende toename van het aantal studenten dat
onder de regeling valt. Zo wordt de groep studenten die voor een toelage in
aanmerking komt aanzienlijk uitgebreid in het kader van het voorstel van
minister De Brauw om het collegegeld op te trekken van f. 200,- naar f. 1.000,-.
Tevens wordt de hoogte van de toelagen opgetrokken om de verhoging van het
collegegeld te compenseren.  In 1973 stuurt staatssecretaris Klein een  nota  naar
het parlement waarin hij het idee van een rentedragende lening uitwerkt
(Knippenberg en Van der Ham, 1993: 583). In zijn nota 'Studiefinanciering'
stelt hij vervolgens voor om alle studenten met voldoende studievoortgang een
basisbeurs te geven in plaats van kinderbijslag en kinderaftrek. Studenten met
minder draagkrachtige ouders zouden bovendien een aanvullende beurs kunnen
krijgen en iedere student zou met een rentedragende lening zijn of haar inkomen
verder kunnen aanvullen.  In 1975 wordt  voor deze plannen een Bijzondere
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Kamercommissie ingesteld. Hoewel het departement aanvankelijk nog denkt een
nieuw stelsel  in het cursusjaar 1976/77  in te kunnen voeren, zendt Klein  zijn
herziene nota pas begin  1977 naar het parlement (Knippenberg en Van der Ham,
1993: 584). Minister Pais neemt het studiefinancieringsvraagstuk wederom ter
hand. Hij wil de (financiale) onafhankelijkheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de studenten in het stelsel verwerken. In 66n klap kan
dan eveneens het inmiddels zeer ingewikkeld geworden stelsel van
kinderbijslag, studietoelagen, fiscale faciliteiten en sociale zekerheidsregelingen
worden vervangen door Edn regeling. Toch zal het Pais niet lukken om verder te
komen dan de schets van het nieuwe stelsel. Nadat Van Kemenade enkele
wijzigingen aanbrengt in het voorstel, is het minister Deetman die de plannen in
een wet weet om te zetten.
Inmiddels is in de begroting van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen     voor het dienstjaar     1984 een nieuw stelsel     voor     de
studiefinanciering aangekondigd. Het stelsel moet een groot aantal knelpunten
in het dan bestaande stelsel oplossen, waaronder de ongelijkheid tussen
studerenden in het secundair onderwijs en studerenden in het hoger onderwijs,
de problematiek rondom de terugbetaling van studieschulden en de regeling
voor deeltijdstuderenden (Smit en Venstra, 1993: 130). De Tweede Kamer
dringt met klem aan op een nieuw stelsel, anders blokkeert zij de door de
minister voorgestelde verhoging van de collegegelden (Van de Donk, Frissen en
Snellen,   1990:   6).   Nog  in   1984,  op 3 december, wordt  in een Uitgebreide
Commissievergadering de zogenaamde contourennota behandeld. Omdat de
behandeling weinig problemen oplevert, denkt men nog v66r het paasreces van
1985 het wetsontwerp aan de kamer aan te kunnen bieden. Enkele dagen na de
commissievergadering vervroegt de minister de beoogde invoeringsdatum van
het nieuwe stelsel  van   1  januari  1988  naar  1  augustus  1986. In februari   1985
wordt het concept-wetsontwerp naar de Ministerraad gestuurd voor behandeling
op  15  maart. Op  I l  juli 1985 wordt het advies van de Raad van State openbaar.
De raad vraagt onder andere aandacht voor de uitvoerbaarheid en de
complexiteit van de wet. Na interdepartementaal overleg over het advies is op
16   augustus   1985 een nieuwe behandeling   van het wetsontwerp   in   de
Ministerraad voorzien. Daarna wordt  het  op 23 augustus  1985  aan de Tweede
Kamer aangeboden.  Pas op 27 februari  1986, veel later dan voorzien, aanvaardt
de Tweede Kamer de wet. Het fiat van de Eerste Kamer volgt op 22 april 1986.
De wet treedt in werking op  1  oktober  1986, maar, omdat de uitvoering nog niet
gereed is, wordt in eerste instantie met een voorschottensysteem gewerkt.

6.2.4 De Wet studiefinanciering

De Wet studiefinanciering op hoofdlijiten
De Wet studiefinanciering, waarin in hoofdstuk II het nieuwe stelsel van
studiefinanciering wordt geintroduceerd, treedt op  1  oktober  1986 in werking.

124



De wet beoogt de financiele afhankelijkheid van de studerende ten opzichte van
zijn of haar ouders te verminderen door de verschillende geldstromen te
bundelen en in de richting van de studerende te leiden. Daardoor ontstaat er
tevens meer samenhang tussen de verschillende delen van studiefinanciering
(kinderbijslag, rijksstudietoelagen en tegemoetkoming studiekosten).
Oorspronkelijk zou het gehele stelsel van studiefinanciering in de wet worden
opgenomen (voor alle onderwijstypen en alle leeftijden). In verband met de
invoeringsproblemen wordt op dat moment een aantal delen uitgesteld, ondanks
nogal wat voorbereidingswerkzaamheden (zie Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1987a). Hoofdstuk II, dat de studiefinanciering regelt voor
studerenden tot 27 jaren die volledig hoger onderwijs volgen en de studerenden
van  18 tot 27 jaren die overig volledig onderwijs volgen, is daarom nog steeds
de kern van de wet.

De Wet studiefinanciering 18+, zoals  die  in   1986 in werking is getreden,
kent de volgende systematiek (zie Backx en Backx, 1987: 20 en verder).
Allereerst wordt een budget gefingeerd, het bedrag dat een studerende wordt
geacht nodig te hebben. Voor de hoogte van het budget is, naast het type
onderwijs, de vraag van belang of de studerende uitwonend of thuiswonend is.
Het budget bestaat uit een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud en
een normbedrag voor boeken en leermiddelen, alsmede een tegemoetkoming in
de onderwijsbijdrage. Verder kan het budget worden verhoogd met een
normbedrag voor ziektekostenverzekering en een voor reiskosten (indien de
studerende thuis woont). Tenslotte kan het bedrag worden verhoogd met een
toeslag voor een partner die financieel afhankelijk is van de studerende of een
toeslag voor een 66n-oudergezin. Het budget legt de basis voor de maandelijkse
studiefinanciering die een studerende krijgt.
De uitkering van het maandbudget geschiedt deels in de vorm van een
basisbeurs en deels in de vorm van aanvullende financiering. De basisbeurs is
een vast bedrag waarop iedere studerende (die onder de werkingssfeer van
hoofdstuk II valt) recht heeft. Voor uitwonende en thuiswonende studenten geldt
een andere basisbeurs. Voor thuiswonende studenten wordt de basisbeurs
aangevuld met een reiskostenvergoeding. Eveneens worden de partner- en 6dn-
oudertoeslag aan de basisbeurs toegevoegd. Wanneer het eigen inkomen van de
studerende of diens partner een bepaald bedrag overschrijdt, wordt de basisbeurs
gekort. Hoe hoog dat bedrag is, is onder andere afhankelijk van de aanvullende
financiering (waarvan het maximum per onderwijssoort verschilt) en de
mogelijke vrijstellingen. Het resterende maandbudget wordt, wanneer de student
dat wil, uitgekeerd in de vorm van een aanvullende financiering. Het eerste deel
van de aanvullende financiering bestaat uit een rentedragende lening, het
overige deel uit een aanvullende beurs. De hoogte van de aanvullende
financiering is afhankelijk van het ouderlijk inkomen van de studerende, zijn of
haar eigen inkomen en het inkomen van diens partner.
In de Wet studietinanciering 18+ kunnen de uitzonderingssituaties onder artikel
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131 worden gebracht, de zogenaamde hardheidsclausule. Dit artikel bepaalt dat
voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet kan worden gekomen
aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van de wet
zouden kunnen voordoen. De weigerachtige ouders kunnen onder dit artikel
worden gebracht, maar ook studerenden met een functiestoornis. Diegene die
denkt voor toepassing van de hardheidsclausule in aanmerking te komen kan dat
reeds bij de aanvraag voor studiefinanciering kenbaar maken. Mocht dit op
voorhand niet duidelijk zijn, dan krijgt de betrokkene daarover uitsluitsel
wanneer wordt beschikt op de aanvraag. Daartegen staat bezwaar open en in het
bezwaarschrift kan om toepassing van de hardheidsclausule worden verzocht.
Naast bezwaar is beroep mogelijk bij het College van Beroep studiefinanciering.
Dit college, dat bestaat uit onafhankelijke rechters, is, in tegenstelling tot de
vroegere beroepscommissie, bevoegd om geschillen te beslechten.
Na de inwerkingtreding van de wet wordt het stelsel verschillende malen

gewijzigd. De eerste stelselwijziging heeft betrekking op de reiskosten. Het
systeem van afstandsbepaling, waarop de reiskostenvergoeding is gebaseerd,
sneuvelt al snel bij het College van Beroep studiefinanciering. De
reiskostenvergoeding wordt later vervangen door een Openbaar Vervoer-
jaarkaart (in verschillende vormen). Naast de reiskosten hebben vervolgens
verschillende systemen van studiefinanciering het licht gezien. Bij de
tempobeurs kregen studenten een basisbeurs, die achteraf weer in een lening

werd omgezet. De prestatiebeurs draait dat principe om: studenten krijgen eerst

een lening, en als blijkt dat ze voldoende presteren, wordt een deel weer
omgezet in een beurs. In de wijzigingen die minister Ritzen doorvoert wordt
'afgerekend met de luxueuze kanten van het door Deetman ontworpen stelsel.
Ouders die dat konden, zouden meer gaan bijdragen, studerenden zouden een
deel van de kosten terugbetalen en Ritzen nam maatregelen om de minder
effectieve vormen van onderwijs, zoals 'stapeling' van opleidingen en
ondoelmatige leerwegen, in het gewijzigde stelsel zoveel mogelijk te beperken'
(Knippenberg en Van der Ham,  1993: 759). Rond  1996 is het min of meer stil
aan het beleidsmatige front, hoewel de wet ook daarna nog regelmatig is
gewijzigd.

Enkele observaties en ontwikkelingslijnen
Hoewel het stelsel van de Wet studiefinanciering in verschillende opzichten
verschilt van het oude stelsel, is er een aantal constanten. Het idee van een
ouderlijke bijdrage is in het nieuwe stelsel verwerkt, evenals de rentedragende
lening en dat van een aanvullende beurs of toelage. Ook zijn er in het nieuwe
stelsel regelingen voor het eigen inkomen, het inkomen van de partner, de
financieel afhankelijke partner en voor de situatie waarin een studerende
kinderen onderhoudt.
Een pregnant verschil  met de situatie zoals die vaar 1986 bestond  is  meer
principieel van aard. De Regeling rijksstudietoelagen heeft nadrukkelijk het
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karakter van 'aanvullende hulp: De Wet studiefinanciering beoogt daarentegen
een basisvoorziening te introduceren voor alle studerenden van een bepaalde

leeftijd. De basisbeurs is een wezenlijke grondslag van het nieuwe stelsel.
Iedereen die onder hoofdstuk II van de wet valt heeft daar recht op, en de
basisbeurs wordt slechts bij een relatief hoog eigen inkomen gekort. Dat is het
eerste element dat wijst op het karakter van studiefinanciering als
basisvoorziening. Het tweede element dat daarop wijst is het laten vervallen van
de geschiktheidseis. Hoewel de geschiktheidseis zich in de praktijk reeds heeft
ontwikkeld     tot een 'registratie-eis', wordt deze situatie     met     de    Wet

studiefinanciering   18+  geformaliseerd. De aanleg  van de studerende en diens
verstandelijke vermogens vervallen als criteria voor de toekenning van
studiefinanciering. Overigens wijst de later ingevoerde prestatiebeurs, zij het in
een compleet andere vorm, toch weer op een soort 'geschiktheidseis'.
Een ander pregnant verschil tussen de Wet studiefinanciering  18+ en het regime
van het Reglement rijksstudietoelagen is de wettelijke basis. In het oude stelsel
geschiedt de toekenning van rijksstudietoelagen grotendeels op basis van
beleidsregels en interne richtlijnen. In de Wet studiefinanciering is het stelsel
zeer gedetailleerd vastgelegd in een wet in formele zin. Hoewel de Raad van
State de complexiteit van het stelsel bekritiseert en het stelsel nog aanzienlijk
complexer is dan hiervoor in hoofdlijnen is beschreven, kunnen studerenden hun

aanspraken op studiefinanciering vrijwel volledig voorspellen en controleren.
De hardheidsclausule is daarop een uitzondering. Rechtszekerheid (het
vastleggen en formaliseren van aanspraken) en rechtsgelijkheid (uniformiteit in
de uitvoering) zijn echter dd pijlers onder het in 1986 ingevoerde stelsel van
studiefinanciering.
Zowel de verfijning van de regels (en de formalisering daarvan in een wet) als
de verbreding van de toekenningsgroep (bij invoering werd een verbreding
voorzien van 250.000 naar ongeveer 600.000 klanten) zijn politieke keuzen.
Voor de inrichting van de uitvoeringsorganisatie en de informatietechnologie
hebben deze keuzen aanzienlijke consequenties gehad.

6.3 Ontwikkeling van de organisatie

6.3.1 De context: het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is opgericht op 25 september
1918 (zie Porsius, 1992: 167). Daarvdar worden regelgeving, financiering,
administratie en beheer verzorgd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De verantwoordelijke afdeling bestaat aan het begin van de twintigste eeuw uit
twaalf functionarissen. Naast de 'binnendienst' is er een buitendienst (het
rijksschooltoezicht) van meer dan honderd ambtenaren.
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog breidt het Ministerie van
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich aanzienlijk uit. De 'grote
geboortegolven en de toenemende sociale vraag naar onderwijs
bewerkstelligden een enorme toename van het aantal instellingen' (Porsius,
1992:  167).  In  1965 gaat de kunstensector over naar het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk  Werk,  om  in   1994 weer terug te komen  in  het
'moederbedrij f.   In de jaren zestig en zeventig botst het ministerie  op   de
veranderingen in de samenleving, zowel in de culturele sfeer als in de
economische sfeer (Knippenberg en Van der Ham, 1993: 471 en verder). Op de
universiteiten en hogescholen worden de verhoudingen tussen studenten en
docenten geheel doorbroken (de interne democratisering), terwijl het onderwijs
steeds meer moet bijdragen aan een 'betere maatschappij, waarin niet sekse of
herkomst de toekomstige sociale positie bepaalden, maar de individuele aanleg
en belangstelling' (externe democratisering). In financieel-economisch opzicht
stuit het ministerie op de economische crisis en de daardoor afnemende
groeimogelijkheden (in financiele en personele zin). Het onderwijsbeleid moet
op de helling, maar ook de bedrijfscultuur. De organisatie zou meer moeten
worden toegesneden op de nieuwe tijd. Toch groeit het departement gestaag,
ondanks de overheveling van de kunstensector. De groei doet zich het sterkst
voor bij de afdeling Rijksstudietoelagen, die in 66n jaar tijd (1965-1966) van 76
naar 114 personeelsleden groeit.
Omdat de departementale organisatie altijd min of meer een afspiegeling is
geweest van het onderwijsveld, ondergaat de organisatie met de invoering van
de zogenaamde Mammoetwet een aanzienlijke wijziging. Naast deze wet en de
overheveling van de kunstensector is er nog een derde factor die de
departementale organisatie beinvioedt (Knippenberg en Van der Ham, 1993:
491). De groei van de ambtelijke organisatie en de toenemende werkdruk als
gevolg van de uitbreiding van het onderwijs doet namelijk de behoefte aan meer
efficiency groeien. In de jaren zeventig doet zich nog een vierde factor voor. Dat
is de behoefte aan meer 'constructief' beleid: 'In de sector wetenschappen was
al een afdeling belast met de bevordering van de wetenschapsbeoefening,
waarmee de toename van 'constructieve' elementen in het wetenschapsbeleid
ten opzichte van meer 'distributieve' duidelijk werd geYllustreerd' (Knippenberg
en Van der Ham,  1993: 496). Ook verandert de organisatie kwalitatief van aard.
Van oudsher wordt het ministerie bevolkt door juristen, administrateurs en
inspecteurs. Nu komen de 'professionals' binnen, de sociologen,
onderwijskundigen en psychologen. De voortdurende reorganisaties in die tijd
vinden hun hoogtepunt in de jaren zeventig. Reeds  aan  het eind  van 1969 wordt
het besluit genomen om het organisatiebureau McKinsey in te schakelen, toen
nog met de opdracht een verkenning te maken van de meest wenselijke
organisatie van de onderwijsplanning na het secundaire onderwijs. Een van de
aanbevelingen die het bureau in dat kader doet is het (laten) uitvoeren van een
organisatieonderzoek. Onder minister Van Veen komt het tot een doorlichting,
eerst van het directoraat-generaal  voor de Wetenschappen (vanaf juni  1972) en

128



later van het directoraat-generaal voor het Onderwijs. Op basis van de
doorlichtingen wordt het ministerie gereorganiseerd. In het directoraat-generaal
voor de Wetenschappen wordt de functionele structuur vervangen door een
combinatie van een 'programmagerichte' (onderwijs- en onderzoeksbeleid) en
'clientgerichte' (instellingen en opleidingsziekenhuizen) organisatiestructuur.
De nieuwe basis wordt gelegd  met een directoraat-generaal voor ieder  'veld':
voor het Basisonderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs en voor het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.  Op   1  juli   1976  is  er een nieuwe
organisatiestructuur.
In 1990 wordt het ministerie nogmaals gereorganiseerd, nu naar aanleiding van
het rapport 'Ministerie  op  maat'. Een projectgroep verwijt het ministerie onder
andere een geringe aandacht voor beleidsuitvoering, gebrekkige sturing van
sectoroverschrijdende vraagstukken en een (te) sterke oriantatie op de eigen
sector. De McKinsey-operatie is hier in zekere zin debet aan geweest. In de
reorganisatie staat de (verdergaande) scheiding tussen beleid en uitvoering
voorop. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering (de overdrachtsuitgaven en
de bekostiging van onderwijsinstellingen) komt in handen van de twee
uitvoeringsorganisaties: de Informatiseringsbank en de hoofddirectie Centrale
Financien Instellingen. De Informatiseringsbank, die reeds daarvoor in 1988 is
opgericht, is onder andere verantwoordelijk voor de studiefinanciering, het
innen van onderwijsbijdragen, de registratie van onderwijsvolgenden en de
uitvoering van rechtspositieregelingen voor het onderwijspersoneel. De
hoofddirectie Centrale Financitn Instellingen verzorgt de bekostiging van
onderwijsinstellingen.
Volgens Knippenberg en Van der Ham heeft het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen voortdurend geworsteld met het dilemma tussen 'constructief'
en 'distributief' beleid, tussen de verzuilde statische situatie en de behoefte aan

verandering: 'Het departement kreeg zo vanaf het eerste begin een - in de
terminologie van oud-directeur-generaal Idenburg - distributieve en een
constructieve taak mee in een maatschappelijke context die enerzijds door haar
dynamische karakter aanspoorde tot vernieuwing en anderzijds door haar
verzuilde karakter beducht was voor iedere verandering; de zojuist
gepacificeerde schoolstrijd zou immers weer op kunnen laaien. Aan dit dilemma
heeft het departement zich nooit geheel kunnen ontworstelen' (Knippenberg en
Van der Ham, 1993: 780). Toch kan het ministerie praktisch met het dilemma
goed uit de weg, onder andere door zich te richten op de uitvoering: het
departement als superadministratiekantoor, bevolkt door juristen en
administratieve krachten. En een van de centra waarin de uitvoering plaatsvindt
is de (hoofd)afdeling Rijksstudietoelagen, onder andere verantwoordelijk voor
de studiefinanciering.
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6.3.2 De (hoofd)afdeling Rijksstudietoelagen

Als gevolg van de aanzienlijke uitbreiding van het aantal aanvragen voor
studietoelagen   na de Tweede Wereldoorlog wordt  in   1949 een afzonderlijke
afdeling Rijksstudietoelagen opgericht (Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, 1956: 35). Deze afdeling wordt belast met het onderzoek naar
en de beoordeling van aanvragen om rijkssteun, alsmede het onderhouden van
de daartoe vereiste contacten, zowel met de aanvragers als met de scholen,
respectievelijk de universiteiten. Later wordt het takenpakket van de afdeling
uitgebreid.   In 1968 wordt de afdeling Tegemoetkoming Studiekosten   (TS)
afgesplitst  van de afdeling Rijksstudietoelagen. Vervolgens verhuist TS  in  1969
naar Groningen. Rijksstudietoelagen volgt in november   1970.  In   1971   is  de
afdeling belast met 'het voorbereiden en het uitvoeren van de regelingen inzake
het verstrekken van studietoelagen (beurzen en gemengde toelagen) aan
studerenden bij het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs; het houden
van toezicht op de studieprestaties; het colirdineren van steunverlening door rijk,
provincies. gemeenten en particulieren; de uitvoering van het Koninklijk besluit
van    3    oktober    1955,    Stb.    453.    van   de Regeling bevordering studiezin
onderwijzers   1961  en  van de Regeling bevordering studiezin kleuterleidsters'
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1971: 28). De afdeling bestaat op
dat moment uit twee onderafdelingen. De onderafdeling beleidszaken bereidt de
beleidsmaatregelen voor rijksstudietoelagen voor. Tevens ontwerpt deze
afdeling de regels, normen en formulieren. De onderafdeling uitvoering voert
het beleid inzake rijksstudietoelagen uit en heeft de verantwoordelijkheid voor
het ontwerpen van efficiante werkmethoden. Deze onderafdeling bestaat uit
verschillende bureaus waarin deels het onderwijsveld is weerspiegeld.
Op      1     januari 1972 worden de afdelingen Rijksstudietoelagen     en
Tegemoetkoming Studiekosten samengevoegd tot een Hoofdafdeling
Rijksstudietoelagen. Halverwege de jaren zeventig wordt de hoofdafdeling
gereorganiseerd en 'omgevormd' tot de Centrale Directie Studiefinanciering. De
beschrijving van het verloop van het beschikkingsproces en de inrichting van de
organisatie is primair gebaseerd op de Centrale Directie Studiefinanciering, dus
de periode aan het begin van de jaren tachtig (voorafgaand aan de invoering van
de Wet studiefinanciering   18+). Voor zover relevant zijn ontwikkelingen  of
aspecten meegenomen uit de perioden daarvoor.

Verloop van het beschikkingsproces
Het belangrijkste kenmerk van het beschikkingsproces in de Centrale Directie
Studiefinanciering aan het begin van de jaren tachtig is de cyclus van
werkzaamheden welke in een vast patroon over het studiejaar is verdeeld, het
zogenaamde campagnepatroon (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
1985b: 7 en verder).
In detail ziet de campagne (het proces, de formulierenstroom) er als volgt uit.
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Het proces start aan het begin van het kalenderjaar met een zogenaamd A-
formulier, een continueringskaart, een mededeling A.0. of door
gegevensuitwisseling (op tape) met de centrale afdeling Administratieve Taken
(CAAT). De start van het proces is afhankelijk van de situatie van de studerende
(wordt voor het eerste jaar aangevraagd, wordt een bestaande aanvraag
gecontinueerd, enzovoort).
Het verwerken van het A-formulier, de continueringskaart of de mededeling
A.0.. alsmede de gegevensuitwisseling met CAAT leidt tot de productie van een
financieel vragenformulier (het B-formulier).

Daarop worden de financiele omstandigheden vermeld en de gezinssamenstelling
van het kalenderjaar voorafgaand aan aanvang van het studiejaar (dus voor het
studiejaar 1981/1982   zijn de inkomensgegevens   over 1980 relevant   en   de

gezinssamenstelling  per 31 december 1980). Vervolgens worden ontbrekende
gegevens gerappelleerd. Tepeinde de student een indicatie te geven van het
resultaat van de verwerking van de financiele gegevens, rekening houdend met de
oude - voor het dan lopende studiejaar geldende - normen wordt direct na de
verwerking een voorlopige kennisgeving (beschikking) gezonden. De nieuwe
normen worden in juli bekend gemaakt, dus vlak voordat het studiejaar begint.
Omdat iedere toekenning in het tertiair onderwijs bestaat uit een deel renteloos

voorschot, wordt, om de terugbetaling daarvan door de studerende te waarborgen,

aan de aanvrager een schuldvoorwaardenverklaring gezonden. Ook wordt,
wanneer de aanvrager aangeeft op kamers te gaan wonen, dit geverifieerd door

het opvragen van het kameradres.

Nadat de formulieren zijn verwerkt, volgt de periode van het studie-advies.

In deze periode worden drie mogelijke situaties onderscheiden. De eerste situatie
is    die    van het 'onbekende studie-advies'. Doordat de aanvraagprocedure
ongeveer negen maanden vaar aanvang van het studiejaar in gang wordt gezet

komt het vaak voor dat op dat moment nog geen definitieve schoolkeuze gemaakt
is. De door studiefinanciering benaderde school geeft dan op het studie-
adviesformulier aan de betreffende student niet te kennen. Het onbekende studie-
advies wordt, in afwijking van het normale studie-advies, niet rechtstreeks naar
de onderwijsinstelling verzonden, maar naar de student zelf. Die moet hiermee
naar de administratie van de te bezoeken onderwijsinstelling. De onbekende
studie-adviezen worden eind september geproduceerd. Het normale
adviesformulier HBO wordt rechtstreeks naar de opgegeven onderwijsinstelling
verzonden. Deze geeft hierop aan of de student de instelling bezoekt en verstrekt
informatie over de studievoortgang. Deze adviesformulieren HBO worden eind

mei geproduceerd. De derde situatie is die van het wetenschappelijk onderwijs.
Voor studenten die vallen onder de tweefasenstructuur is een studie-advies

overbodig, omdat voor hen geldt 'inschrijvingsduur = studieduur'. Voor de
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zogenaamde 'oude stijl' studenten worden (aan het begin van de jaren tachtig)
normale studie-adviesformulieren geproduceerd.

Na de studie-adviseringsperiode wordt geverifieerd of het collegegeld is betaald.
Immers, wanneer het collegegeld niet is betaald bestaat geen recht op een
studietoelage. Als het B-formulier (met de financiele gegevens) is ontvangen,
het belastbaar inkomen is vastgelegd, het studie-advies binnen is, de
inschrijfprocedure geregeld is en de nieuwe normen bekend zijn kan de
definitieve berekening van de toelage plaatsvinden. Deze wordt gevolgd door
een definitieve toekenning en een gedeeltelijke betaling. De eerste definitieve
kennisgevingen worden in de tweede helft van juli verzonden. Daarmee komt
een eind aan het toekenningsproces (wanneer de studietoelage slechts voor een
gedeelte van een jaar wordt toegekend, volgen nog enkele activiteiten).
Met de zogenaamde controleslagen wordt het proces afgesloten. Eind november
wordt aan iedere HBO- of WO-aanvrager met een berekende toelage waarvan
bekend is dat deze eigen inkomsten heeft of had een zogenaamd EIA-formulier
(Eigen Inkomsten Aanvrager) gezonden. Het niet-retourneren van dat formulier
wordt gerappelleerd in de maanden maart en mei. Is na het eerste rappel het
formulier nog steeds niet ingevuld en teruggestuurd, dan wordt de uitbetaling
van de rijksstudietoelage geblokkeerd. De tweede controle heeft betrekking op
het inkomen van de ouders. Omdat voor de berekening van de hoogte van de
rijksstudietoelage is uitgegaan van de aangifte van het ouderlijk inkomen, dient
na ontvangst van de definitieve aansiag hiervan een kopie te worden
ingezonden. Wanneer de Centrale Directie Studiefinanciering aanneemt dat de
belastingdienst het betreffende aanslagjaar grotendeels heeft afgesloten, worden
die aanvragers die nog niet hun kopie van de aanslag hebben ingezonden
daaraan herinnerd.
Het verstreken schooljaar wordt in oktober afgesloten. Het gevolg kan zijn dat
niet (volledig) uitbetaalde toelagen worden 'afgekapt'. De toelage wordt dan
bepaald op het uitbetaalde bedrag of de aanvraag wordt ingetrokken. De student
krijgt hiervan een afsluitende kennisgeving. Daarmee komt een eind aan de
campagne voor het betreffende studiejaar.

Organisatie van het werkproces
Van de campagne kan een dwarsdoorsnede worden gemaakt naar type
administratieve handelingen per werkfase (Kuijken e.a., 1975: 21). In algemene
termen bestaat de hoofdstroom in het werkproces dan uit: (1) klantenregistratie,
het registreren van de klanten door middel van aanmeldingen, adreswijzigingen
en dergelijke, (2) het beoordelen, beslissen en berekenen van toelagen aan
klanten, (3) klantencontrole, het achteraf controleren van de basisgegevens voor
de toekenning en (4) inning van studieschulden. Naast de hoofdstroom worden
nog drie typen 'administratieve' handelingen verricht, te weten: (1)
correspondentie (meestal 'witte post', waarmee grof geschetst alles wordt
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bedoeld dat geen formulier is, zoals brieven en dergelijke) en het afhandelen van
binnenkomend telefoonverkeer, (2) archiveren van aanmeldingen, formulieren,
bewijsstukken enzovoort en (3) uitvoeringscontrole.
In de loop van de tijd verandert er in het werkproces niet zo heel veel. De
inrichting van de organisatie is echter wel regelmatig veranderd. Verschillende
reorganisaties hebben geleid tot veranderingen in de uitvoeringsorganisatie
(bijvoorbeeld de samenvoeging van de afdelingen HBO en WO in de campagne
84/85) of in de hoofdstructuur (bijvoorbeeld de Stafafdeling Publiciteit en
Informatie, die naar aanleiding van de doorlichting in 1983 van een lijnafdeling
verandert in een stafafdeling). Hoewel deze organisatieveranderingen, die zich
vrijwel voortdurend hebben voorgedaan, een schets van de organisatie
bemoeilijken, geeft een beschrijving   van de situatie   in 1984, aangevuld  met
enkele ontwikkelingen  van  v66r  1984  en de discussies daarover, inzicht  in  de
organisatie rondom het werkproces voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Wet studiefinanciering in  1986.

Organisatie van de hoofdstroom
Het werkproces en de organisatie daar omheen ziet er bij de Centrale Directie
Studiefinanciering   in    1984 in hoofdlijnen als volgt   uit. Als documenten
binnenkomen, worden ze per soort gesorteerd bij de afdeling AZ-
ontvangstverwerking. A-formulieren worden gesorteerd op de groep die ze
binnen de afdeling Administratieve Ondersteuning (AO) gaat verwerken aan de
hand van de klantnaam. B-formulieren worden gesorteerd op de sectie (binnen
de afdeling Tertiair Onderwijs) die ze gaat behandelen aan de hand van de
microcode. die staat voor een deel van het alfabet. De overige formulieren gaan
gebundeld per formuliersoort naar de afdeling AO. De zogenaamde witte post
wordt verdeeld per sectie.

De afdeling AO registreert de identificatiegegevens die relevant zijn voor de
behandeling van aanvragen. Daarnaast beheert de afdeling AO de archieven.

Verwerking bij AO vindt plaats per soort formulier volgens het first-in-first-out
principe (FIFO). A-formulieren worden door AO ingebracht in het
geautomatiseerde systeem. De overige formulieren worden alleen ingebracht als
het gladde gevallen zijn.
Het beoordelen, beslissen en berekenen van toelagen geschiedt door de
uitvoerende (beslissings)afdelingen, hoofdzakelijk aan de hand van het
financible B-formulier. Verwerking van B-formulieren vindt op de TO-secties
plaats per pakje op ontvangstdatum (ook weer volgens het FIFO-principe). De
verwerking leidt tot mutaties in het geautomatiseerde systeem of tot handmatige
verzoeken om aanvullende informatie, welke wederom via AZ worden
verzonden. Onvolledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd met een
'begeleidende stencilbrief'.
De uitvoerende beslissingsafdelingen zijn, samen met de afdeling AO, de kern
van de organisatie. De beslissingsafdelingen zijn georganiseerd naar
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onderwijssoort (HBO, WO en secundair onderwijs), met een afdeling bijzondere
financiering voor specifieke groepen gevallen (voor bijvoorbeeld weigerachtige
ouders of studenten van wie de ouders een buitenlands inkomen genieten). Deze
afdelingen verrichten ook de klantencontroles (het achteraf controleren van de
inkomsten van de student en het ouderlijk inkomen). Binnen de afdelingen
wordt het werk verdeeld over delen van het alfabet.

'Feitelijk hadden wij, als je kijkt naar de organisatie, de zaak opgedeeld in
micro's. We deden dat op basis van achternaam. De eerste vier posities van het
correspondentienummer  werden  bepaald  door  de  achternaam.   (..)  Dus  als  je
bijvoorbeeld een eenheid had bij het wetenschappelijk onderwijs, dan deed die
een deel van het alfabet. En binnen zo'n eenheid was ook iedere medewerker,
voorzover hij of zij daar in de hierarchie ook bevoegdheid voor had,
verantwoordelijk voor een deel van het alfabet.

De volledigheid van de aanwezige gegevens in het geautomatiseerde systeem
leidt in combinatie met het bereiken van een bepaald tijdstip tot het maken van
'systeemoutput'. Deze wordt verzonden 6f na verwerking door de sectie  van  de

beslissingsafdeling (kennisgevingen), 6f direct via AZ (B-formulieren, rappels,
verklaringen).
Naast de afdelingen voor toekenning van studiefinanciering bestaat een afdeling
Invordering Schulden. In elke toelage (met uitzondering van de toekenningen in
het secundair onderwijs) wordt immers een deel (ongeveer veertig procent) als
renteloos voorschot toegekend. In principe geldt hiervoor dat deze in tien
jaarlijkse termijnen moet worden terugbetaald.

Organisatie van de afgelei(ie administratieve handelingen
Naast de hoofdstroom van registratie, toekenning, controle en inning van
studieschulden worden nog drie 'afgeleide' administratieve handelingen
onderscheiden. De correspondentie, telefoongesprekken en de bezoeken zijn
daarvan de belangrijkste. Hoewel ze 'afgeleid' worden genoemd, zijn ze in
kwantitatieve zin aanzienlijk. Een tweede afgeleide taak is de archivering. Het
archiveren van aanmeldingen, bewijsstukken, formulieren en witte post vindt
plaats in archieven die uit individuele dossiers bestaan. De uitvoeringscontrole,
een derde afgeleide administratieve taak, berust hoofdzakelijk bij de
onderafdelingschef of sectiechef. Deze ziet erop toe dat de verstrekte gegevens
juist en conform de richtlijnen en instructies worden uitgevoerd. Verder worden
de ingevoerde gegevens aan het begin van de jaren tachtig reeds
geautomatiseerd gecontroleerd, en wordt de invoer door de stafafdeling Interne
Controle steekproefsgewijs 'breed' gecontroleerd (op formele aanvaardbaarheid,
juistheid van de beslissing en juistheid van vastlegging in het systeem).
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De hoofdstructuur van de Centrale Directie Studiefinanciering
Het werkproces kan aan de hand van verschillende principes worden
gestructureerd. Twee alternatieven worden in 1975 expliciet tegenover elkaar
gezet en afgewogen: een indeling naar productbewerkingen (of fasen in het
werkproces) en een indeling naar producten (of toelageregelingen). Ten eerste
kan de organisatie worden ingericht naar productbewerkingen of fasen van het
werkproces, een zogenaamde 'transactiegewijze opbouw van de uitvoering'.  Dat
betekent dat organisatorische eenheden worden gevormd voor klantenregistratie,
klantafhandeling (beoordelen, beslissen en berekenen) en controle, alsmede een
eenheid voor de inning van studieschulden. Een dergelijk patroon van
arbeidsdeling zou, aldus de externe onderzoekers die de alternatieven hebben
ontwikkeld en afgewogen, te verkiezen zijn als de vraagpatronen van de
aanvragers over het jaar zodanig gespreid zijn dat voor elk van de fasen in het
werkproces er een gemiddelde werkbelasting ontstaat. In een dergelijke situatie
zou een transactiegewijze inrichting leiden tot een optimale bezetting van de
menskracht in de organisatie. Bovendien leidt het tot 'wederzijdse
afhankelijkheid' in het werkproces, hetgeen 'noopt tot coordinatie en
leidinggeven'. De inleertijd voor nieuwe medewerkers is relatief kort omdat men
in slechts 66n fase van het werkproces (bijvoorbeeld klantenregistratie) wordt
ingezet; voor organisaties met een relatief groot personeelsverloop (zoals de
hoofdafdeling Rijksstudietoelagen en later de Centrale Directie
Studiefinanciering) is dat een voordeel. Toch kiezen de onderzoekers van het
bureau Van der Bunt en de leiding van de organisatie niet voor dit
inrichtingsprincipe: 'Van doorslaggevende betekenis daarbij is het feit dat er
door het campagnekarakter van RS (Rijksstudietoelagen, SZ) geen sprake is van
een over het jaar gespreide werkbelasting per werkfase' (Kuijken e.a.,  1975: 28).
De reeds bestaande indeling wordt geprefereerd. Die houdt in dat de
organisatorische eenheden integraal alle handelingen uitvoeren die voor de
toekenning noodzakelijk zijn. Een nadeel van een dergelijke integratie is dat
deze niet leidt tot wederzijdse afhankelijkheid 'en een daaruit natuurlijkerwijs
voortvloeiende managementstructuur'. Een ander nadeel is dat integratie van
werkfasen binnen een organisatorische eenheid niet leidt tot de meest efficiante
inzet van menskracht. Het doorslaggevende voordeel is dat 'uitgaande van het
campagnekarakter van het werk een soepele en efficiente uitwisselbaarheid en
inzetbaarheid van de beschikbare mankracht binnen de organisatorische eenheid
mogelijk gemaakt wordt'. Een ander voordeel   is  dat  door de diversiteit  van
taken het uitvoerende werk afwisselend is en dat daardoor meer ruimte
geschapen wordt voor de ontwikkeling van medewerkers.

Een beeld van de Centrate Directie Studiefinanciering in 1984
Hoewel er sinds het rapport  van  Van  der  Bunt  in   1975  wel wat veranderd  is  in
de organisatie (inmiddels is er bijvoorbeeld geen sprake meer van een
Hoofdafdeling Rijksstudietoelagen, maar van een Centrale Directie
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Studiefinanciering), is er op het niveau van de hoofdstructuur niet zo veel meer
aan de organisatie gesleuteld. Er is in de Centrale Directie Studiefinanciering
wel een organisatorische voorziening getroffen voor beleidsmatige aspecten,
terwijl de Hoofdafdeling Rijksstudietoelagen vrijwel uitsluitend uitvoerend
opereerde. In de centrale directie is echter slechts een enkele beleidsmedewerker
werkzaam.
De basis van de organisatie wordt gevormd door de zogenaamde beslissings-
afdelingen: de afdelingen voor secundair onderwijs (SO), hoger
beroepsonderwijs (HBO), wetenschappelijk onderwijs (WO), bijzondere
financiering (BF) en invordering schulden (IS). Daarnaast bestaat op het niveau
van de uitvoering een afdeling administratieve ondersteuning (AO). De Centrale
Directie Studiefinanciering beschikt ook over enkele stafafdelingen.

De lijnafdelingen
De beslissingsafdeling studiefinanciering SO verleent tegemoetkomingen in de
studiekosten aan studerenden in het voortgezet onderwijs of hun ouders,
uitgezonderd het hoger beroepsonderwijs en opleidingsscholen tot
kleuterleidster. De afdeling bestaat uit zes onderafdelingen, met elk zo'n zeven h
acht beslissingsambtenaren en een chef. Aan het hoofd van de afdeling staan een
afdelingschef en een plaatsvervangend afdelingschef. De beslissingsafdelingen
HBO en WO zien er ongeveer hetzelfde uit. De afdeling HBO bestaat uit vijf
onderafdelingen, ook weer met ieder zo'n zeven A acht beslissingsambtenaren en
een chef. Ook hier staan aan het hoofd van de afdeling een afdelingschef en een
plaatsvervangend afdelingschef. Het enige verschil voor wat betreft structuur
tussen de afdeling HBO en de afdeling WO is dat bij WO sprake is van vier
onderafdelingen. Het aantal ambtenaren per onderafdeling is ook hier zeven A
acht. De drie afdelingen SO, HBO en WO hebben (formeel) een vergelijkbaar
takenpakket.
De afdeling bijzondere financiering (BF) is kleiner dan de andere uitvoerende
beslissingsafdelingen. Deze at'deling handelt de gevallen af die een min of meer
specialistische beoordeling vergen, zoals de weigerachtige ouders en de
verstrekking van promotietoelagen. De afdeling BF bestaat uit twee
onderafdelingen, waarvan er een bevolkt wordt door (zeven)
beslissingsambtenaren en de andere door (zes) medewerkers die de
administratieve taken voor hun rekening nemen. Het feitelijke takenpakket van
de afdeling is vergelijkbaar met het takenpakket van de afdelingen HBO, WO en
SO.
De laatste uitvoerende beslissingsafdeling (IS) is enigszins anders
gestructureerd. De afdeling vordert de in het kader van de studiefinanciering
verstrekte voorschotten, leningen en onverschuldigd uitbetaalde toelagen in. De
afdeling bestaat uit vijf onderafdelingen, die elk de inning van een type schuld
verzorgen: een onderafdeling voor gerechtelijke invordering (vijf
invorderingsambtenaren), twee onderafdelingen voor voorschotten en TrOT' s

136



(Toelagen Ten Onrechte Toegekend) met ieder zes invorderingsambtenaren, een
onderafdeling voor promessen (drie invorderings-ambtenaren) en een
onderafdeling voor bijzondere mutaties (vier ambtenaren bijzondere mutaties).
Aan het hoofd van de onderafdelingen staan chefs; aan het hoofd van de
afdeling IS staan een afdelingschef en een plaatsvervangend afdelingschef. De
afdeling Inning Schulden heeft een uitgebreid takenpakket, waaronder de
invordering van renteloze voorschotten, de invordering van studietoelagen en de
registratie en invordering van collegegeld-promesse.
De afdeling Administratieve Ondersteuning (AO) is verantwoordelijk voor de
(centrale) uitvoering van de ten behoeve van de beslissingsafdelingen te
verrichten administratieve werkzaamheden. Daarbij gaat het vooral om
klantenregistratie (het invoeren van de primaire klantgegevens in het
geautomatiseerd systeem) en archivering. Binnen de afdeling AO bestaan vier
onderafdelingen 'Administratieve taken' van zo'n zes A acht medewerkers.

De plaats en inrichting van de afdeling Publiciteit en Informatie volgt de
ontwikkeling van de betreffende taak. Oorspronkelijk is de afdeling bedoeld
voor de opvang van de voor de beslissingsafdelingen te grote stroom van
verzoeken om informatie (het zogenaamde 'informatie-overloopvat'). Later  is
actieve voorlichting en publiciteit onderdeel gaan uitmaken van het reguliere
takenpakket van studiefinanciering, waardoor ook de afdeling een eigen karakter

kreeg.  Tot  1984 is de afdeling Publiciteit en Informatie een stafafdeling,  in  1984
wordt het een lijnafdeling.

De stafafdelingen
Naast de 'lijnafdelingen' staan verschillende stafafdelingen: de afdeling Beleid,
de afdeling Bedrijfsbeheer en de afdeling Interne Controle. De stafafdeling
beleid houdt zich bezig met (de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van)
het ter zake van de studiefinanciering te voeren beleid. Naast een chef, een
documentalist    en een secretaresse omvat de afdeling    in 1984 zeven
beleidsmedewerkers en twee comptabelen. Voor een afdeling die zich naast de
genoemde taken op de hoogte moet houden van de ontwikkelingen op het
gebied van de studiefinanciering in het buitenland, de sociale, economische,
fiscale en juridische ontwikkelingen in Nederland moet 'bestuderen, analyseren
en evalueren' en ook nog de antwoorden op de door Kamerleden aan de
bewindslieden gestelde vragen moet concipieren, lijkt de afdeling niet erg zwaar
bezet. Ter ondersteuning van de uitvoering zijn ook nog taken expliciet aan de
afdeling Beleid toegekend. In de eerste plaats moet de afdeling Beleid de leiding
van de beleidsuitvoerende afdelingen adviseren bij het nemen van arbitraire
beslissingen in situaties waarin de uitvoeringsregelingen niet voorzien.
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de administratieve organisatie.
De eerste taak hangt samen met de inhoudelijk coordinerende rol die de afdeling
vervu It. de tweede is gerelateerd aan de financiele verslaglegging. De afdeling
Beleid speelt geen rol bij de productiebesturing.
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De afdeling Bedrijfsbeheer speelt vooral in de productiebesturing een
prominente rol. Deze afdeling is belast met het bevorderen en beheersen van de
efficientie en de effectiviteit van het uitvoeringsproces. In het kader van de haar
toebedeelde taken richt de afdeling zich op drie aspecten van het organisatorisch
functioneren: de structuur van de organisatie, de inrichting van het
uitvoeringsproces en de opzet van het geautomatiseerde systeem. Om hierin
verbeteringen aan te brengen verricht zij onder andere interne organisatie-
onderzoeken en arbeidsanalyses. Ook stelt Bedrijfsbeheer productienormen op
en evalueert deze. Ten aanzien van het geautomatiseerde systeem is de afdeling
verantwoordelijk voor (1) de ontwikkeling, inrichting en het onderhoud van het
geautomatiseerde toepassings- en (beleids)informatiesysteem en het logisch
ontwerp van de gegevensbanken (samen met het rekencentrum) en (2) het
ontwerpen en in stand houden van een specifieke verzameling
gegevensdefinities en de daarbij behorende metagegevens.
De afdeling Bedrijfsbeheer bestaat uit vier onderafdelingen. De onderafdeling
Tekstverwerking, waar naast de chef zes medewerkers werkzaam zijn, zorgt
voor de gestandaardiseerde brieven maar ook voor de vervaardiging van
brieven, rapporten, handleidingen en werkboeken. De onderafdeling
Automatisering beschikt over vijf automatiseringsmedewerkers, alsmede een
chef en een medewerker in- en output, en wordt geleid door een
(plaatsvervangend) afdelingschef. Deze onderafdeling is verantwoordelijk voor
de taken rondom het geautomatiseerd systeem, waarbij ook de contacten met het
Rijks Computercentrum horen. De onderafdeling Organisatie wordt, naast de
onderafdelingschef, bemenst door drie organisatiemedewerkers. Gezien de
hoeveelheid werk is de chef, zoals op de meeste afdelingen in de organisatie,
'meewerkend voorman'.  De chef verricht bijvoorbeeld organisatie-onderzoeken.
Binnen de afdeling is een specialisatie gericht op de planning en de
formulierontwikkeling en een andere specialisatie gericht op de ontwikkeling
van uitvoeringsprocedures, inclusief de productie(kosten)registratie. De laatste
onderafdeling is Instructie. Deze onderafdeling, die de instructie naar de
uitvoerende beslissingsafdelingen verzorgt, bestaat in  1984 uit vier instructeurs
en een opleidingsmedewerker.
De laatste stafafdeling   die   in   1984  tot het organisatieplaatje behoort  is  de
afdeling Interne Controle. De afdeling is, volgens de formele structuur,
verantwoordelijk voor het bevorderen en beheersen van de kwaliteit van het
uitvoeringsproces door middel van het ontwikkelen van controlebeleid en het
verrichten van controle-activiteiten. Het gaat hierbij om controles op (1) de
volledigheid, juistheid en tijdigheid van toekenningen, invorderingen en
betalingen, met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende gegevens, (2) de
interpretatie en toepassing van uitvoeringsregelingen en instructies en (3) de
naleving van voorschriften inzake de beveiliging ('security en privacy-aspect')
en     de juistheid ('integrity-aspect')    van de (geautomatiseerd) opgeslagen
(persoonsgebonden) gegevens. In de praktijk komt dit allemaal neer op
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steekproefsgewijze controle aan de hand van individuele aanvragen. Deze
kunnen overigens leiden tot aanpassingen van het beleid en de instructie aan de
uitvoerende medewerkers.

Karakterisering van de organisatie
Het geschetste beeld van de Centrale Directie Studiefinanciering is primair
gebaseerd op de orgaanbeschrijvingen, functie-omschrijvingen, organogrammen
en werkprocessen. Het beeld kan worden aangevuld met het feitelijk
functioneren. De aanvullende beschrijving start met een karakterisering van de
Centrale Directie Studiefinanciering   anno    1984   en de wijze waarop   de
organisatie zich daaraan voorafgaand heeft ontwikkeld.
Hoewel ze zijn gebaseerd op de organisatie zoals die in het begin van de jaren
zeventig bestond, zijn enkele waarnemingen uit het rapport van het bureau Van
der Bunt (1975) ook halverwege de jaren tachtig nog steeds relevant. De
onderzoekers schetsen het beeld van een organisatie waarin, het niveau van de
sectiegewijze uitvoering van de werkzaamheden daarbij inbegrepen, slechts in
beperkte mate sprake is van uniformiteit, systematiek, duidelijkheid, coDrdinatie,
enzovoort. Anders geformuleerd: 'het ontbreekt de organisatie duidelijk aan
kenmerken die typerend zijn voor structurering en leidinggeven' (Kuijken e.a.,
1975: 15). Er is sprake van grote verscheidenheid tussen de afdelingen en
binnen de afdelingen tussen secties.
Voor de gehele organisatie geldt echter dat daarin de uitvoering, het afhandelen
van aanvragen, centraal staat. Ook het management is primair gericht op het
'draaien' van de jaarlijkse campagne. Het beeld van de (hoofd)afdeling
rijksstudietoelagen en (later) de Centrale Directie Studiefinanciering is toch
vooral het beeld van een 'uitvoerend bedrijf'.

'De otide organisatie was een uitvoerende afdeling. Het was geen directie, of het
"'as Keen onderneming met alles wat erop en eraan zit. Het was alleen maar een

uitvoerende afdeling.'

Vooral het uitvoerende karakter van de organisatie, en de daaruit voortvloeiende
athankelijkheid van het 'moederbedrijf' in Zoetermeer (die voor het 'beleid'
zorgt) wordt benadrukt.

'De mi.este mensen zate,i gewoon bij de uitvoering. Het kan bijna niet voldoende
benadrukt worden dat Groningen gezien werd als een uitvoeringsfabriek. Atte
ondersteitnende ele,nenten, dus ook het wetgevingstraject, werden in het
Zoetermeerse gedaan. (...) Daar :ag je heet duidelijk het verschil, ook in
salariEring, tussen een Groningse uitvoeringsorganisatie en het
moederdepartement in Den Haag en later Zoetermeer. Er zaten echt grote
rerschillen in. Dat heeft altijd z'n doonverking gehad. De ondersteunende
elenienten, wat een ministerie tot een ministerie niaakt reg maar, ook de 1-
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aspecten. zaten in Zoetermeer. Ging het over personeel. dan moest je naar
Zoetermeer. (...) Er zat hier een enkele personeelsfunctionaris, maar de directeur
zat in het Zoetermeerse. Alle ondersteunende aspecten werden op 200 kilometer
afstand gestuurd. Er werd bepaald hoe de 1-inzet zou moeten worden, hoe de P-
inzet  zou inoeten  worden,  of je  zoveel  kon  krygen voor je  organisatie,  et cetera.

Het enige wat redelijk was ingevuld hier, was het bedrijfsfaciliterende aspect.
Alles moest voorgelegd worden. Als er een folder gemaakt moest worden,
gebeurde dat niet door de mensen die er hier mee bezig waren, maar dat
gebeurde met name door de betrokkenheid van de professionals in Zoetermeer.
Zoeterrneer was 'professional', en hier zaten de 'platte boeren', om het maar
even sterk uit te drukken.'

Het uitvoerende karakter van de werkzaamheden, de druk die door het
campagnepatroon op de productie wordt gelegd, de afstand tot 'Zoetermeer' en
de verplaatsing naar Groningen (waardoor mensen worden aangenomen zonder
'ambtelijke achtergrond') dragen bij aan dat beeld. Toch is de Centrale Directie
Studiefinanciering, ondanks het productiegerichte en uitvoerende karakter, een
ambtelijke organisatie.

Het centrum van de organisatie: de uitvoerende kern
De uitvoering (van de achtereenvolgende campagnes) wordt gezien als de kern
van de Centrale Directie Studiefinanciering en krijgt veel aandacht van het
management. De uitvoerende afdelingen beschikken over relatief veel vrijheid
(het ontbreekt volgens het organisatie-onderzoek  uit  1975 aan 'leidinggeven').
Tegelijkertijd moet deze constatering worden genuanceerd. Enerzijds is er
relatief veel vrijheid, bijvoorbeeld als het gaat om het invullen van 'arbitraire
beoordelingsruimte' of de inrichting van de eigen werkzaamheden. Anderzijds
moet die vrijheid niet gel'nterpreteerd worden met begrippen uit het moderne
managersjargon, waarin de creativiteit en ondernemingsgeest van ambtenaren
wordt aangesproken of waarin medewerkers zelf hun eigen werk kunnen
inrichten. De Centrale Directie Studiefinanciering en haar voorloper, de
(Hoofd)afdeling rijksstudietoelagen, zijn weI degelijk hierarchische organisaties.

'Het was een hee! hiErarchisch aangestuurde organisatie. (...) De baas werd nog
met meneer aangesproken en met u, en iedereen die je nu tegenkonit heeft het
nog steeds over meneer ... Het was volstrekt helder wie er de baas was, en dat
was de baas van de afdeling en niet de medewerker. En als dat maar duidelijk
was. De baas was er ook om jouw problemen op te lossen.  Dat hoefde je zelf ook
niet te doen. Nee, dat is gewoon een traditionee! oude organisatie geweest. En

geen macht bij de medewerkers. Nee. Er gebeurde natuurlijk wei dingen, maar
de macht lag daar niet:
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In een hierarchische ambtelijke organisatie is de relatieve vrijheid van
medewerkers afhankelijk van de positie die ze innemen en de 'bevoegdheden'
waarover ze beschikken. Hun plaats in de organisatie, hun rang en stand, bepaalt
in welke mate ze hun eigen werk kunnen inrichten en in welke mate ze over
'discretionaire ruimte' beschikken. Zo is het ook in de Centrale Directie
Studiefinanciering.
De relatieve vrijheid van de uitvoering heeft wel geleid tot (grote) verschillen
tussen de uitvoerende afdelingen en wat later 'verkokering' zou gaan heten. Op
de verschillende secties kan men tot op zekere hoogte een eigen 'beleid'
invullen als het gaat om het nemen van beslissingen over aanvragen. Naast de
vrijheid heeft ook de 'gezamenlijke' opdracht binnen een sectie (de 'klus die
samen moest worden geklaard') de verkokering   (maar   ook de onderlinge
solidariteit binnen de secties) bevorderd.

'De campagne was toch ieder jaar weer een race tegen de klok om ervoor te
zorgen dat iedereen ook op tijd z'n berichtgeving kreeg. Dat als wij weer
verwerkingsslagen teritgkregen uit Apeldoorn (waar het Rijks Computer
Centrum was gevestigd. SZ), iedereen op zo'n unit. van hoog tot laag. al die
duplicaat-beschikkingen stond in te voegen. Daar had je al die dossiers hangen,
die hingen dan op microvolgorde, en omdat iedereen daar een pluk van had,
moest je zorgen dat al die verschillende beschikkingen in de flapjes terecht
kwaine,1 die bij dat studiejaar hoorden. Dat was altijd een paar dagen heel hard
werken. Daar deed iedereen aan mee, ook de chef bij wijze van spreken. (...) Ook
onderling zat er tussen de verschille,ide eenheden een competitie-element. Het
1/'aS natuurlijk wel zo dat degene die vanuit zijn micro-groep het eerst kon
zeggen 'Wij zijn erdoor, wij hebben de B-formulieren verwerkt'. die zat retatief
even acliterover 1,an 'Dat moeten jullie nog maar even doen'.'

Er is niet alleen sprake van competitie in die min of meer verkokerde
organisatie, maar ook van statusverschillen tussen verschillende afdelingen. Hoe
kan het ook anders in een organisatie die het onderwijsveld weerspiegelt?

' Wat je indertijd had was een sterk verkokerde organisatie met heel duidetijke

afdelingen voor wetenschappelijk onderwijs, voor hoger beroepsonderwijs, et
cetera. De status van het universitair onderwijs straalde ook binnen deze
organisatie op bepaalde afdelingen af. Heel hifrarchisch, heet strikt.'

De vrijheid om het eigen werk in te richten is voor uitvoerende ambtenaren maar
tot op zekere hoogte een feit. Vooral het campagnepatroon beperkt die vrijheid.
Als er een stroom formulieren binnen komt, moet die worden verwerkt. Dat
heeft te maken met de verantwoordelijkheidsverdeling (iedere ambtenaar heeft

zijn of haar eigen groep klanten), maar ook met de organisatie van het
werkproces (de toekenningen moeten op tijd binnen zijn en dit heeft
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consequenties voor de planning van activiteiten, waardoor er ook duidelijke
deadlines in een jaar bestaan). Naast de vrijheid om het eigen werk in te richten
bestaat er in de organisatie een zekere mate van vrijheid ten aanzien van het
beslissen over aanvragen voor studiefinanciering. Die vrijheid wordt zowel
positief als negatief beoordeeld.

'Er gaan ook leuke verhalen. Als  ienwnd in de tijd van de rijksstudietoelagen op
bezoek kwam met een auto en een van de hoofden keek uit zijn raam en zag dat,
zei zo'n hoofd:  '(...) Als je een auto rijdt, hoef je niet voor een rijksstudietoelage
in aan,nerking te komen'. Dat was voor een deel de attitude. Daar zat ook iets
anders bij. Dit is het leuke, ntt het andere aspect. Er zaten gewoon ongekroonde
huftertjes, als ik dat zo mag uitdrukken. Zij zeiden: heeft hij of zij niet de goede
papieren bij zich?  Ook al komt ie uit Maastricht, pech. Morgen kun je de eerste
zijn als je er weer bent. Ze waren God.'

De 'discretionaire beoordelingsruimte' bij het nemen van besluiten over
aanvragen voor studiefinanciering is uiteraard relatief. Vanaf de jaren zestig is
geleidelijk een vrij gedetailleerd (vooral financieel) kader ontwikkeld voor de
beoordeling van aanvragen. In de jaren zestig is de vrijheid van
uitvoeringsambtenaren nog aanzienlijk. Niet alleen is het beoordelingskader dan
nog ondergeschikt aan een rechtvaardige toekenning, ook de gegevens waarop
ambtenaren zich moeten baseren hebben niet de hardheid die ze later zouden
krijgen. Aan Zuydgeest en Van den Bosch (1987: 41, 45, 52) kunnen enkele
voorbeelden worden ontleend van die vrijheid en waar die precies in zit.

'Tot  1966 was  er een soort paternalistisch gegrabbel. De aanvragers moesten
gespecificeerd opgeven wat zij nodig dachten te hebben. Als het ging om een
meisje, werd de post kieding wei eens verlaagd. Zij kon zelf haar eigen
kleren weI maken, heette het dan. Of voor de zoon van een kruidenier werd
de post voeding teruggebracht, omdat   hij   van zijn vader alles tegen
inkoopprijs kon krijgen.'
'Als ambtenaar had je in de jaren zestig een geweldig grote speelruimte.
Twee zaken waren van belang: voldoende studieresultaten en een
onvoldoende ouderlijk inkomen. Een probleem was dat de ene kweekschool
veel strenger cijferde dan de andere. Op sommige scholen was het voor de
leerlingen bijna onmogelijk gemiddeld op een 61/  te komen, op andere
scholen slaagde bijna iedereen daarin. Je had veel contacten met de
directeuren. Als er een zekere vertrouwensrelatie was, kon je wei eens
voorzichtig wijzen op het feit dat heel streng cijferen niet altijd in het belang
was van de leerlingen.'

De vrijheid van de uitvoerders wordt voor een deel ingevuld met een zich steeds
verder ontwikkelend (financieel) kader voor de beoordeling van aanvragen. Ook
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de hierarchie vult deze vrijheid in. Vooral de afdelingshoofden spelen daarin een

belangrijke rol.

'Dan had je een soort sectiechef of een afdelingshoofd, waarbij in uitzonderlijke
situaties het afdelingshoofd zo' n dossier tot zich nam, alles bekeek, en in het

ergste geval, als het echt moeilijk werd, werd er dan ook nog in het directie-
overleg bestoten. (...) Waarbij het zo kon zijn dat het hoofd WO vond dat er
andere accenten moesten worden gelegd op controle-mechanismen dan liet hoofd
HBO (,f het hoofd BF. Want het hoofd Bijzondere Financiering, de naam zegt het
al, die beliandelde bijzondere gevallen. Waarbij het hoofd BF natuurlijk wei eens
geneigd was om te zeggen: 'Ja, ik heb hier allemaal buitentandse gevallen, ik
heb Aritbanen. Antillianen. ik heb (...) weigerachtige ouders-gevallen. Ik kan
daar wei heel streng gaan worden. maar als ik te streng word, valt driekwart van
de inensen af en dan gaat het onderwijsveld klagen bij mijn directeur.' En wat
konit daar dan uit: wij hebben nu te veel weigerachtigheidsgevallen, de regeltjes
moeten wat soepeler geimplementeerd worden. Maar dat kon dus gestuurd
worden. Het afdelingshoofd kon tot op zekere hoogte bepaten hoe hij daarmee
mnKing.'

OriEntatie van uitvoerende ambtenaren
In hoofdstuk twee zijn drie mogelijke dominante orientaties van uitvoerende
ambtenaren uitgewerkt: een dominante orientatie op de wet- en regelgeving, op
het productieproces en op de situatie van de klant. Bij 'uitvoerende ambtenaren'
wordt primair gedoeld op de ambtenaren die 'integraal' het gehele proces
afhandelen: de zogenaamde toekenningsambtenaren.

'Zij definieerden zich als toekenningsambtenaren: ik ben verantwoordelijk,
samen met een sectie, roor een bepaaide club mensen. En de ambtenaren namen
dan ook het hele traject: telefoneren. beantwoorden, bezwaarschriften, brieven
beantwoorden. Dits het waren allround toekenningsambtenaren. De echte
toekeimingsainbtenaren werden ze genoemd, en als je 62,1 keer dat stadium had
bereikt, dan was je een toekenningsambtenaar allround. Dan had je een
bepaaide positie. Dan was     j ij verantwoordelijk voor je mensen, voor je
toeke,111 ingen.'

Dat de toekenningsambtenaren binnen de hierarchie van de
uitvoeringsorganisatie een bepaalde status hebben is in de jaren vddr het
ontstaan  van de Centrale Directie Studiefinanciering nog sterker dan  in  1984.  In
de loop van de tijd zijn immers de activiteiten in het kader van de afhandeling
van aanvragen steeds meer gespreid over verschillende medewerkers. Toch is
dat idee van 'toekenningsambtenaren' en hun bijzondere positie in de
organisatie lang blijven bestaan.
Tussen de toekenningsambtenaren bestaan voor wat betreft hun uitvoeringsstijl,
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feitelijke rolopvatting en houding, grote verschillen. Van een eenduidige
orientatie kan bij de toekenningsambtenaren niet worden gesproken.

'Je had strenge ambtenaren, en je had minder strenge ambtenaren. Als er
ie,nand zat die streng was, had je daar altijd gedonder mee. Als er iemand zat
die erover handelde alsof het zijn eigen geld was, dan wor(It het allemaal heel

vervelend. Terwijl als je daar een ambtenaar hebt zitten die het een beege met
gevoel doet en zegt:  'Och gut. ik heb duizend van dit soort gevallen of een paar
duizend van dit type gevallen en ik moet niet teveel afwijzingen hebben, want dan

krijg ik daar gedonder mee, dan gaan alle decanen bellen met de directeur en
voor ik het weet zit ik bij de directeur...'

De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het product, voor de
toekenningen, is een belangrijk element van de feitelijke rolopvattingen van de
toekenningsambtenaren. Dat product wordt overigens direct gerelateerd aan de
zogenaamde klanten (de aanvragers of hun ouders). Van een 'product' wordt
niet gesproken; en voorzover wel van een product wordt gesproken wordt het
verbonden met een klant of een studerende.

'Als je de volledige bevoegdheid had om dat te kunnen (toekennen, SZ) en
daarmee ook je  eigen  klantenbestand  had,  dan was je  in  de  hierarchie  toch  zeker
duidelijk aanwezig. Zij (de toekenningsambtenaren, SZ) voelden rich ook
verantwoordelijk voor het product. Omdat je natuurlijk toch heet dicht tegen je
klantengroep aan zat. Je ke,ide je pappenheimers, om het zo te zeggen. Je wist
precies... Je had in totaal zo'n tweeduizend/vijfentwintighonderd kianten, maar
je kende  in hoofd:aak toch wei je klantengroep.  Met  bepaaide klanten had je dus
ook  rege[matig  contact.'

De klantorientatie lijkt dus kenmerkend te zijn voor de toekenningsambtenaren.
Toch wordt de orientatie op klanten en hun situaties gecorrigeerd en
gerelativeerd door wat al eerder de 'ambtelijke' cultuur is genoemd. Natuurlijk
is er wel oog voor klanten en hun problemen en behoeften. maar als het erop aan
komt krijgen de regels voorrang.

'Het was wei zo dat wij heel strak regets toepasten. Het was wel duidelijk zo dat
de wet- en regelgeving puur de basis was voor de toekenning en ook letterlijk
werd opgevolgd.

Overigens hoeven dat niet alleen de formeel vastgelegde regels te zijn zoals
deze worden aangetroffen in de Regeling rijksstudietoelagen en de interne
richtlijnen en instructies. Er zijn ook onuitgesproken informele regels die een
uniforme uitvoering min of meer garanderen, ondanks de soms grote verschillen
tussen toekenningsambtenaren.
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'Natiturlijk probeerde je intern :oveel mogelijk din lijn te trekken. Vooral in het
begin van een campagne stak je je voelhorens  bij collega's  uit.  De praktijk was
dat er zoiets bestond als informete normen. Deze kwamen er bijvoorbeeld op
neer dat een student uit de hogere inkomensgroepen geacht werd een ander en
duurder leefpatroon te hebben dan iemand uit een arbeidersgezin.'

En dwars door de aandacht voor klanten en de voorrang voor regels is er het
ritme van de campagne. De toekenningsambtenaren moeten immers met relatief
weinig mensen relatief veel toekenningen verzorgen. Naarmate het gebruik van
de techniek toeneemt, evenals de aantallen aanvragers, neemt de orientatie op de
klant af terwijl tegelijkertijd de orientatie op het verwerken van aanvragen wordt
versterkt. Dat daardoor de steeds verder verfijnde en gedetailleerde regels ook
een belangrijker rol gaan spelen, ligt voor de hand.

Verhoudingen in de driehoek staf-management - uitvoering
Hiervoor zijn de verschillende onderdelen van de Centrale Directie
Studiefinanciering beschreven. De verhoudingen tussen die onderdelen zijn
formeel vastgelegd in overlegstructuren en het organogram. Drie verhoudingen
verdienen bijzondere aandacht: (1) de verhouding tussen het (operationeel)
management en de toekenningsambtenaren, (2) de relatie tussen de stafdiensten
en de toekenningsambtenaren en (3) die tussen de stafdiensten en het
(operationeel) management.
Eerder is al iets gezegd over de ro! van het (operationeel) management. De
sectiechef is primair verantwoordelijk voor het productieproces (het verloop van

de campagne). Die moet, vaak als 'meewerkend voorman', de
verwerkingsslagen organiseren en realiseren. Hierin heeft hij of zij een actieve
rol. Daarnaast controleert de chef de toekenningsambtenaren, vooral als het gaat
om de kwaliteit van hun werk. Ten derde komen de bijzondere gevallen (de niet-
standaardgevallen) bij de chef terecht. Bij deze gevallen moet een
interpretatieslag' plaatsvinden, en dat kan niet op het niveau van de
toekenningsambtenaar. Dus moet de chef eraan te pas komen, en kan deze ook
geen beslissing nemen op het geval dan moet de zaak 'naar boven in de
hierarchie' worden doorgeleid. Tenslotte verricht de chef een aantal
werkzaamheden in het kader van de 'persoonlijke klantafhandeling: Hoewel dit
in   1984 een andere vorm heeft  dan  in de jaren zestig en zeventig,  is  de
verantwoordelijkheid nog steeds bij de sectiechef neergelegd.
Verder naar boven in de hierarchie neemt de organisatorische afstand toe. In het
rapport van het bureau Van der Bunt analyseren de onderzoekers de situatie bij
de afdeling Rijksstudietoelagen en concluderen dat er sprake is van een 'grote
organisatorische afstand van de leiding van RS ten opzichte van de uitvoerende
afdelingen'. De autonomie van de secties is groot, zeker als het gaat om het
interpreteren van de regels en het beslissen op klantsituaties. Volgens het
organisatie-adviesbureau is de autonomie zelfs te groot. Daardoor wordt 'de
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inhoud van en de wijze waarop deze organisatiefunctie wordt uitgeoefend, (...)
vooral bepaald door de toevallige persoon van de chef. Deze is  'niet af te leiden
uit een min of meer vastgelegd organisatorisch gedrag dat voortvloeit uit de
gedefinieerde organisatorische posities'.   Er is sprake   van een zogenaamde
'personenorganisatie'(Kuijken e.a., 1975: 29). Hoewel de hierarchie dus voor
een deel de beoordelings- en beslissingsruimte invult die door het ontbreken van
een nauwkeurig en verfijnd kader ontstaat, blijft er op het niveau van de secties
veel ruimte over. En omdat er nauwelijks onderlinge afhankelijkheden bestaan
tussen de secties (iedere afdeling is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
ten behoeve van een groep klanten) is er weinig behoefte aan coordinatie. Aldus
wordt een personenorganisatie gecombineerd met een ambtelijk-hierarchische
cultuur.
Het beeld van de staf is erg gevarieerd. Er zijn enkele typisch ondersteunende
afdelingen als tekstverwerking. Daarnaast is een stafdienst primair bezig met
steekproefsgewijze en algemene controle op de uitvoering. Ook het 'informatie'-
deel van de afdeling Publiciteit en Informatie houdt zich bezig met de
uitvoering. Voor het overige is sprake van twee typen stafdiensten: een
stafdienst 'Beleid'  en een afdeling 'Bedrijfsbeheer'. Het aantal functionarissen
dat zich op het beleid richt, is gering. Bovendien zijn de beleidsmensen vooral
bezig met de discussies over het stelsel van studiefinanciering. De individuele
klantafhandeling vindt grotendeels buiten het blikveld van de 'beleidsstaf'
plaats.
Het belangrijkste deel van de 'beleidsstaf' zit in Den Haag (later Zoetermeer),
terwijl de uitvoerders in Groningen werken. De afdeling 'Beleid' in Groningen
functioneert daartussen als een trait d'union. Hoewel deze afdeling zich niet
primair richt op de individuele klantafhandeling, wordt door de uitvoerende
afdelingen soms een appal gedaan op Beleid.
De andere belangrijke stafdienst, 'Bedrijfsbeheer',  is  meer  bij de uitvoering
betrokken dan Beleid. De automatiserings- en organisatiemensen werken op
relatief grote afstand van de toekenningsambtenaren. De instructeurs hebben wel
een directe relatie met uitvoeringsambtenaren. Mede daardoor hebben deze een
belangrijke rol in het realiseren van een uniforme uitvoering. De rol van deze
stafdienst spitst zich, afgezien van tekstverwerking, voornamelijk toe op de
bedrijfsvoering: het productieproces moet verbeterd worden, storingen in de
campagne moeten worden aangepakt en toekenningsambtenaren moeten worden
getraind in het afwerken van aanvragen. Ook het maken van schriftelijke
instructies behoort tot de taak van deze stafdiensten. Daarmee wordt de relatie
tussen het management en deze stafdiensten eigenlijk ook onduidelijk: beide
hebben een rol in de aansturing van de toekenningsambtenaren. In het rapport-
Van der Bunt wordt dan ook geconcludeerd: 'In de huidige situatie heeft het
bedrijfsbureau (...) een belangrijk deel van de managementrol van de chef
Uitvoering ten aanzien van de organisatie van het uitvoerende werkproces
overgenomen' (Kuijken e.a., 1975: 18). De stafdiensten, en daarbinnen onder
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andere automatisering, kunnen door het ontwikkelen en introduceren van
technische hulpmiddelen nogal wat invloed uitoefenen op de uitvoering en het
uitvoeringsproces. Dat wordt door het management min of meer geaccepteerd.

6.3.3 Van Centrale Directie Studiefinanciering tot Informatiseringsbank

Een 'koele' vergelijking van de situatie v66r en na de inwerkingtreding van de
Wet studiefinanciering veronachtzaamt de meest turbulente periode in de toch al
niet zo rustige geschiedenis van studiefinanciering. Bovendien is de periode vlak
na  de  inwerkingtreding  van  de Wet studiefinanciering (vanaf oktober  1986  tot
en   met   1   juli   1988)   voor de organisatie-ontwikkeling van wezenlijk belang.
Hoewel de opzet van de beschrijving van deze periode de chronologische
ontwikkeling van de organisatie (en de transformatie daarvan) volgt, worden
telkens verschillende aspecten van de organisatie-ontwikkeling belicht. De
periode tot oktober  1986 (het 'organisatie-ontwerp') wordt beschreven  aan  de
hand van de uitgangspunten en de opzet van de organisatie zoals die op dat
moment  voor ogen stond. De periode van oktober  1986  tot  en  met   1  juli   1988

(de invoeringsfase) wordt beschreven aan de hand van enkele vraagstukken en
knelpunten die zich in deze periode in de organisatie voordoen. Het eerste jaar
(oktober   1986  tot  en met oktober 1987) wordt vooral gekenmerkt  door  wat
destijds wel aangeduid  werd  als de 'chaos in Groningen'. Als reactie  op  deze
situatie installeert de minister van Onderwijs en Wetenschappen  op 12 oktober
1987 de Adviescommissie uitvoering  WSF,   die   op 20 november   1987   haar

rapport uitbrengt. Het rapport leidt tot de aanstelling van een gedelegeerd
bestuurder, die opdracht krijgt de aanbevelingen van de adviescommissie uit te
voeren. De gedelegeerd bestuurder treft de voorbereidingen voor de 'eigenlijke'
organisatie na de inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering, de
In formatiseringsbank. Deze wordt op  1 juli 1988 gevestigd.

Organisatie-ontwikkeling ten behoeve van de Wet studiefinanciering 18+
De ontwikkeling van een organisatie voor de uitvoering van de (nieuwe) Wet
studietinanciering 18+ vindt min of meer gelijktijdig plaats met de ontwikkeling
van  de wet en het informatiesysteem.  In het definitiestudierapport uit maart  1985
worden reeds de contouren voor de nieuwe organisatie uitgewerkt. Ten dele
sluiten deze aan op de 'oude' organisatie.  Voor de nieuwe organisatie worden
de volgende eisen en uitgangspunten geformuleerd (Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. 1985a: 28-32):
1.  Onafhankelijke en flexibele organisatie: de organisatie zou onafhankelijk

moeten kunnen worden ingericht van het stelsel of de stelsels van
studiefinanciering. Bovendien zouden in de nieuwe organisatie pieken en
groei in het werkaanbod moeten kunnen worden opgevangen. De
onafhankelijkheid van stelsel(s) en werkaanbod leidt, aldus het
definitiestudierapport, tot een meer functioneel ingerichte organisatie. De
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onderwijsgebonden organisatiestructuur moet 'geleidelijk omgezet (...)
worden in een organisatievorm gebaseerd op uit te voeren gelijksoortige
functies met de daaraan gekoppelde bevoegdheden'.

2. Klantvriendelijke organisatie: de klantvriendelijkheid is eigenlijk vooral
zichtbaar in de informatiefunctie. Aanvragers (studenten en ouders) moeten
beter worden geholpen wanneer ze om informatie verzoeken. Daarom zal
'een versterking en wellicht een gedeeltelijke decentralisatie van deze functie
(...) noodzakelijk blijken te zijn'.

3. Arbeidsvriendelijke organisatie: het individueel beoordelen van aanvragen
zal in de nieuwe organisatie nagenoeg verdwijnen als gevolg van het
wettelijk stelsel. Ook verdwijnt daarmee een aantal controlefuncties op het
niveau van individuele aanvragen. Door het functionele karakter van de
organisatie-inrichting ontstaat de noodzaak beter na te denken over de
(eentonigheid van de) nieuwe functies, bijvoorbeeld door een meer
gedifferentieerd takenpakket samen te stellen, zodat er bijvoorbeeld een
vorm van job rotation mogelijk wordt gemaakt.

4. Doelmatige organisatie: de noodzaak van een doelmatige organisatie heeft te
maken met twee aspecten. Ten eerste leidt het nieuwe stelsel van
studiefinanciering tot uitbreiding van de 'klantenkring'. Daarnaast is de Wet
studiefinanciering ingevoerd onder de voorwaarde dat het nieuwe stelsel 'de
omvang   van het SF-apparaat niet wezenlijk mag beYnvloeden'.   Aan   deze
voorwaarden kan worden voldaan door de zogenaamde automatiseringsgraad
te  verhogen. Dat betekent, zo wordt  in 1985 ingeschat,  dat de aandacht  van
de medewerkers 'in hoofdzaak gericht moet worden op het niet-
routinematige werk'. 'Tegelijkertijd', aldus het definitiestudierapport, zullen
'de uitvoerende afdelingen TO en IS in de huidige vorm (...) verdwijnen. Dat
wil zeggen, er zullen "beslissing"-afdelingen blijven bestaan, die
toekenningen zullen vaststellen c.q. schulden invorderbaar zullen stellen,
maar die daarbij de aandacht zullen richten op de moeilijke gevallen'.

5. Doeltreffende organisatie: de eisen  aan de juistheid, tijdigheid en
rechtvaardigheid van de beslissingen worden met het nieuwe stelsel van
studiefinanciering in een aantal opzichten verscherpt. Bovendien wordt de
uniformiteit van de uitvoering benadrukt. Voor de 'gladde' gevallen wordt de
uniformiteit gevonden in het geautomatiseerd systeem, de niet-gladde
gevallen moeten worden behandeld door daartoe speciaal opgezette
beslissingsafdelingen, die zowel voor het geven van beschikkingen als voor
het vaststellen van terugbetalingsregelingen uniformiteit kunnen realiseren.

Al met al geeft het definitiestudierapport, waarin organisatie, wetgeving (of het
stelsel) en geautomatiseerd systeem in samenhang worden behandeld, een aantal

richtingen aan waarin de organisatie zich ontwikkelt. De belangrijkste keuze, die
later een leidraad zal worden, is de keuze voor een functionele inrichting van de
organisatie. De hoofdmotieven volgen uit deze keuze. Zo wordt aan het begin
van 1985 reeds,  zij   het niet definitief,   in het verlengde  van de functionele
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benadering gekozen voor een zelfstandige inlichtingenfunctie. Dat wil zeggen
dat de telefonische inlichtingen aan klanten worden losgekoppeld van de
ambtenaren die beslissen op aanvragen. Daarnaast wordt het zogenaamde '80-
20-principe' geintroduceerd. Dit houdt in dat tachtig procent van de gevallen
min of meer routinematig kan worden afgehandeld en dat de resterende twintig
procent niet past in de vooraf gedefinieerde routines. Voor de organisatie leidt
het ertoe dat het beoordelingswerk (zowel in de toekenningssfeer als in de
invorderingssfeer) zoveel mogelijk wordt losgemaakt van de registratieve en
financieel-technische werkzaamheden. Tenslotte wordt ook de stelselmatige en
volledige controle geYnstitutionaliseerd in de organisatie, hetgeen noodzakelijk
is 'om de fraude-pogingen binnen aanvaardbare grenzen te houden, zodra een
hoge automatiseringsgraad met ruimere marges ten gunste van de
verwerkingssnelheid de mogelijkheden tot fraudering in principe verruimt'.
Op basis van deze eisen en uitgangspunten gaat de Projectgroep organisatie-
ontwikkeling en invoering (POI) in april 1985 aan het werk. Deze projectgroep
neemt, in het kader van de invoering van het nieuwe stelsel studiefinanciering,
de organisatie voor haar rekening. Naast deze groep zijn inmiddels ook een
Projectgroep Wet- en Regelgeving (PWR) en een Projectgroep
Systeemontwikkeling (PSO) geYnstalleerd. In oktober  1985  komt  POI  met  haar
eindproduct, de 'Blauwdruk voor de bedrijfsvoering ten dienste van de
uitvoering  van het nieuwe stelsel studiefinanciering 18-30' (Ministerie  van
Onderwijs en Wetenschappen, 1985d). Voor haar werk is POI uitgegaan van de
eisen en uitgangspunten uit het definitiestudierapport. Ook formuleert POI zelf
nog een aantal uitgangspunten. Ten eerste wordt het campagnepatroon
vervangen  door de zogenaamde 'mutatiebenadering'. Die houdt in dat de 'klant'
zich slechts eenmaal in zijn 'klantenbestaan' aanmeldt. Vervolgens is het
opgeven van wijzigingen op de in de aanvraag verstrekte informatie een eigen
verantwoordelijkheid van de klant en die klant dient dit uit eigen beweging te
doen. In de tweede plaats gaat de organisatie uit van de juistheid van de
gegevens die door de klant en 'de omgeving' (bijvoorbeeld de Belastingdienst of
de ouders) worden opgeven.
Naast de keuzen en uitgangspunten maakt POI een analyse van de verschillen
tussen de oude en de nieuwe situatie als het gaat om de bedrijfsvoering. In de
nieuwe situatie komt een aantal processen te vervallen: de continueringen, de
studie-adviezen (en de verwerking daarvan) en de schuldvoorwaarden-
verklaringen. Ook worden enkele bijzondere groepen aanvragers niet meer
onderscheiden. Andere processen blijven in gewijzigde vorm voortbestaan. Zo
verloopt de inkomenscontrole niet meer via de klant, maar via een
geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de belastingdienst. Ook wordt de
zelfcontrole meer een verantwoordelijkheid van de uitvoerende afdelingen. De
nieuwe processen hebben vooral betrekking op de controles die als gevolg van
de aangenomen goede trouw van de aanvrager noodzakelijk zijn geworden: het
controleren van inkomens via de belastingdienst en overall controle van de
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gegevens die de aanvrager opgeeft.
De conclusie van POI is dat de Centrale Directie Studiefinanciering moet
worden gereorganiseerd. Het grote aantal klanten leidt tot een werkwijze waarbij
de gegevens van een klant volgens een bepaald routinematig stramien verwerkt
worden en waarbij (automatisch) toetsing aan vooraf gedefinieerde criteria en
normen (parameters in het systeem) plaatsvindt. Indien deze toetsing geen
bijzonderheden oplevert vindt ongezien verdere verwerking (toekenning en
invordering) plaats (80-20 principe). Voor de bijzondere gevallen blijft een min
of meer individuele behandeling door ambtenaren noodzakelijk. Voor de gladde
gevallen komt de nadruk op controle te liggen.
POI vindt de basis van de organisatie in twee lijnafdelingen, met de
bijbehorende uitvoerende taken in het kader van het proces van toekenning van
studiefinanciering en invordering van studieschulden (zie schema 9).

Schema 9. Lijnafdelingen in de blauwdruk

Afdeling verwerking Afdelingen beoordeling (17-, 18+,
Inning Schulden en Tegemoetkoming
Studiekosten)

-    invoer van alle op gestandaardiseerde -    beoordeling van die gevallen die na
formulieren en machinaal leesbare verwerking niet automatisch leiden

informatiedragers aangeleverde tot een toekennings- c.q.

informatie; terugbetalingsregeling;
-    controle op volledigheid en kwaliteit -   behandeling van (verzoeken om)

van de invoer; herziening van genomen
- archivering. beslissingen Chet opstellen van voor

beroep vatbare beslissingen);
- periodieke klantgerichte controle

van de verstrekle gegevens,
-   verstrekken van informatie in het

kader van de individuele
klantafhandeling.

Deze lijnafdelingen worden ondersteund door een aantal stafafdelingen (schema
10). Hierin zijn de contouren van de oude organisatie zichtbaar.
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Schema 10. Stafafdelingen in de blauwdruk

Stafafdeling (Hoofd)taken

Beleid -   de taken van de 'huidige' beleidsafdeling, met
uitzondering van de uitvoerende taken op het gebied van

financieel beheer;
-     het vertalen van de regelgeving en de jurisprudentie in

instructies;
-    het verzorgen van de zogenaamde pleitfunctie in

beroepszaken.

Bedrijfsbeheer -    de taken van de 'huidige' afdeling Bedrijfsbeheer;
-    het uitvoerende deel van het parameterbeheer (de

variabelenpool), waarbij het vaststellen van de waarden
van de parameters wordt toebedeeld aan de staf- en de
uitvoerende afdelingen;

-      het verrichten van 'marktonderzoek'.

Interne controle de taken van de huidige afdeling Interne Controle, met een
doorgaande ontwikkeling van 'kwaliteitscontrole' naar
'algemene controle'.

Publiciteit en de taken van de huidige afdeling Publiciteit en Informatie.
informatie

Financieel beheer - schuldenbeheer;
- verantwoording uitbetalingen/ontvangsten;
- begrotingsbewaking;
- verp!ichtingenadministratie;

financieel jaarverslag.

Hoewel de nieuwe organisatie in een aantal opzichten lijkt op de oude
organisatie, is er nogal wat veranderd. Aan de hand van de ideean zoals die in de
invoeringsfase van het nieuwe stelsel zijn ontwikkeld kunnen de volgende
ontwikkelingslijnen worden waargenomen. Ten eerste kan worden gewezen op
de lijn van een integrale naar een functionele organisatie: in de oude organisatie
worden gevallen min of meer op het niveau van de individuele ambtenaar

afgehandeld, in de nieuwe organisatie passeren stapels van gevallen individuele
ambtenaren en deze verrichten telkens specifieke handelingen.
Een tweede ontwikkelingslijn betreft de beoordeling: de gladde gevallen worden
door het systeem behandeld en de beoordeling van niet-gladde gevallen is naar
specialisme georganiseerd. Per 'type' niet-gladde gevallen ontstaat een
afzonderlijk specialisme en een afzonderlijk (structureel) werkverband.
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'Je kreeg een hele grote bulkvenverking, wat de automatisering natuurtijk
voornamelijk voor z'n rekening nam, en daarnaast, zeg maar twintig procent van
de gevallen, de moeilijke gevallen. Daarbij was het dus wei zo dat de werkdruk,
de snelheid van handelen, zodanig werd dat het vervolgens allemaal werd
gespecialiseerd. Dus een clubje ambtenaren dat allemaa! bijvoorbeeld
'verlegging peitjaar'-procedures nam, een clubje ambtenaren dat aleen maar
'nationaliteitscriteria' ging behandelen, een clubje ambtenaren dat alleen maar
'weigerachtigheidsgevallen' ging doen. Dus ambtenaren moesten zich allemaal
gaan specialiseren, om de vereiste snelheid van handelen te kunnen haten.
Omdat de  regeling  te  complex werd voor het overzicht  van het  totaaltraject:

Niet alleen leidt de invoering van het nieuwe stelsel tot meer specialisatie(s) in
de organisatie, ook ontstaan er nieuwe functies. Tenminste drie typen functies
worden     in 1985 reeds onderkend: de stelselmatige en volledige
steekproefcontroles (de overall controles), het voorkomen van
beroepsprocedures (door een voor beroep vatbare beslissing te nemen, dat wil
zeggen een - menselijke - beoordeling van de door de 'computer' genomen
beslissing) en het voorbereiden en begeleiden van beroepsprocedures.
Tegelijkertijd verdwijnt een aantal functies, waarvan de belangrijkste is het
'individueel beoordelen van aanvragen'. In de nieuwe organisatie verdwijnt ook
een aantal controletaken en -functies op aanvraagniveau.
De gedachtegang van POI is interessant. Eerst wordt de betekenis van de nieuwe
wet voor de bedrijfsprocessen geanalyseerd. Vervolgens wordt nagegaan wat de
automatisering gaat doen. Daarna wordt gekeken naar de organisatie die daarbij
hoort. De conclusie die daaruit volgt is dat in deze fase, maar naar later blijkt
ook in de daarop volgende fasen, de organisatie rondom het geautomatiseerd
systeem wordt gebouwd. De gladde gevallen worden door het systeem
afgehandeld. Voor de invoer van gegevens, de ontwikkeling en het onderhoud
van het geautomatiseerd systeem en de behandeling van de niet-gladde gevallen
is een organisatie nodig. Vervolgens wordt bekeken hoe die organisatie het best
kan worden ingericht vanuit de functionaliteit en de inrichting van het systeem.
De taakverdeling tussen geautomatiseerd systeem en organisatie wordt niet
expliciet geanalyseerd, maar als uitgangspunt genomen.

'We (betrokkenen bij de ontwikkeling) hebben destijds een informatiesysteem
ontwikkeld, en we hebben daaromheen een organisatie gebouwd. Met een
type ambtenaar,  een type niedewerker,  en een type machtsverhoudingen.'

De gedachtegang van POI is ook op de gehele projectorganisatie ten behoeve
van de invoering van het nieuwe stelsel van toepassing, aldus de
adviescommissie die onderzoek heeft verricht naar de invoering. In de eerste
fasen  van het project (in  1984)  is de aandacht nog evenwichtig verdeeld tussen
organisatie-ontwikkeling en systeemontwikkeling. In latere fasen neemt de
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aandacht voor organisatie-ontwikkeling de vorm aan van het uitspreken van
'grote zorg'. Bovendien wordt het steeds   meer een bewuste keuze   om   de
systeemontwikkeling centraal te stellen en de organisatie-ontwikkeling pas laat
in te schakelen. Volgens de adviescommissie treedt er als gevolg van de
tijdsdruk een doelfixatie op, waarbij aandacht voor organisatie-ontwikkeling
bewust naar de achtergrond wordt geschoven. De adviescommissie verklaart de
tegenstelling tussen de (grote) inzet bij de medewerkers en het (slechte) imago

bij de clienten uit het overheersen van de techniek op de
organisatieontwikkeling en de laat tot stand gebrachte betrokkenheid van de
gebruikers (CDS-medewerkers) bij systeemontwerp en -implementatie. Deze
late inschakeling, die meer het karakter heeft van een fait accompli dan van
overleg, is een bewuste daad van de leiding van CDS - vanuit de integrale
eindverantwoordelijkheid voor de voortgang van het gehele project - en wordt
gemotiveerd door de urgentie van het project, die geen tijdverlies door overleg
lijkt toe te staan (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1987: 20).
Daardoor is het geautomatiseerd systeem in feite bijna klaar als de uitvoerders
het voor het eerst te zien krijgen. Hoewel dat past in de gekozen methode voor
systeemontwikkeling (de SDM-methode), heeft het wel tot enkele min of meer
fundamentele keuzen geleid ten aanzien van de inrichting van het
geautomatiseerd systeem. Deze keuzen werken door in de (structurele)
inrichting van de organisatie.

'De uitvoerder heeft geen enkele rol gespeeld bij het tot stand konien van de
hele techniek in de periode '86-'88. Ik kan me nog herinneren dat, toen de
keuze was gemaakt om de WSF te implementeren en de opdracht was
verstrekt aan automatiseringsbedrijven, de bouw ervan en het ontwikkelen
ervan al een hee! eind aan de gang was voordat (de uitvoerders) Uberhaupt
waren ingelicht over welke kant het op ging en wat ermee zou gebeuren.'

Ook het operationeel management, uiteraard voorzover dat niet betrokken was
bij de projectorganisatie, wordt relatief laat bij de systeemontwikkeling, en
daarmee logischerwijs ook bij de organisatie-ontwikkeling betrokken.

'(Het uitvoere,id management werd) uitgenodigd om gewoon eens te komen
kijken in Utrecht hoe het systeem eruit zou zien. (Hen) werd voorgeschoteld
van 'zo gaat het straks eruit zien'.  Dit zijn ongeveer de formulierkeuzen die
we gentaakt hebben, dit zijn de venverkingsslagen die we gekozen hebben, en
we hebben gekozen op basis van de uitgangsfilosofte 'alles wat de klant zegt
en wat de kiant meedeelt is waar, tenzij het tegendeel wordt bewezen'. (...)
Dat was meer een niededelingenrondje dan een discussieronde. Enige
invloed daarop aamvenden was godsonmogelijk.'

153



De 'voorrang' van systeemontwikkeling boven organisatie-ontwikkeling, zo
wordt ook door de adviescommissie benadrukt, heeft onder andere te maken met
de grote tijdsdruk. De tijdsdruk geeft de automatiseerders de mogelijkheid om
het voortouw te nemen en keuzen te maken die ook doorwerken in wetgeving en
organisatie. Daarnaast wordt ook het ontbreken van goed getquipeerde
'stafafdelingen' in de oude organisatie als oorzaak aangevoerd. Daardoor kan de
uitvoerende organisatie niet als 'countervailing power' fungeren tegenover de
automatiseerders.

Een roerige 'tussenperiode'
Nadat POI haar eindproduct in de vorm van een blauwdruk heeft afgescheiden
volgt de verdere ontwikkeling en invulling van de organisatie met het oog op de
beoogde invoering  van de nieuwe  wet  per  1   oktober  1986.  In juni 1986 bestaat
tussen de betrokken instanties (Rijks Computer Centrum, VOLMAC en de
Centrale Directie Studiefinanciering) overeenstemming over 'het feit dat er geen
organisatorische of technische belemmeringen meer aanwezig (zijn) voor
invoering via bevoorschotting vanaf l oktober 1986' (brief van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 12 oktober 1987). Hiermee is het groene licht gegeven voor
invoering  van  de  wet  per   1   oktober   1986. En hoewel de uitvoeringsorganisatie
nog niet helemaal gereed is, treedt  de  wet  op   1   oktober   1986 in werking.  Een
knelpunt is bijvoorbeeld dat op 1 oktober 1986 concrete betalingen moeten
worden georganiseerd terwijl het oude systeem reeds uit de lucht is en het
nieuwe systeem nog niet operationeel is. Prioriteit wordt dan gegeven aan een
tijdige betaling van maandbedragen aan studerenden via een voorschotregeling
op kwartaalbasis (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1987b: 6). Dus
in  oktober 1986 wordt studiefinanciering op kwartaalbasis uitbetaald. Daarna

begint wat later de 'chaos van '88' zou gaan heten. Als gevolg van het
opschorten van de verzending van de mutatieformulieren gaan studerenden en
hun ouders brieven schrijven. En brieven kunnen niet langs geautomatiseerde
weg worden verwerkt.

'Dat is de beruchte brievenberg geworden van 300.000 brieven, waar van alles
in stond. Hetzij doorgeven van wijzigingen, hetzij andere vragen. Daar kwam de
Centrale Directie Studiefnanciering niet meer uit, omdat deze erop was
ingesteld dat geautomatiseerde verwerking zou plaatsvinden.  Daarom kon je met
een betrekkelijk gering aantal mensen 600.000 studerenden bedienen. Met het
verwerken van brieven kan dat niet. Dan heb je een veel grotere organisatie
nodig.'

Na twee kwartalen wordt op 10 april 1987 het voorschotbedrag voor april
uitbetaald.   In  mei   1987 zijn vervolgens de rechten op studiefinanciering  over
1986  en 1987 bepaald en vindt verrekening plaats  van de reeds uitbetaalde
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voorschotbedragen.  Op   15 mei wordt het maandbedrag  voor mei uitbetaald  en
komt definitief een eind aan de voorschottensystematiek. In een aantal gevallen
blijven studenten echter in de problemen komen als gevolg van de door hen
onjuist geachte beslissingen. Op 21 september 1987 verricht de minister daarom
de zogenaamde 'bypassoperatie'. Deze houdt  in  dat,  los  van de regelgeving  en
het verwerkingssysteem, betalingen worden verricht aan studenten die in
financiele nood zijn gekomen.
Ondanks de inmiddels redelijk stabiele situatie blijven de uitvoeringsproblemen
bij studiefinanciering hardnekkig.  Op 12 oktober 1987 wordt een commissie
ingesteld om de minister van advies te dienen 'over de volledigheid en
doeltreffendheid van de genomen maatregelen ter verbetering van de
uitvoeringsorganisatie en de administratieve procedures bij de Centrale Directie
Studiefinanciering en het daarbij ter beschikking staande geautomatiseerde
informatiesysteem'. Op 29 en 30 oktober vindt een stafconferentie plaats over de
'chaotische situatie' en de aanpak daarvan. Tegelijkertijd vraagt de minister
advies van de Commissie van Beroep studiefinanciering en wordt de Tweede
Kamer nogmaals geinformeerd. De adviescommissie komt op 20 november met
een rapport dat aanbevelingen bevat ter verbetering van met name de
uitvoeringsorganisatie. Om deze aanbevelingen uit te voeren gaat op 4 januari
1988 een gedelegeerd bestuurder met vergaande bevoegdheden aan de slag,
samen met een team experts op het gebied van informatica, personeel en
organisatie, financien en klantenrelaties.

'Dat was voor de meesten hier een overval. Vrijdag staat ie er niet en maandag
zat    ie    er    wel.    De   directie   die    hier   toen   zat   werd   vanaf   hetzelfde    moment
buitenspel gezet. Dat was ook letterlijk het geval. Dat gaf bij heel veel mensen
hier een behoorlijk stuk boosheid. (...) Die (gedelegeerd bestuurder, SZ) kon
datgene doen wat wij niet konden doen, want hij had van de minister alle
volmachten gekregen. En ook de middelen om alles te regelen.'

Grof geschetst boekt de gedelegeerd bestuurder binnen een half jaar op drie
punten resultaat: een aantal uitvoeringsproblemen in de studiefinanciering wordt
aangepakt, het centraal landelijk innen van lesgeld wordt gerealiseerd en de
Groningse vestigingen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (de
centrale directies Uitvoering Rechtspositieregelingen Onderwijspersoneel,
Beheer en Uitvoering en Studiefinanciering) worden samengevoegd tot 66n
nieuwe organisatie: de Informatiseringsbank. In de nieuwe organisatie worden
ook staffuncties ondergebracht waardoor de lijnen tussen Zoetermeer en
Groningen op die punten kunnen worden verbroken. Er komt een 'knip tussen
beleid en uitvoering'. Hoewel er over deze roerige periode uiteraard aanzienlijk
meer te vertellen is, kan hiermee in dit verband worden volstaan. De
gedelegeerd bestuurder heeft zijn werkzaamheden uitgebreid verantwoord
(Informatiseringsbank, 1988).
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Een eerste beeld van de nieuwe organisatie
De Centrale Directie Studiefinanciering ziet er ten tijde van de invoering van het
nieuwe stelsel ongeveer hetzelfde uit als in de blauwdruk is omschreven (zie
hiervoor). Aan de basis van de organisatie staan de uitvoerende afdelingen
Gegevensverwerking,    B 1 8+ (beoordeling), Publiciteit en Informatie,    en
Invordering Schulden. Beleid, Bedrijfsbeheer, Financiele Zaken en Interne
Controle zijn stafafdelingen.
Binnen de uitvoering is een onderscheid aangebracht tussen de verwerking van
gladde en niet-gladde formulieren. Gegevensverwerking is verantwoordelijk
voor de registratie van standaarddocumenten (gladde formulieren) en
verwerking van eenvoudige witte post. De afdeling B 18+ houdt zich bezig  met
de registratie van standaarddocumenten, maar dan de niet gladde formulieren, de
verwerking van resterende witte post, de toekenning van toelagen, de
behandeling van bezwaarschriften en de ondersteuning bij beroepszaken. De
uitvoeringsorganisatie richt zich primair op de verwerking van
(mutatie)formulieren. Van de 'klassieke toekenningen' is geen sprake meer.
Daardoor ontstaat een min of meer strikt onderscheid tussen twee typen
uitvoerende afdelingen.

'Je had twee soorten afdelingen. De zuivere gegevensverwerking, wat een aantal

mensen wel eens 'de meisjes van de Verkadefabriek' heeft genoemd. Zij klopten
alleen maar gegevens in. Je had de afdeling specialistische beoordeling, zoals
dat heette, die de moeilijke gevallen,wmen. Zij waren veel hoger. De un zat op.
nivemt 4/5 qua schalen, de ander zat in 6/7. De specialistische beoordeling had
voor een deel contact met ktanten, vooral als het moeitijk ging worden. Ook bij

de hardheidsclausule moest je dingen gaan opvragen. Dat was hoofdzaketijk
schriftelijk. Het was niet zo dat mensen hier verschenen. Het kon wei eens
gebeuren, maar het was er met name op gericht om dat zo efficient mogelijk te
doen. Alles was zodanig vormgegeven in wetgeving en uitvoeringsmaatregelen
dat je  dat  los  van  de  kiant  zou  kunnen doen.'

De taken van de stafafdelingen komen overeen met de in de blauwdruk
geschetste taken. Vooral de afdeling Bedrijfsbeheer wordt in de nieuwe
organisatie belangrijk omdat de automatiseringsgraad aanzienlijk is verhoogd.

Veranderingen bij de start van de Informatiseringsbank
Op   1  juli   1988  gaat de (verzelfstandigde) Informatiseringsbank van start.  De
zogenaamde 'ruggengraat' van de organisatie wordt gevormd door de
productgroepen. Door de samenvoeging van drie uitvoeringsonderdelen is het
takenpakket aanzienlijk uitgebreid.     In     1988     zijn zes productgroepen
verantwoordelijk voor de primaire processen binnen de Informatiseringsbank:
WSF (Wet studiefinanciering 18+), TS/DAO (Tegemoetkoming Studiekosten,
Dag-avondonderwijs), ILC (Inning Les- en Cursusgelden), PRD (Plaatsing,
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Registratie en Diplomawaardering), ED (Examendiensten) en UO (Uitkeringen
Onderwijspersoneel). Later wordt een nieuwe 'speciale' productgroep opgericht
voor Bezwaar, Beroep en Juridische Zaken. De basisstructuur van de organisatie
is ontleend aan de wet- en regelgeving (die als een 'product-markt combinatie'
wordt gezien). Voor deze structuur is gekozen vanwege de veronderstelde
flexibiliteit. Als de regelgeving wordt gewijzigd, kan de organisatiestructuur
veranderen zonder de hoofdstructuur aan te tasten, zo is de achterliggende
gedachte. Omdat er destijds nogal wat veranderingen worden voorzien, lijkt het
noodzakelijk de wet- en regelgeving als basis te kiezen voor de inrichting van de
nieuwe hoofdstructuur.
In de eerste helft van 1988 wordt de organisatie ontwikkeld en ingevuld met
mensen. Dan geldt nog nadrukkelijk de nasleep van de min of meer 'chaotische
situatie' zoals die zich in 1987 heeft voorgedaan. Hoewel de organisatie daarna
enigszins wordt gereorganiseerd, is er rond 1990 sprake van een min of meer
stabiele situatie. Op dat moment wordt een voorstel gepresenteerd voor een
reorganisatie die niet al te veel wijzigingen meer zal aanbrengen. Dat voorstel is
als uitgangspunt genomen voor de hieronder beschreven momentopname.
Er is nog tan verandering die zich bij de vestiging van de Informatiseringsbank
voordoet en de moeite van het vermelden waard  is.  In 1988 wordt de uitvoering
op afstand van het moederdepartement geplaatst. De zelfstandigheid van de
Informatiseringsbank ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen is vastgelegd  in een managementcontract  dat  op   1   juli   1988
ingaat en loopt tot en met 31 december 1992.

De Informatiseringsbank in 1990: een momentopname
De beschrijving van de situatie bij de productgroep WSF van de
Informatiseringsbank   in 1990 volgt een vergelijkbaar patroon   als   voor   de
beschrijving  van de Centrale Directie Studiefinanciering  in 1984. Eerst wordt
een globale schets gegeven van het beschikkingsproces in het kader van de Wet
studiefinanciering. Deze schets wordt gevolgd door een beschrijving van de
organisatie.
In het kader van de Wet studiefinanciering worden verschillende beschikkingen
gegeven door de productgroep WSF (de beschrijving is onder andere gebaseerd
op Kuiper e.a., 1992: 33 e.v.). Een belangrijk element van het verloop van het
beschikkingsproces is het continue karakter ervan, in tegenstelling tot het
(jaarlijkse) campagnepatroon uit het verleden. Aanvragen voor
studiefinanciering kunnen nu het gehele jaar binnenkomen. Studiefinanciering
kan worden aangevraagd met behulp van een zogenaamd WSF-
standaardformulier.

Als de formulieren binnenkomen bij de Informatiseringsbank, worden ze
gebundeld door het productiebureau van de afdeling Informatie en Systemen.
Vervolgens worden ze doorgestuurd naar de afdeling Gegevensverwerking. Daar
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worden ze geteld en gedistribueerd over de verschillende secties. De gegevens
worden vanaf de voorbewerkte standaardformulieren ingevoerd en verwerkt door
het geautomatiseerde systeem. Dit systeem legt de gegevens vast, en stuurt aan de
studerende een terugmelding. Als vragen op het formulier niet of niet juist zijn
ingevuld, wordt het standaardformulier teruggestuurd naar de aanvrager. Die
krijgt het verzoek de gegevens alsnog (juist) in te vullen. Als aanvullende
informatie noodzakelijk is, wordt deze op dit moment verzameld.

Als alle noodzakelijke informatie is verzameld, start het proces van toekennen.

Het geautomatiseerd systeem geeft daartoe een beschikking en print de gegevens
op een kennisgeving. Deze wordt naar de aanvrager gestuurd. Tevens gaat het
systeem tot betaling over. Sommige formulieren kunnen niet door de afdeling

Gegevensverwerking worden afgedaan. Deze worden teruggestuurd naar het
productiebureau van de afdeling Informatie en Systemen. Vervolgens komen ze
in het circuit van de afdeling Beoordeling terecht. Deze afdeling krijgt de
formulieren die niet kunnen worden afgedaan door Gegevensverwerking (de
'uitvalformulieren')  en  de speciale formulieren die dienen  voor het doorgeven
van die informatie die niet op de standaardformulieren kan worden aangegeven.
Ook krijgt deze afdeling de witte post.

Voor informatie over de (uitleg van de) wet en problemen met aanvragen zijn na
de inwerkingtreding van de wet steunpunten opgericht (in eerste instantie bij
vierentwintig onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven, later zijn deze
onderdeel geworden van de Informatie Beheer Groep). De steunpunten bevinden
zich 'achteraan in het proces', om (a) aan de studerende uit te leggen waarom
datgene gebeurt wat gebeurt, en (b) adviezen te geven zodat de studerende het
kan oplossen. Een deel van de informatiefunctie is daarmee buiten de
organisatie van het primaire proces geplaatst.

Een beeld van de productgroep WSF
De basis van de organisatie van de productgroep wordt gevormd door twee
uitvoerende afdelingen: een afdeling Toekennen en een afdeling Innen. De
afdeling Toekennen bestaat uit drie afdelingen: Gegevensverwerking,
Beoordeling en Inspectiefunctie. Daarnaast beschikt het hoofd Toekennen over
enkele losse medewerkers met 'staf-achtige' functies.
Gegevensverwerking voert de informatie van de standaardformulieren in en
'beoordeelt' individuele klantsituaties. In de afdeling zijn bijna zeventig
medewerkers gegevensverwerking werkzaam, die primair belast zijn met data-
entry. Situaties die niet direct kunnen worden verwerkt in het geautomatiseerde
systeem, komen terecht bij de senior medewerkers gegevensverwerking (bijna
twintig formatieplaatsen). Er zijn binnen de afdeling vier teamleiders die elk
leiding geven aan twee teams. De leiding van de afdeling berust bij het
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Afdelingshoofd Gegevensverwerking.
De afdeling Beoordeling behandelt de individuele klantsituaties die niet door de
afdeling gegevensverwerking kunnen worden afgedaan (de niet-gladde
gevallen). Het gaat dan bijvoorbeeld om 'uitval die niet eenduidig te
interpreteren  is',  maar ook om specifieke verzoeken van klanten en beroepen  op
de hardheidsclausule ex artikel 131 Wet studiefinanciering. De afdeling
Beoordeling bestaat uit drie onderafdelingen: Beoordeling, Specialistische
Beoordeling en Informatie. Bij de onderafdeling Beoordeling zijn 46
formatieplaatsen gecreeerd voor de medewerkers beoordeling. Deze beoordelen
en verwerken de complexe situaties. De automatische ontvangstverwerking is in
handen van een daarvoor aangestelde medewerker bij deze afdeling.
Specialistische beoordeling behandelt de speciale gevallen (weigerachtige
ouders, in het buitenland verblijvende ouders, en dergelijke). Daarvoor zijn
vijftien medewerkers specialistische beoordeling beschikbaar en een
administratief medewerker. De leiding is in handen van een
onderafdelingshoofd. De afdeling Informatie is belast met telefonische
communicatie met steunpunten, het uitvoeringsbeleid en het behandelen van
bezwaren. Dit is een relatief kleine afdeling met zes formatieplaatsen, exclusief
het onderafdelingshoofd. Ook de afdeling Inspectiefunctie is klein, met twee
medewerkers en een afdelingshoofd.
Naast de afdeling Toekennen staat de afdeling Innen. Ook het hoofd van deze
afdeling beschikt over enkele 'losse' ondersteunende medewerkers,
vergelijkbaar met die van het hoofd Toekennen. De afdeling bestaat uit drie
(onder)afdelingen: Langlopende schulden, Deurwaarderstraject, en Registratieve
en administratieve ondersteuning.
Bij Langlopende schulden zijn (naast een onderafdelingshoofd) 21 medewerkers
langlopende schulden werkzaam voor de beoordeling van bijzondere gevallen.
De afdeling Deurwaarderstraject bestaat uit twee onderafdelingen: Innen (naast
een onderafdelingshoofd vijftien formatieplaatsen voor medewerkers
procesvoering) en Ontvangsten, declaraties en overige taken (hier ook weer een
onderafdelingshoofd en 35,5 formatieplaatsen 'medewerker executie', die de
afhandeling van dwangbevelen en de correspondentie met debiteuren en
deurwaarders verzorgen).
De afdeling Registratieve en administratieve ondersteuning is ten dele een
afdeling    voor de 'restwerkzaarnheden'. De afdeling beschikt    over    22,5
formatieplaatsen voor medewerkers registratie en administratieve ondersteuning,
welke gegevens invoeren en met behulp van het informatiesysteem aanvragen
tot draagkrachtmeting beoordelen. Ook is er een administratief medewerker die
de overleden personen registreert (Centraal Meldpunt Overledenen), een
medewerker tekstverwerking voor het invullen van standaardbrieven en stukken
en 3,5 fulltime eenheid voor de archivering van de debiteurenadministratie in het
kader van studiefinanciering. Tenslotte is er een medewerker
ontvangstverwerking ten behoeve van het onderzoek naar onduidelijke
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betalingen en het afhandelen van specifieke formulieren.
De productgroep WSF heeft in 1990 vier ondersteunende stafafdelingen: (1)
voorlichting, (2) Informatie & Systemen, (3) Interne controle en (4) Financian &
bedrijfsinformatie. Daarnaast beschikt de productmanager studiefinanciering
over enkele losse stafmedewerkers.
De afdeling voorlichting zorgt voor de interne voorlichting binnen de
Informatiseringsbank en de externe voorlichting aan studerenden, steunpunten
en intermediairs. Daartoe beschikt de stafafdeling over 4,5 formatieplaats
'medewerker voorlichting' en Edn senior voorlichter, uiteraard naast een
afdelingshoofd.

Informatie & Systemen is een relatief grote stafafdeling. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuYteit van de al dan niet
geautomatiseerde informatiesystemen binnen studiefinanciering. In het kader
van de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de geautomatiseerde
informatiesystemen analyseert deze afdeling beleidsontwikkelingen, eisen vanuit
wet- en regelgeving en gebruikerswensen en geeft de consequenties daarvan aan
voor de informatiesystemen. Daarnaast doet de afdeling voorstellen voor
informatiesystemen of delen daarvan en test en implementeert eventuele nieuwe
systemen. Bij concrete projecten geeft de afdeling leiding aan de
systeemontwikkeling. De afdeling kent drie onderafdelingen en een hoofd I&S.
De onderafdeling Ontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe systemen en delen daarvan. De onderafdeling
bedrijfsondersteuning is primair georienteerd op (het beheer en onderhoud van)
de bestaande systemen en administratieve procedures. De onderafdeling
productie tenslotte is verantwoordelijk voor de planning en co8rdinatie van de
formulierenstroom: de distributie van formulieren, het maken van planningen,
het controleren van de uitgevoerde batchproductie, et cetera. Interne controle en
Financiele zaken zijn relatief kleine stafafdelingen.

Karakterisering van de organisatie
In de beschrijving van de organisatie valt, bij een globale vergelijking met de
organisatie van de Centrale Directie Studiefinanciering in 1984, een aantal
aspecten op. In de eerste plaats lijkt de organisatie voor wat betreft de structurele
opbouw enigszins op de oude Centrale Directie Studiefinanciering van voor de
invoering van het nieuwe stelsel. Er zijn afdelingen voor 'gegevensverwerking'
(het invoeren van gegevens in geautomatiseerde informatiesystemen) en
afdelingen voor toekenningen. Ook komt de wijze waarop de staffuncties zijn
georganiseerd grotendeels overeen met de situatie in  1984.
Een tweede aspect dat opvalt is het relatief ver doorgevoerde patroon van
arbeidsdeling en, daarmee samenhangend, de 'schotten' in de organisatie.

'Je kunt het opvatten als een ontzettend opgevoerde Tayloristische benadering
van het arbeidsvraagstuk met veel niveaus, met evenzovele communicatiefilters
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er tussenin en veel verantwoordelijkheidsbeperkingen. Dus iedereen deed daarin
een stukje. Integrate benaderingen kende men niet.'

Ook is op het niveau van de hoofdstructuur gekozen voor een ander patroon van
arbeidsdeling: de zogenaamde 'functionele' benadering. De fasen in het
werkproces zijn bepalend geworden voor de inrichting van de organisatie.
Daartussen zijn 'organisatorische muren' gebouwd.

'(...) destijds  in  '88  is  het  erg versnipperd  opgeleverd.  Het  proces  is  in allemaal
kleine stukjes gehakt, en je hoefde iemand dus maar op te leiden voor een heet
klein stukje.  Dat betekent dat je  heel erg veel muurtjes hebt, en weinig overzicht.'
'Je ziet ook die muurtjes. Je ziet de gescheidenheid van processen. Dus
medewerkers doen, uitgezonderd een aantal situaties (...), een deel van het
proces. En voor dat deel zijn ze verantwoordelijk. Vervolgens is een volgende
slag een verantwoordelijkheid van een collega.'

Samenhangend met een verfijnder patroon van arbeidsdeling kan worden
gewezen op het betrekkelijk grote aantal specialismen. Het gevolg is een, ten
opzichte van de oude organisatie, relatief groot scala van functies, evenals een
aantal nieuwe functies. De nieuwe functies hangen doorgaans direct samen met
de sterke nadruk die in de nieuwe organisatie op de geautomatiseerde systemen
wordt gelegd. De functies die te maken hebben met de ontwikkeling, het
onderhoud, het beheer en de exploitatie van de geautomatiseerde
informatiesystemen (systeemontwikkelaars, applicatie- en gegevensbeheerders
en dergelijke) zijn vrijwel nieuw voor de organisatie. Daarnaast zijn, door het
'verplaatsen' van staffuncties van Zoetermeer (het moederdepartement) naar
Groningen (de uitvoeringsorganisaties) bijvoorbeeld ook de functies die te
maken hebben met het financieel beheer of het personeels- en organisatiebeleid
nieuw. De organisatie ontwikkelt daardoor al met al 'nieuwe' vormen van
professionaliteit.

'Je hebt wel professionaliteit nodig, maar andere professionaliteit. Je hebt,neer

specialismen nodig voor productiebesturing, dat is ook een vak apart. Je hebt
specialisten nodig die kunnen zeggen  'gezien dit feit, dan moet  ik een formulier
hebben, en gezien die wetgeving, moet er dat ongeveer op staan:
Procesdeskimdigen. Daarnaast heb je weer mensen nodig die, als er gevallen
zijn die niet helemaa! in dat strakke regime passen, zo'n geval kunnen
behandelen. Mensen die uitval kunnen behandelen. De professionele uitvoerders.
Alleen. dat zijn er minder dan voorheen, en zij zijn dan ook nog weer
gespecialiseerd.'

Niet alleen heeft het nieuwe stelsel geleid tot nieuwe functies, ook is een aantal
oude functies verdwenen. De belangrijkste functie die als zodanig verdwijnt is
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die van toekenningsambtenaar. Er zijn uiteraard nog mensen in de organisatie
die 'toekennen' of aanvragen beoordelen, maar de allround
toekenningsambtenaar is verdwenen. Voor een deel is dit 'data-entry' geworden,
voor een ander deel gaat het om het behandelen van niet-gladde gevallen en om
bezwaar en beroep.
Door de verdergaande specialisatie hebben steeds minder mensen in de
uitvoering een overzicht van de organisatie van het beschikkingsproces en de
organisatie daaromheen. In de stafafdelingen is er slechts een enkeling over die
het proces nog kan overzien. Niet alleen het proces en de uitvoering worden
minder overzienbaar, ook het beeld van de 'klant' of de student lijkt uit de
organisatie te zijn verdwenen.

'Daarvddr hadden mensen kaartenbakken, en kenden hun klanten en het proces
van A tot Z. Nu overdrijf ik ook wat, maar goed. Toen het systeem opgeleverd is
in '88, was het precies omgekeerd. Hebben ze het proces in stukken geknipt. Dus
iedereen kende een stukje van het proces, maar kende de klant niet meer.'

Het achterliggende idee van de 'taak' van de organisatie en de daarmee
verbonden organisatieconceptie is veranderd ten opzichte van de oude situatie.
Waar de oude organisatie (individuele) klanten bedient, lijkt dat voor de nieuwe
organisatie een met de mond beleden filosofie die niet of nauwelijks in de
praktijk wordt gebracht. Het aantal te bedienen 'klanten', de complexiteit van de
regelgeving en de complexiteit van het werkproces brengen dat met zich mee.
Ook in de oude organisatie worden grote hoeveelheden klanten routinematig
afgehandeld door informatiesystemen. Het principe 'de ambtenaar kent toe'
blijft in de oude organisatie echter voorop staan.  In de nieuwe organisatie gaat
het primair om de verwerking van formulieren. De veranderde
organisatieconceptie is bijvoorbeeld zichtbaar in de wijze waarop de
zogenaamde 'telefonie' is georganiseerd.

'Voor '88 ging de telefoon gewoon. en een medewerker pakte gewoon de telefoon

op. De medewerker ging daarna weer gewoon door met zijn formulieren
venverken en klanten afdoen. Ging de telefoon, dan werd deze weer opgenomen

in '88 (...) hebben we wat muurtjes opgetrokken rond het Groningse. Telefoon,
dat deden we niet meer hier. Want ja, we moesten formulieren doen.
Regiokantoren zijn de telefoon in eerste instantie gaan doen. Maar er was geen
klantcontact meer. Dan zit de klant niet meer op het bureau van de medewerkers.
Dan heb je formulieren  in  plaats  van  klanten.'

De klant is 'in '88' bij wijze van spreken uit het gezichtsveld van de organisatie
verdwenen. Anders gezegd: er is steeds meer afstand gegroeid tussen de

162



organisatie en de aanvragers. De oprichting en het gebruik van de steunpunten
(later regiokantoren) bevordert een interne orientatie van ambtenaren. De
steunpunten nemen immers de klantcontacten over.

Oriintatie van uitvoerende ambtenaren
Een beschrijving van de orientaties van uitvoerende ambtenaren bij de
productgroep WSF stuit  op een lastig  af te bakenen definitie van 'uitvoerders'.
Want wie zijn eigenlijk de uitvoerders in de nieuwe situatie? Zijn dat al die
functionarissen bij de afdelingen Toekennen en Innen? Of zijn het degenen die
de (specialistische) beoordeling doen? Maar waarom hoort de afdeling
Gegevensverwerking daar dan niet bij? En hoe zit het met de stafdiensten, met
name de systeemontwikkelaars en de productieplanners? De
systeemontwikkelaars en -beheerders zouden ook bij de uitvoering behoren als
diegenen die het geautomatiseerd systeem (inclusief het daarin opgenomen
uitvoeringsalgoritme) ontwerpen en in de lucht houden. De productieplanners
zijn nadrukkelijk betrokken bij het dagelijkse werk in de uitvoerende afdelingen
en zouden daarbij zonder meer kunnen worden betrokken. Maar behoort dan
eigenlijk niet de hele productgroep als uitvoeringsorganisatie tot de groep
uitvoerende ambtenaren? In het kader van de onderzoeksvraag zou dat te ver
gaan. Daarom wordt een beperking aangebracht naar uitvoerende afdelingen:
wanneer gesproken wordt over 'uitvoerders' wordt gedoeld op de ambtenaren

bij de uitvoerende afdelingen (inclusief het operationeel management)
Toekennen en Innen. Hoewel er iets voor te zeggen is om ook de steunpunten
daarbij te betrekken, worden deze pas (veel) later bij de organisatie 'ingelijfd'.
Aanvankelijk bestaat er zelfs een min of meer sterke spanning tussen

steunpunten en productgroep.

'Er   zat   tussen   de   organisatie   in   Groningen   en  de   steunpunten   een   geweldige
tweespalt. De steunpunten waren met name bemenst uit het actieve kader van de

studentenbonden. Vee! mensen uit de LSvB. Zij wilden hun medestudenten
helpen.  Dat was dus een 'wij-zij' organisatie, zal ik maar zeggen. Er werden ook
adviezen gegeven die eigenlijk niet konden. Dat heeft destijds veel spanningen
veroorzaakt.  Ik denk dat  dat  z'n  doorwerking  heel  lang  heeft  gehad.'

Zoals dat geldt voor de hele organisatie, is ook bij de uitvoerende ambtenaren de
aanvrager enigszins uit het beeld verdwenen. Eigenlijk niet zozeer verdwenen,
maar anders ingevuld. In de oude organisatie zijn de studenten of aanvragers,
ondanks de in de loop van de tijd toenemende aantallen, toch vooral
'behoeftigen' die studiefinanciering nodig hebben om te kunnen studeren. De
studenten worden in de nieuwe organisatie niet meer zo gezien. Als 'geheel'
komen ze niet meer in beeld, omdat de orientatie verschuift naar het eigen werk
of het eigen deel in het proces. Daardoor zijn klanten gereduceerd tot
formulieren.
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'En   nu   (...)   zijn  voor  de  ambtenaren   de   studenten  anoniemer   geworden.   Daar
zitten minder mensen achter, maar het is meer vertaald naar formulieren,
aantallen toekenningen, aantal beschikkingen, intrekkingen, herzieningen. De
student  is  anoniemer  geworden.'

In de oude organisatie is sprake van verschillende uitvoeringsstijlen. Sommige
ambtenaren of secties zijn meer gericht op een strikte toepassing van de regels,
terwijl andere secties de regels iets soepeler interpreteren om de verhoudingen
leefbaar te houden of de klanten beter te bedienen. De 'stijl' of dominante
orientatie van uitvoerders in de nieuwe organisatie is homogener en primair
gericht op de verwerking van formulieren. Het zelfbeeld van de uitvoerders is
ook niet meer dat van de 'oude' toekenningsambtenaren. Het gaat niet meer om
toekenningsambtenaren,  maar om ' formulierverwerkers'.

'(Zij definieren zich) als formulierverwerkers. En de witte post. zoals wij dat
noemen.   (...)   De   uitvoerders   waren  primair   georianteerd  op   de  stapel  die   's

ochtends op het bureau lag en die ze er door moesten halen. Op de productie
dus. Gewoon de productie haten en niet te veel fouten maken.'

Dat klanten gereduceerd worden tot 'formulieren' en de behandelende
ambtenaren tot 'formulierverwerkers' hangt samen met het veranderde patroon
van arbeidsdeling. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van aanvragen
is immers gesplitst in een groot aantal fasen en het eigenlijke beoordelingswerk
is grotendeels 6f uit handen genomen door de wet- en regelgeving 6f
overgenomen door een geautomatiseerd systeem. En voorzover er van
beoordeling sprake is, is deze ook weer gespecialiseerd (men doet alleen
'verlegging peiljaar' of alleen 'weigerachtige ouders'). Het veranderde patroon
van arbeidsdeling is echter niet de enige oorzaak voor de veranderingen in de
oriantatie van uitvoerders. Tenminste twee andere oorzaken kunnen nog worden
genoemd. In de eerste plaats is, als gevolg van het geautomatiseerd systeem en
het patroon van arbeidsdeling, het directe contact met aanvragers uit de
organisatie verdwenen. Voorzover er nog contacten bestaan, zijn die vooral
schriftelijk, liefst door middel van machinaal te verwerken
standaardformulieren. Telefonisch contact moet zoveel mogelijk via de
steunpunten verlopen, of is binnen de organisatie voortdurend een probleem.

'De hele communicatie met de klant in de transactiesfeer was machinegestuurd.

Klant vraagt iets aan, beslissingscentrum was Groningen, en de output was weer
papier richting  kiant.  Was  er  iets  niet goed,  dan meldde je  dat  6f via een  brief,  6f
via een bezwaarschrift «f via de steunpunten. Dat is eigentijk heel grof het SF-
proces. Dus de ambtenaren in Groningen waren vooral procesgericht (...). Ze
hadden weinig idee voor wat de klant bezig houdt. Voornamelijk
taakgeoridnteerd.'
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Naast het patroon van arbeidsdeling en de daarmee samenhangende 'machine-
gestuurde communicatie met de klant' kan nog een derde, ook met het patroon
van arbeidsdeling samenhangende, oorzaak worden aangewezen voor de
veranderingen in de orientatie en het zelfbeeld van de uitvoerders. Dat is de rol
die het operationele management speelt. Het management is, door de beperkte
verantwoordelijkheid voor een specifieke fase in het werkproces en de grote
aantallen te verwerken aanvragen, primair gericht op het verwerken van de
productie. Daar worden de uitvoerende ambtenaren  ook op 'afgerekend'.   De
dagelijks binnenkomende stroom (mutatie)formulieren moet immers zo snel
mogelijk worden verwerkt.

'De dagelijkse managementstijl is nog steeds zeer productgericht en zeer op de
korte termijn gericht. Voora: gericht op het goed verwerken van het dagelijks
proces,  waarbij  er van binnen naar buiten wordt gewerkt. Het proces staat
centraal en aan het eind komt de ktant.'

Met betrekking tot de orientatie en (normatieve) rolopvatting van uitvoerende
ambtenaren kunnen aldus drie conclusies worden geformuleerd. In de eerste

plaats zijn orientaties en (normatieve) rolopvattingen binnen de uitvoerende
afdelingen homogener dan in de oude organisatie. Ten tweede is de
klantorientatie vervangen  door een

' formulierorientatie':  in  de oude organisatie
moeten klanten worden 'afgehandeld',    in de nieuwe organisatie worden
formulieren (of witte post) verwerkt. Daarmee samenhangend is de derde
conclusie dat uitvoerende (toekennings)ambtenaren zich meer zijn gaan
definieren als 'formulierverwerkers', als 'productiemedewerkers'.

Verhoudingen in de driehoek staf - management - uitvoering
De veranderingen in de (normatieve) rolopvattingen van uitvoerende
ambtenaren zijn onder andere veroorzaakt door de houding van het operationeel
management. De relatie tussen management en uitvoerende ambtenaren is op
tentllinste twee andere punten eveneens veranderd. In de eerste plaats heeft het
management in de nieuwe situatie meer invloed op het werk van uitvoerende
ambtenaren. Hoewel er niet direct na de invoering van de WSF gebruik kan
worden gemaakt van de geautomatiseerde systemen ten behoeve van
zogenaamde managementinformatie, speelt het geautomatiseerd systeem daarin
een belangrijke rot. In de afdelingen zonder veel 'beoordelingsaspecten' krijgt
de manager door het systeem meer inzicht in de productie van de medewerkers
en (de kwaliteit van) het door hen geleverde werk. Daardoor kunnen uitvoerende
ambtenaren effectiever worden 'gestuurd'.

'(...) als je  kijkt naar onze productiestromen en formulierstagen,  dan heb je  veel
meer dan daarvoor heel duidelijk inzicht in de normen die mensen halen en
kwaliteits- en kwantiteitscijfers, tijdsbesteding. noem maar op. Je kunt ntt bijna,
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als je kijkt naar de registratievormen die wij hebben, op persoonsniveau exact
nagaan  wat  iemand  in  een  week  heeft  gedaan  of  niet  heeft  gedaan.   (...)  Je  kimt
dat ook bespreken, en dat gebeurt ook in een aantal gevallen (...) Wij werken met
bandbreedtes.  Binnen een bandbreedte moet je dat zo'n beetje aanhouden. Maar
het is weI veel transparanter geworden.'

De invloed van het management op (het werk van) de uitvoerende ambtenaren is
dus toegenomen. Die invloed is niet alleen toegenomen, maar ook explicieter te
benoemen als 'invloed van het management'. In de oude organisatie wordt het
werk van de uitvoerende ambtenaren voornamelijk gestuurd door het ritme van
het campagnepatroon. De uitvoerende ambtenaren hebben de
verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep studenten en in de loop van de
campagne komen stapels formulieren of andere post binnen ter verwerking. In
de nieuwe organisatie zijn 'natuurlijke' (door de regelgeving bepaalde)
deadlines niet meer aanwezig. Door de continue stroom van
(mutatie)formulieren en kennisgevingen is er geen vanzelfsprekend ritme dat het
werk stuurt. De 'sturing' van het uitvoerende werk vindt nu veel meer plaats aan
de hand van expliciet geformuleerde en gecontroleerde (productie)normen. Het
management heeft daardoor meer dan in de oude organisatie expliciet een
sturende rol gekregen in de inrichting van het dagelijks werk van uitvoerende
ambtenaren.
De verhouding tussen staf en uitvoerders past in het geschetste beeld van de (rol
en positie van) uitvoerende ambtenaren. De uitvoering wordt gezien als een
'fabriek', ook door de staf(diensten). Bij het beeld van de uitvoering als fabriek
hoort het beeld  van de stafdiensten  als het 'kantoor'. Deze verhouding heeft
twee elementen. Enerzijds de dominantie van het kantoor over het werk in de
fabriek: het kantoor 'regelt' de wijze waarop de fabriek draait. Anderzijds de
erkenning dat in de fabriek het 'eigenlijke' proces plaatsvindt en dat de fabriek
de kern van de organisatie is.

'Je krijgt, om het maar even  in fabriekstermen uit  te drukken.  toch heel duidelijk

het  gevoel vanfabriek en kantoor.  Dit (de  uitvoerende  diensten,  SZ) wordt  gezien
als de fabriek waarin de productie zich moet afspelen, en liefst zo eDicient
mogelijk en zo tijdig mogelijk. Met natuurlijk wel een hele grote kritische factor
van de uitvoering. Dit is toch nog steeds de achilleshiel van het bedrijf.'

Bij een analyse van de rol van de stat'(diensten) kan een onderscheid worden
gemaakt naar verschillende soorten staf. In de 'nieuwe' organisatie zijn, voor
wat betreft de relatie met de uitvoering en het management, drie typen
staffuncties relevant: de 'beleidsmensen' (die zich bezighouden met de wet- en
regelgeving en de interpretatie en toepassing daarvan), de 'systeemmensen' (die
bezig zijn met de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de
geautomatiseerde systemen)   en de 'productiemensen'. Tussen de eerste   twee
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typen bestaan in de nieuwe organisatie aanzienlijke verschillen.

'Automatiseerders hadden meer de neiging om er overheen te denderen als ze de
macht krijgen, en dat hebben beleidsmensen minder. Beleidsmensen blijven toch

meer in de inhoud zitten. Het belang is anders. Beleidsmensen willen iets doen
wat goed is voor de wet- en regelgeving en ook voor de klant. Zij zitten toch meer

op de inhoud. Tenvijl de automatiseerders wilen hebben dat het systeem draait

en dat het project klaar is. (...) Automatiseerders hebben zoiets van: 'Al dat
gezeur en beslissingen, weg, ik wit ktaar zijn want ik heb een deadline
afgesproken'. (...) Beleidsmensen betrekken de uitvoering meer.'

De relatie tussen 'beleidsmensen' en uitvoerders is, voorzover er contacten
bestaan, betrekkelijk gelijkwaardig. In het kader van de beoordeling komen wel
eens contacten voor tussen uitvoerders (van de onderafdeling Beoordeling) en
beleidsmensen. Ook worden uitvoerders door de beleidsstaf af en toe
geconsulteerd wanneer nieuw beleid op het moederdepartement wordt
ontwikkeld en de productgroep om advies wordt gevraagd. Tussen

systeemontwikkelaars en -beheerders enerzijds en uitvoerders anderzijds is
nauwelijks sprake van contacten en evenmin  van een 'verhouding'. Voor zover
er sprake is van een verhouding, wordt die toch vooral gekenmerkt door de grote
onderlinge afstand tussen 'systeemmensen' en uitvoerders.
Hoewel de contacten tussen de 'productiemensen' in de staf en de uitvoerders
doorgaans via het management lopen, is dit type staffunctie direct betrokken bij
de uitvoering. Dat zit voornamelijk in de productiebesturing. Ten dele is de
productiebesturing immers uitvoerend van aard (distributie van inkomende
formulieren en witte post over de afdelingen). De productiebesturing is, als
gevolg van het verdwijnen van het campagnepatroon, de toegenomen aantallen
klanten en de nadruk op geautomatiseerde verwerking van aanvragen, ook veel
belangrijker geworden. Het is een professie geworden.

'lk moet bijvoorbeeld per 1 januari de nieuwe ouderlijke bijdrage vaststellen.
(...) Nou, dan zegt zo'n organisatie: 'Hier is 1 januari, ik moet hier een nieuwe
toekenning maken. ik moet zeg maar vijfhonderdduizend mensen doorrekenen.'
Dan zeg je: 'ik wit ook hebben dat ze bericht hebben \,66r I januari.' Dan zegt
men in de planning en de uitvoering: 'ik moet vijfhonderdduizend beschikkingen
maken, ik moet tweehonderdduizend ouderberichten maken, ik heb zoveel
draaitijd nodig. zoveet bij de post om te versturen, te converteren en noem alles
maar op.' Nou, dan is het verhaal: ik moet ongeveer begin november of eind
oktober... En ik moet de gegevens hebben van die ouders. Die moet ik opvragen.
Dan ga ik in maart/april de formulieren versturen. ik weet wanneer ze
binnenkomen. Ik leg de inkomende formulieren op stapel. Nu is de tijd daar en
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hupakee jongens, we  gaan nu allemaal f.jes invoeren.  Een zwik uitzendkrachten
aangerukt naar de afdeling Gegevensverwerking, en deze doen een week lang of
veertien dagen lang f-jes.'

Zowel inhoudelijk als voor wat betreft de productie(besturing) wordt het
geautomatiseerd systeem belangrijker voor de verhoudingen tussen staf,
uitvoering en management. Analoog aan het beeld van de fabriek en het kantoor
dringt zich bij het geautomatiseerd systeem het beeld op van een virtuele
lopende band, die de werkzaamheden (zowel inhoudelijk als productietechnisch)
van de uitvoerende ambtenaren stuurt. De sturing van de uitvoerende
ambtenaren vindt primair plaats vanuit het geautomatiseerd systeem. Hoewel ze
in de verhoudingen enigszins naar de achtergrond verdwijnen, krijgen de
systeemgerelateerde functies daardoor een cruciale rol in de organisatie. Hun
invloed, met name gebaseerd op de kennis van het systeem en de
onvermijdbaarheid van het geautomatiseerde systeem door de grote aantallen, is
daardoor veel wezenlijker dan in de oude organisatie. Niet alleen ontstaan door
de onvermijdbaarheid van het systeem afhankelijkheden in de uitvoering, ook de
noodzaak van het systeem vanwege de grote aantallen (zonder het systeem kan
de organisatie haar taken niet uitvoeren) draagt bij aan de cruciale
organisatorische positie van de systeemgerelateerde functies. Hoewel
productiebesturing een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de staf en de
leiding, speelt, zoals inmiddels al duidelijk is geworden, de staf in de onderlinge
verhouding de eerste viool. Dat heeft, nogmaals, primair te maken met de grote
aantallen en de daaruit ontstane onvermijdelijkheid van het geautomatiseerd
systeem. In de verhouding tussen staf en (uitvoerend) management is de staf
gaan  domineren.

6.3.4 Van Informatiseringsbank tot IB-Groep

Ontwikkeling van de Informatiseringsbank: enkele trends
De organisatie van de productgroep WSF (later productgroep studiefinanciering)
is sinds de hiervoor beschreven situatie in 1990/1991 aanzienlijk veranderd. Een
eerste trend   in die veranderingen   is   dat de organisatie vanaf 1990/91 heeft
getracht de relatief vergaande mate van arbeidsdeling te reduceren, met name op
het niveau van de uitvoering. Als belangrijkste motief daarvoor wordt
aangevoerd dat de arbeidssatisfactie van de medewerkers te veel onder druk
komt te staan. Ook de 'informatiefunctie' naar studenten zou meer gediend zijn
met het terugbrengen van de ver doorgevoerde mate van arbeidsdeling. Die
reductie is overigens maar in beperkte mate geslaagd.

'By de start is gewoon afgestapt van 'een ambtenaar moet een toekenning
integraal    afhandelen:    (...)    Dus    de    snelheid    van    handelen   die    wij    destijds
meenden te kunnen bereiken door vergaande speciatismen te ontwikkelen.

168



daarvan zegt men (...). en dat is dus een slingerbeweging.'Daarin zijn wij
doorgeslagen'. Wij moeten toch meer zorgen dat als iemand een vraag heeft, dat
Un ambtenaar dat allemaa[ weer kan afhandelen. (...) In eerste instantie heeft de
organisatie zich ontwikkeld naar specialismen, en dat wordt (...) gaandeweg
weer teruggedraaid. Vroeger had je een sectie die alleen verlegging peitjaar
deed. Nu is het weer zo: we hebben een sectie voor een stukje van het alfabet, en
deze sectie doet in verlegging peitjaar, in dit dn dat in zus in zo, enzovoort.'

Niet alleen is bewust getracht de relatief 'verarmde' functies te verrijken (door

bijvoorbeeld aan gegevensverwerking beoordelingselementen toe te voegen),
ook enkele autonome ontwikkelingen hebben dit proces gestimuleerd. Enerzijds
heeft het geautomatiseerd systeem meer functies overgenomen, anderzijds is
door de min of meer voortdurende stroom wetswijzigingen de functie

'gegevensverwerking' steeds meer 'aangekleed'.

'Het was eerst data-entry, gewoon dom intikken. Je ziet dat dat heel erg
verschoven is, omdat de dingen steeds ingewikkelder zijn. Dat er bijna altijd een
beoordelingsslag  nodig  is.  Er zijn maar een paar formuliersoorten waar je een
uitzendkracht aan kunt zetten, twee weken opleiden, en dan aan het werk. Dat is

niet zo heel veel meer. Is minder geworden, door alle wetswijzigingen. Doordat
we allemaal puistjes en dingetjes in het systeem hebben, is er meer druk gekomen
op  het  invoeren van formulieren. Je  moet daar nu meer bij nadenken.  Voor een
dee! zit er bij de mensen aan de computers nog relatief eenvoudig invoerwerk,
maar dat is een minderheid. De rest is echt aanvragen verwerken, waar meer bij

komt kijken dan dom intikken van eenformulier.'

Een tweede ontwikkeling is reeds aangeroerd. De aanvragers zijn na de
inwerkingtreding van de WSF geleidelijk uit het beeld van de organisatie
verdwenen. Deze zouden echter weer terug moeten komen op het bureau van de
medewerker. Meer 'klantcontacten' zijn daarvoor het devies. Ook het 'inlijven'
van de steunpunten in de organisatie brengt de 'klant' weer terug in de
organisatie.

Een derde ontwikkeling  is de 'decentralisatie'.  Na de totstandkoming  van de

Informatiseringsbank is met name de centrale staf (op het niveau van de
Informatiseringsbank als geheel) 'zwaar opgetuigd'. Dat heeft een relatief
centralistische structuur opgeleverd. Sindsdien hebben zich twee ontwikkelingen

voorgedaan. De eerste ontwikkeling is het 'decentraliseren' van centrale
staffuncties naar de productgroepen.

'Toen deze organisatie (...) er kwam was het veel ingewikkelder. Met allerlei
ondersteunende directies. Voor informatica natuurlijk, voor financien, voor
facilitair bedrijf, voor klantenrelaties, etc. En nu, om de diversiteit en de
conflicterende belangen eruit te halen, heb je in wezen drie productgroepen en
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een facilitair bedrijf.  En een  kleine concerncontrol en een relatief kleine directie
voor strategie en managementondersteuning. (...) Het uitgangspunt is nu. 'Daar
waar de mensen het werk doen, moet er ook nagedacht worden over de plannen
die je hebt op het terrein van informatica, voor personeelszaken, et cetera: Je
moet  dus  Keen concernstaf daarvoor  in  het  leven roepen.'

Naast en in combinatie met het decentraliseren van de centrale staffuncties
wordt het management van de uitvoerende afdelingen versterkt. Met name de
positie van productgroepen (en productgroepmanagers) wordt extra
ondersteund. Dat gebeurt door decentralisatie van stafdiensten, maar ook door
de daarmee samenhangende vrijheid om naar eigen inzicht de organisatie 'te
sturen'. Vergelijkbare maatregelen zijn getroffen ten aanzien  van de positie van
de managers van de uitvoerende afdelingen Toekennen en Innen. Een voorbeeld
van het 'lager leggen van bevoegdheden' is de gang van zaken rondom
systeemontwikkeling. De hoofden van de uitvoerende afdelingen zijn daarvoor
verantwoordelijk gesteld en functioneren als opdrachtgevers voor de centrale
systeemontwikkelaars. Voorheen was van dergelijke relaties niet of nauwelijks
sprake.

Een nieuwe poot en verdergaande verzelfstandiging
Sinds de invoering van de WSF is het stelsel regelmatig gewijzigd. Zo zijn de
leeftijdsgrens   en de bijverdienregeling   in 1991 aangepast,   is   in    1992   de
inschrijvingsduur beperkt en is later de tempobeurs ingevoerd (weer later
vervangen door de prestatiebeurs). Deze stelselwijzigingen zijn met relatief
weinig veranderingen in de organisatie gepaard gegaan. De invoering van de
OV-studentenkaart in 1991 heeft geleid tot een nieuwe  'poot'  in de organisatie
van de productgroep. In eerste instantie is de OV-Studentenkaart B.V.,
gevestigd in Rotterdam, een zelfstandig bedrijf. Met ingang van 1 november
1994 is SF/Rotterdam onderdeel geworden van de productgroep.

Naast de toevoeging van een onderdeel voor de verstrekking van OV-
studentenkaarten kan worden gewezen op een tweede organisatieverandering: de
verdere (externe) verzelfstandiging van de Informatiseringsbank en het ontstaan
van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in 1994. Bij de oprichting van de
Informatiseringsbank is gekozen voor een (relatief strikte) scheiding tussen
beleid en uitvoering. Bij het op afstand plaatsen van de uitvoering per 1 juli
1988 is de Groningse vestiging dus getransformeerd in een
uitvoeringsorganisatie. De onderlinge verhouding tussen het moederdepartement
in Zoetermeer en de uitvoeringsorganisatie in Groningen wordt nader
gestructureerd aan de hand van drie instrumenten: managementcontract,
permanent overleg en uitvoeringstoets (Kuiper e.a., 1992: 26). Het
managementcontract is een juridisch niet-bindende overeenkomst tussen de
minister en de hoofddirecteur van de IB-Groep. In het managementcontract is
ook het permanent overleg geYntroduceerd als schakel tussen het beleid en de
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uitvoering. Door middel van de uitvoeringstoets kan de IB-Groep voorgenomen
beleid beoordelen op de consequenties voor de uitvoering. Deze 'instrumenten'
om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden zijn ontwikkeld ter
voorbereiding op de uiteindelijke 'externe' verzelfsmndiging van de IB-Groep in
januari  1994. De verzelfstandiging heeft ertoe geleid dat de IB-Groep de status
heeft gekregen van Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Herontwerp bij de IB-Groep
Reeds  in  1992 is een discussie gestart over het zogenaamde 'redesign WSF', het
opnieuw opbouwen van met name het geautomatiseerd systeem waarmee de
WSF wordt uitgevoerd. Deze discussie is vooral ingegeven door de zogenaamde
'onderhoudsproblematiek':  in de loop van de tijd wordt het steeds moeilijker om
het geautomatiseerd systeem te onderhouden. Aan het begin van de jaren
negentig is de leiding van de organisatie van mening dat het risico om het
systeem opnieuw te ontwerpen te groot is, en bovendien staan er dan nog te veel
stelselwijzigingen op de agenda die de organisatie onder druk zetten. Toch blijft
de 'onvrede' bestaan, die zich met name richt op het moeilijk te onderhouden
systeem WSF, de te 'verkokerd' geachte situatie en de bestaande routines en
processen. De onvrede leidt  in   1996  tot  een  min  of meer fundamenteel proces

van herontwerp van zowel de (geautomatiseerde) systemen als de organisatie.

'De productgroepen geven een verkokering, omdat mensen natuurlijk kinderen
kunnen hebben die zowel van studiefinanciering gebruik maken als bij innen
lesgeld moeten betaten als wel tegemoetkoming studiekosten hebben. In de
huidige organisatie wordt dat niet onderkend. Als je dat op elkaar afstemt. dan
kan het veel beter gaan. Dan kan het recht hebben en het betaten, ook achteraf,
ved simpeler gaan verlopen. Het kan zo veel klantgerichter warden. (...) Bij SF
ga je niet vragen 'Heeft u nog een TS-kind?' Nee, het is afgebakend en dat is het.
Terwijl het geheel eigentijk in ogenschouw moet worden genomen, want ouders
hebben op verschillende plekken in de organisatie contacten en mogelijkheden
voor toekenning. Als dat niet onderkend wordL krijg je problemen. En als
iemand binnenkomt bij de IB-Groep en de organisatie als Un geheel ziet, is dat
voor ons niet uit te leggen en voor de klant niet te begrijpen. 'lk heb me
ingeschreven',  zegt de  klant.  Dan zeggen wij:  'Het is een ander wetgevingstraject
en een andere  productgroep'.  Dat wordt ook zo  hard  gezegd. We kunnen het niet

anders communiceren, maar dat is natuurlijk volstagen absurd.'

Uiteraard bestaat de 'onvrede' al langer in de organisatie. De stelselwijzigingen
bij SF volgen elkaar echter in hoog tempo op, waardoor men in de organisatie
geen tijd vindt om te reorganiseren. Beleidsmatig gezien wordt het  rond  1996
iets stiller aan het front, hetgeen de discussie over herontwerp weer doet
oplaaien. Op het niveau van de hoofddirectie is vervolgens besloten 'over te
gaan tot volledig herontwerp van de processen en organisatie bij de IB-Groep'
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(IB-Groep, 1997: 2). In oktober 1996 start het proces van herontwerp. Met
herontwerp wordt beoogd de processen binnen de IB-Groep te integreren vanuit
het  perspectief van de 'klant', waarmee wordt gedoeld  op de leerling/student  of
diens ouders. Vanuit dit perspectief kan eveneens de efficientie van de
organisatie worden verbeterd. De organisatie wordt immers, als gevolg van de
(te) ver doorgevoerde mate van arbeidsdeling, als te verkokerd beschouwd.
Hoewel dit binnen de productgroep studiefinanciering nog wel tot efficientie
kan leiden, leidt het over producten heen tot inefficientie. In de nieuwe IB-
Groep is de levensloop van de afnemers het uitgangspunt voor de inrichting van
de organisatie. Gedurende de levensloop (de facto de onderwijsloopbaan van
studerenden) hebben afnemers verschillende contacten met de IB-Groep, en de
organisatie (inclusief de systemen) zou aan de hand van deze contacten moeten
worden ingericht. De belangrijkste vernieuwingen als gevolg van herontwerp
worden in schema 11  samengevat.

Schema 11. Vernieuwingen in het kader van herontwerp

Situatie nu Situatie na herontwerp

de processen in de organisatie zijn de processen in de organisatie zijn
ingericht rond wetten ingericht rond de levensloop van de

'klant-afnemer'

initiatief voor het leveren van diensten initiatief voor het leveren van diensten

ligt bij de klant ligt bij de IB-Groep

controles vinden achteraf plaats in 66n keer wordt een dienst 'goed'
geleverd

financiering en studie vinden plaats bij financiering en studie vinden in een
aparte 'loketten' en in afzonderlijke integraal proces bij 6dn loket plaats
processen

aan de klant-afnemer wordt aan de klant-afnemer wordt informatie
standaardinformatie verstrekt per product    op maat geleverd, over producten en
per beslissing processen heen

lange doorlooptijden direct afhandelen

starre financiering (lenen en aflossen) financiering op maat (lenen en aflossen)

In april 1997 is de uitvoeringsfase gestart. Eerst zijn daartoe 'ideale processen'
ontworpen. Omdat deze niet kunnen worden gerealiseerd vanwege bijvoorbeeld
'belemmerende' wetgeving, zijn de ideale processen terugontworpen naar de
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'optimale' of de 'op dit moment haalbare' variant. Tevens zijn wetswijzigingen
ontwikkeld om de wetgeving meer op de eisen van de dienstverlening en de
efficientie van de uitvoering af te stemmen. Door bijvoorbeeld meer uniformiteit
in de processen te brengen ontstaat de noodzaak van uniformiteit in de
onderliggende wetgeving.
Niet alleen de processen worden opnieuw ontworpen, maar ook de organisatie.
De afdeling Klantenservice wordt de kern van de nieuwe organisatie. Deze
afdeling bestaat uit zogenaamde zelfsturende teams die per regio zijn ingedeeld.

Ook zijn er 'winkels' (de oude regiokantoren of steunpunten) die 'primair een
baliefunctie' hebben. De relaties met de klanten-afnemers zijn 'integraal' in de
teams ondergebracht. Het productiebeheer (dat wil zeggen projectmanagement,
applicatiebeheer, opleiding/instructie, outputcontrole) en de beroepszaken
worden in de nieuwe afdeling Klantenservice opgenomen. De relaties met de
klanten-opdrachtgevers (bijvoorbeeld Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, maar ook, gezien het hybride karakter van de organisatie, de
nieuw te werven klanten) zijn in zogenaamde accountgroepen ondergebracht.
Daarnaast bestaan nog enkele diensten ten behoeve van het functioneren van
Klantenservice en accountgroepen (zoals Informatietechnologie en Personeel &
Organisatie). Hoewel de contouren van de nieuwe processen en de nieuwe
organisatie inmiddels zijn verkend, moet de organisatie in de praktijk nog
worden ingevuld. Het herontwerpproces loopt tot ongeveer 2001.

6.4 Ontwikkeling van de informatietechnologie

De ontwikkeling van regelgeving en organisatie is verweven met de
ontwikkeling en het gebruik van informatietechnologie voor de uitvoering. In
deze paragraaf staat de informatietechnologie centraal. De beschrijving van het
gebruik van informatietechnologie in de achtereenvolgende organisaties is
toegespitst op de technologie in het kader van het (de) beschikkingsproces(sen)
welke verbonden is (zijn) met studiefinanciering. Deze beperking levert geen
harde grenzen op (zo zijn ook personeelsinformatiesystemen bij een strikte
opvatting indirect te verbinden met het verstrekken van studiefinanciering),
maar is voor de beschrijving voldoende richtinggevend en volstaat voor de
beantwoording van de relevante onderzoeksvragen. Naast de 'strikte'
beschrijving van de ontwikkeling van (het gebruik van) informatietechnologie
wordt ook aandacht besteed aan de rol en betekenis van de technologie in de
uitvoeringsorganisatie en de wisselwerking tussen technologische ontwikkeling
en organisatie-ontwikkeling.
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6.4.1 Informatietechnologie en de uitvoering van het Reglement
Rijksstudietoelagen

De evolutie van een geautomatiseerd systeem
Naast de algemene ontwikkeling die heeft geleid tot (een toenemend) gebruik
van (informatie)technologie in het openbaar bestuur (zie daarvoor bijvoorbeeld
Van de Donk en Meyer, 1994), heeft met name de toename van het aantal
aanvragers het gebruik van informatietechnologie gestimuleerd en wellicht zelfs
veroorzaakt. In 1968 heeft 'studiefinanciering' meer dan 100.000 aanvragen, en
een budget van ongeveer 120 miljoen gulden. Dergelijke hoeveelheden zijn, met
de gegeven hoeveelheid mensen, niet meer met de hand te verwerken. Een jaar
eerder,  in   1967,  is de zogenaamde mechanische administratie ontwikkeld.  Dat
betekent praktisch dat de antwoorden op de gestelde vragen in de verschillende
formulieren in gecodeerde vorm worden overgenomen op speciale
codeerformulieren of op stroken welke bevestigd zijn aan de vragenformulieren.
Een eigen computer voor de verwerking van de codeerformulieren of de stroken
heeft de afdeling Rijksstudietoelagen niet. Eenmaal in de veertien dagen worden
de gegevens naar de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie verzonden.
Daar worden ze verwerkt tijdens de uren die de afdeling huurt. Na verwerking
worden de producten (de berichten aan de aanvrager of andere betrokkenen)
verzonden. Alleen de administratieve verwerking geschiedt mechanisch. De
ambtenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun groep, maar zijn hun zaak voor
de verwerking door de mechanische administratie een aantal weken kwijt. Ze
zijn daardoor ook niet in staat om informatie over de voortgang van de
aanvraagprocedure te verstrekken. Verwerkte gegevens moeten later via
naslagwerken worden opgespoord.
In 1975 krijgt de afdeling Rijksstudietoelagen voor het eerst een directe
lijnverbinding met 'Apeldoorn',    waar de geautomatiseerde verwerking
plaatsvindt. Deze lijnverbinding is dan nog beperkt tot zogenaamde inquiry: in
het bestand opgeslagen gegevens kunnen worden opgevraagd en geraadpleegd.
De ambtenaren in Groningen kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de
gegevens.

'Dat was het eerste geautomatiseerde systeem rijksstudietoelagen. Dat was in
eerste instantie een raadpleegfaciliteit onder TSO, time-sharing option. Waarbij
je met behulp van een on-line verbinding gewoon de gegevens van een aanvrager
kon bekijken. Per studiejaar. Dus door het intoetsen van een
correspondentienummer en een bepaaid studiejaar, kon je in feite niet meer en
niet minder krijgen dan een opsomming van de rubrieken die ingevuld waren,
plus het resultaat. En daarbij een verwijzing naar de formulieren die geleid
hadden tot die  beslissing.  Dus op het moment dat je een vraag had, bijvoorbeeld
'Hoe  is  het  B-formulier verwerkt?'.  kon je daarbij  het  B-formulier weer opzoeken
en kijken of het juist verwerkt is.'
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De beperking tot de functie inquiry is bewust aangebracht om de ambtenaren te
laten wennen  aan het gebruik van 'computers'. In maart   1976 is inmiddels
'iedereen vertrouwd geraakt met de beeldbuis', en kan het muteren als functie
worden toegevoegd. Het zogenaamde 'on-line converseren' met de machine
wordt langzamerhand gebruikelijk. De toekenningsambtenaar ziet daarbij
continu op het beeldscherm wat hij doet. Een eventuele fout wordt door het
systeem herkend en direct gesignaleerd. Eventueel kan de fout worden hersteld.
Hoewel het systeem niet erg indringend lijkt, is er aanvankelijk relatief veel
weerstand tegen de invoering van het systeem. De weerstand tegen deze
ontwikkeling wordt, aldus de Centrale Directie Studiefinanciering in een interne
notitie, als volgt verklaard.

'Hierbij kwam (...) dat het automatiseringssysteem te zeer vanuit de
automatisering sec ontwikkeld werd; hieraan ging niet een diepgaande
analyse van de uitvoeringsprocessen vooraf. Bij het ontwikkelen van het
informatiesysteem werd de eindgebruiker niet of nauwelijks betrokken. Het

informatiesysteem werd geimplementeerd en men moest maar zien. Er
ontstond in de organisatie een afdeling Bedrijfsbeheer. Deze afdeling ging
invloed uitoefenen op de manier van werken van de ambtenaar. Er
ontstonden eensluidende werkinstructies en procedures voor het werken met

het systeem, de eigen formulieren werden langzaam vervangen door
standaard, door iedereen te gebruiken formulieren. Er werden controles

ingebouwd.'

De bezwaren van de toekenningsambtenaren richten zich op drie aspecten van

de informatietechnologie. In de eerste plaats vallen door de automatisering
verschillende archiefhandelingen weg. Dat betekent dat informatie niet meer uit
het dossier hoeft te worden gehaald, maar rechtstreeks op het scherm kan
worden gelezen. In de ogen van de toekenningsambtenaren is het dossier echter
nog     'heilig'. Ten tweede    komt    er een scheiding tussen 'registratieve'
handelingen (het converseren met de computer) en toekenningshandelingen, een
ontwikkeling die wordt gevolgd door twee typen ambtenaren. Tenslotte ontstaat
er   in   de  ogen   van de toekenningsambtenaren een 'productiedrang',   nu   meer
aandacht moet worden besteed aan de kwantiteit van het werk. De leiding van
de organisatie reageert op deze bezwaren onder andere met het argument dat het
geautomatiseerde systeem primair de efficientie moet dienen en niet de
ambtenaar moet vervangen. Het systeem is een hulpmiddel en moet dat ook
vooral blijven. De leiding formuleert dat enigszins plastisch als volgt: 'het
systeem moet overmatige transpiratie voorkomen en ruimte laten voor
inspiratie'. De ambtenaar beslist en moet blijven beslissen. Die beslissing wordt
echter wel in een steeds beperkter kader genomen. Met de introductie van
geautomatiseerde systemen moeten de toekenningsambtenaren eigen
werkmethoden ('eigen winkeltjes') opbreken. Er komen werkinstructies   en

175



richtlijnen en er vindt een detaillering plaats van de werkmethode(n). De
afdeling Bedrijfsbeheer, die zich vooral richt op de efficientie van
werkmethoden, wordt ook steeds belangrijker.
De ontwikkeling van het geautomatiseerd systeem volgt de (jaarlijkse)
campagne. In feite worden hulpmiddelen ontwikkeld binnen het kader van het
campagnepatroon en op basis van het bestaande werkproces. De transactie ziet
er op dat moment als volgt uit. De ambtenaar zorgt er voor dat de gegevens op
de formulieren worden ingevoerd in het systeem. De computer gaat dan rekenen.
Het systeem rekent uit wat eruit komt aan toelage en toont dat op het laatste
beslissingsscherm terug. De ambtenaar controleert of datgene wat is ingevuld
klopt met het resultaat. Als dat klopt, kan de ambtenaar met een aparte toets
accorderen. Is het resultaat niet correct, dan kan de ambtenaar terugbladeren om
te kijken wat er niet klopt. Eventueel kan dat worden hersteld, waarna de
transactie alsnog kan worden geaccordeerd. Eventueel ontbrekende gegevens
moeten eerst bij de aanvrager worden opgevraagd. Is alles compleet en is de
ambtenaar akkoord, dan wordi de beschikking geprint in Apeldoorn. De kopieen
gaan naar Groningen. Als ambtenaren op basis daarvan alsnog fouten
ontdekken, worden de originele berichten er in Apeldoorn uitgelicht. Die
kunnen dan worden gecorrigeerd.

Nieuwe technologie in een oude organisatie
Hoewel het gebruik van computers langzaam toeneemt, is de 'receptie' van de
nieuwe technologieen in de organisatie niet vanzelfsprekend. Op drie punten
bestaat een zekere weerstand tegen het gebruik ervan: de kwaliteit van het werk
van de ambtenaren neemt af, evenals de onderlinge contacten tussen
ambtenaren. Ook zou het beslissingswerk vervagen of, erger nog, verdwijnen.
De verminderde kwaliteit van het werk wordt vooral veroorzaakt door de
zogenaamde specialisatie in het werk (Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1984a). Op verschillende afdelingen wordt een onderscheid
gemaakt in 'voorbewerken', 'registreren', 'beslissen' en 'uitvoeren'.    Een
dergelijk onderscheid leidt ertoe dat het verband tussen de verschillende soorten
werkzaamheden onduidelijker wordt. Hoewel er minder inspanning nodig is en
de aangeboden hoeveelheid werk sneller kan worden verwerkt, ontstaat toch
weerstand in de organisatie: 'Vroeger had men het zelf in de hand, nu worden er
taken aan anderen gedelegeerd (functiescheiding).'
Door het werken aan en met de computer (de conversationele terminal) neemt
ook het aantal onderlinge contacten tussen de ambtenaren af. Men converseert
met de computer en niet meer met elkaar. De computer, zo wordt gezegd,
'reageert in eenzelfde situatie steeds gelijk', waardoor een zekere starheid
ontstaat.
In samenhang met de specialisatie in het werk komt het beslissingswerk in
gevaar en ontstaat een scheiding tussen verschillende soorten ambtenaren. De
verantwoordelijkheid voor een groep aanvragers ligt niet meer bij Edn
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toekenningsambtenaar. Deze wordt slechts een onderdeel van een keten van
werkzaamheden. Het geautomatiseerde systeem, zo wordt in een onderzoek naar
de structuur van de afdeling Rijksstudietoelagen geconcludeerd, biedt meer
mogelijkheden om bepaalde beoordelingstransacties in het toekenningsproces
om te zetten in registratieve transacties. Bovendien kunnen bepaalde
registratieve transacties worden voorkomen door zogenaamde 'externe
integratie' van geautomatiseerde systemen: adreswijzigingen kunnen
bijvoorbeeld ook door geautomatiseerde uitwisseling van gegevens worden
verwerkt (zie Kuijken e.a., 1975: 52).

'Ja, zeker de wat oudere garde had er de grootst mogelijke moeite mee en voelde
zich ook wel wat aangetast in hun positie als bestissingsambtenaar,
beoordelingsambtenaar. Omdat men vond dat men dan toch in feite
ondergeschikt werd gentaakt aa,1 h t systeem, zoals het toen ook keurig werd
uitgedrukt. En dat je in feite daarmee niet meer was dan een soort veredelde
bediener, die alleen nog maar op wat knopjes mocht drukken en wat gegevens
mocht  invullen.'

Over de betekenis van informatietechnologie voor de positie van
toekenningsambtenaren is in de organisatie uitgebreid gediscussieerd. Dat is niet
alleen een theoretische of semantische discussie over wat nu precies een
toekenningsambtenaar is. Het heeft ook praktische consequenties voor de positie
van de ambtenaar in de organisatie en de daarbij behorende status van de
functie.

'Die (introductie van een geautomatiseerd systeem, SZ) hing natuurlijk ook
samen, heel duidelijk, met de uitholling van verantwoordelijkheden. Het zou
betekenen dat de functiezwaarte daarmee ook naar beneden zou gaan.  Dus dat je
in plaats van bijvoorbeeld toen vanuit de rang van commies uit zou komen op
adjunct-commies A of adjunct-commies. Dat had natuurlijk ook alle argumenten
in zich van status.'

De (leiding van de) organisatie stelt zich ten aanzien van de functie en
verantwoordelijkheid van toekenningsambtenaren op een helder standpunt: de
toekenningsambtenaar is en blijft (integraal) verantwoordelijk voor de
beslissing. In de 'filosofie' van de organisatie wordt door de leiding dan ook
benadrukt dat de beslissingsambtenaar zich ervan bewust dient te zijn 'dat het
hier primair gaat om een gemechaniseerde administratie en niet om een
gemechaniseerd menselijk (humaan) brein' (Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1984a). De ambtenaar moet niet gestuurd worden door het
systeem, maar door het systeem juist meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.
Erkend wordt dat deze verantwoordelijkheid wordt bedreigd door de
'omstandigheid dat de noodzaak van een efficiente administratieve
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taakvervulling heeft geleid tot een administratief systeem dat tot op vrij grote
hoogte is geautomatiseerd en waarin richtlijnen en rekenregels zijn
geprogrammeerd.' Toch blijft de organisatie hardnekkig (althans op papier)
vasthouden aan het principe van de eigen verantwoordelijkheid van de
beslissingsambtenaar. Daar wordt bewust voor gekozen.

'Omdat  we  zeiden  van  'goh,  dege,ie  die  infeite  kan  beoordelen  of de  toekenning

goed is of fout is, is niet het systeem want dat voert alleen maar domme
rekenregets   uit.   Dat   is   de  ambtenaar,  want  deze   kan  in  feite   als  het   gaat  om  de
combinatie van het totaal als laatste daarvan zeggen van 'dit is goed of dit is
fout': En de ambtenaar kan er ook op worden aangesproken. We kunnen het
systeem daar niet op aanspreken. Dat was de reden. Dat is een hele duidelijke
expliciete keuze geweest. (...) Juist het feit dat we op dat laatste scherm het
resultaat tonen en daar nog eens een keer expliciet vragen om een akkoord gaf
aan dat de medewerker in principe een beslissing neemt.'

Hoewel de functionaliteit van het geautomatiseerde systeem zich dus wel
uitbreidt (het systeem neemt steeds meer functies over), blijft het min of meer
principieel een ondersteunend systeem. Dit principe houdt verdere ontwikkeling
van de technologie (het overnemen van nieuwe functies in het kader van het
toekenningsproces) tegen. Begin jaren tachtig blijkt dan ook uit een onderzoek
dat de automatisering 'achterloopt'. De Projectgroep Organisatie     en
Personeelsplan beveelt het 'moederdepartement' aan de directie in staat te
stellen de mate en de kwaliteit van de automatisering zo hoog mogelijk op te
voeren (Knippenberg en Van der Ham, 1993: 723). Inmiddels is de discussie
over een nieuw stelsel studiefinanciering in volle gang, en voor de uitvoering
van dat stelsel wordt een nieuw geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat aan
deze eis zou gaan voldoen.

6.4.2 Een nieuw WSF-systeem

Enkele vroegtijdig geformuleerde uitgangspunten voor het nieuwe systeem
Het zogenaamde voorstudierapport legt de basis voor het nieuwe stelsel van
studiefinanciering (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1984b). Een
aantal van de daarin beschreven uitgangspunten zal voor het feitelijk
ontwikkelde systeem van grote betekenis blijken te zijn. Het uniform hanteren
van regels staat bijvoorbeeld voorop, hetgeen wordt bereikt door centralisatie
van de toekennings- en besluitvormingsfuncties op 66n plaats en door vergaande
automatisering van het toekenningsproces. Ook moet zo veel mogelijk gebruik
worden gemaakt van registraties van bestaande instellingen. Door
vereenvoudiging van de regelgeving kan een zo groot mogelijk deel van de
aanvragen automatisch door het bedrijfsproces worden geleid (een derde
uitgangspunt). Tenslotte wordt piekbelasting voorkomen door de vervanging
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van het campagnepatroon.
De verwerkingscapaciteit moet, aldus de voorstudie, omhoog. En aangezien de
invoering van de WSF  18+  'niet mag leiden tot substantiale uitbreiding van  het
personeelsbestand, wordt hiermee een toenemende druk gelegd op het SF-
bedrij f'. Dat betekent dat verschillende maatregelen worden overwogen   ten
aanzien van het nieuwe systeem, waarvan het verhogen van de
automatiseringsgraad, het in bulk en door middel van geautomatiseerde media
verwerven van basisgegevens bij derde instanties en het 'voorkomen van
informatiebehoeften' de belangrijkste zijn. Ook de zogenaamde 'principes' voor
de ontwikkeling van het geautomatiseerd systeem dragen bij aan het vergroten
van de verwerkingscapaciteit. Ten aanzien van het berichtenverkeer met de
studerenden wordt het principe gehanteerd dat deze niet gevraagd wordt naar
gegevens die intern of bij andere instanties reeds bekend en te verkrijgen zijn.
Bovendien wordt de klant niet benaderd met algemene vragenformulieren maar
met doelgerichte vragen naar benodigde (aanvullingen op) gegevens. De
informatie-uitwisseling moet ook zo veel mogelijk gestandaardiseerd en
schriftelijk plaatsvinden.
Deze principes werken op een concreet niveau in het geautomatiseerd systeem
door. Zo wordt bepaald dat niet elke aanvraag meer langs het bureau van
ambtenaren hoeft te lopen. Ambtenaren zullen de grote groep van 'gladde'
gevallen niet meer zien en alle aandacht kunnen besteden aan een relatief kleine
groep van bijzondere gevallen. De bulk van gladde gevallen wordt verwerkt in
een (vrijwel geheel) geautomatiseerd 'productieproces', terwijl bijzondere
gevallen of gevallen welke buiten bepaalde ingestelde regelgrenzen vallen
automatisch worden aangeboden aan de ambtenaar. Al met al wordt reeds in de
voorstudie een principiBle keuze gemaakt ten aanzien van de rol van het
geautomatiseerd systeem. De automatisering 'zal niet meer beperkt blijven tot
een ondersteuning van of aanvulling op het werk van de
behandelingsambtenaar, maar verder uitgroeien tot een zelfstandig deel van het
productieproces, waarbinnen een nog te bepalen deel van de toekenningen,
betalingen en terugbetalingsregelingen 'ongezien' tot stand komt' (aldus het
voorstudierapport).

De karakteristieke aanpak van parallelle wetgeving en systeemontwikkeling
Mede op basis van het voorstudierapport schrijft de directeur studiefinanciering
op 5  november  1984 een notitie over de haalbaarheid van een nieuw stelsel van
studiefinanciering zoals dat in de Hoofdlijnennotitie voor de Tweede Kamer en
het voorstudierapport wordt geschetst. De haalbaarheid wordt volgens hem
onder andere bepaald door het gebruik van automatisering. Hij schrijft: 'Gezien
de omvang van het toekomstige klantenbestand en de daaraan gekoppelde
geldstroom, alsmede de vereiste kwaliteit en uniformiteit is een zeer hoge
automatiseringsgraad noodzakelijk'. Omdat niet kan worden voortgebouwd op
het oude systeem, moet een nieuw systeem worden ontwikkeld. De politieke
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druk die de minister plaatst op de invoeringsdatum veroorzaakt vervolgens een
parallelle ontwikkeling van systeem, wetgeving en organisatie (zie onder andere
Van de Donk, Frissen & Snellen, 1990). Anders zou de beoogde
invoeringsdatum niet kunnen worden gehaald.
Systeemontwikkeling is in handen gelegd van een projectgroep die deel
uitmaakt  van de 'integrale projectorganisatie'. Naast de Projectgroep  Wet-  en
Regelgeving (PWR) en de Projectgroep Organisatie-ontwikkeling en -invoering
(POI) is daartoe een Projectgroep Systeemontwikkeling (PSO) geYnstalleerd.
Hoewel deze verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het geautomatiseerd
systeem, vindt de feitelijke ontwikkeling vooral buiten de Centrale Directie
Studiefinanciering (CDS) plaats. Het Rijks Computercentrum en VOLMAC
krijgen op 19 december  1984 van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
opdracht 'om het voor uitvoering van het nieuwe stelsel benodigde
informatiesysteem te ontwikkelen en (...) te adviseren m.b.t. de organisatie-
ontwikkeling  bij   de  CDS'. De ontwikkelaars  gaan  snel  aan  de slag. Hoewel
verschillende fasen door elkaar hebben gelopen en de planning niet helemaal is
gehaald, is de systeemontwikkeling gefaseerd conform de SDM-methode
(Systems Development Methodology).

De in het geautomatiseerd systeem WSF verwerkte keuzen
Voor een deel zijn de in het WSF-systeem verwerkte keuzen reeds aan de orde
gekomen bij de beschrijving van wetgeving en organisatie-ontwikkeling. Zo
kent de WSF studiefinanciering toe per kalenderjaar (onder andere in verband
met de aansluiting op fiscale begrippen) en de regeling Rijksstudietoelagen per
studiejaar. Het campagnepatroon dat samenhangt met de jaarlijkse
aanvraagronde is vervangen door een continue stroom van aanvragen voor de
gehele studieperiode, hetgeen bij de organisatie-ontwikkeling reeds is
beschreven. Bij de systeemontwikkeling zijn echter ook specifieke keuzen
gemaakt die direct gerelateerd zijn aan het geautomatiseerd systeem. Sommige
keuzen zijn expliciet gemaakt, andere kunnen impliciet worden afgeleid uit de
inrichting van het systeem. Bij de beschrijving wordt afgezien van
uitgangspunten of keuzen ten aanzien van de 'techniek' (hardware,
programmeertalen, databases en dergelijke), omdat deze buiten het bereik van
deze studie vallen.
De eerste keuze is in het ontwikkelingsproces niet expliciet gemaakt. Het is de
keuze voor een systeem dat uitsluitend wordt gebruikt voor de uitvoering van de
Wet studiefinanciering. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voert
diverse wetten en regelingen uit (zo is bijvoorbeeld ook de uitvoering van de
regeling Tegemoetkoming Studiekosten in het dag- en avondonderwijs in een
geautomatiseerde vorm operationeel). Toch is ervoor gekozen een specifiek
systeem voor de WSF te ontwikkelen, los van de andere regelingen die worden
uitgevoerd en los van de andere (al dan niet geautomatiseerde) systemen die in
de organisatie worden gebruikt. Wel zijn er in een vroeg stadium plannen

180



ontwikkeld om andere regelingen later in de WSF in te passen. Op dat moment
is gekozen voor een afzonderlijk systeem voor de uitvoering van de WSF. Bij
twee aspecten is een relatie met andere regelingen of systemen expliciet
overwogen. In de eerste plaats is expliciet geconstateerd dat gecoljrdineerde
draagkrachtmeting (voor ouders met studerende kinderen jonger  dan   18  dn
studerende kinderen van  18 jaar of ouder) niet tot de mogelijkheden behoort. Bij
zo'n gecoOrdineerde draagkrachtmeting zijn twee regelingen betrokken en
daarmee dus ook twee systemen. Daarnaast is de gedachte geopperd van een
zogenaamde basisregistratie onderwijsontvangenden (BROO). In het kader van
zo'n basisregistratie zouden de gegevens die voor de uitvoering van de
verschillende regelingen noodzakelijk zijn in 66n systeem kunnen worden
vastgelegd. De gedachten over een dergelijke basisregistratie zijn verder niet
uitgewerkt.
Ten dele heeft de keuze voor een afzonderlijk WSF-systeem te maken met de
dominante orientatie bij systeemontwikkelaars en automatiseerders (de 'stand
van de techniek'). Naast de stand van de techniek speelt ook de bestaande
organisatie, waarin voor rijksstudietoelagen een afzonderlijke afdeling bestaat,
een rol: voor verschillende regelingen bestaan verschillende afdelingen en als er
dus 66n nieuwe wet komt, komt er voor die regeling een nieuwe afdeling en een
nieuw systeem.

'Het (systeem, SZ) is een weerspiegeling van de organisatie en de daarmee
gepaard  gaande  verantwoordelijkheden,  bevoegdheden en besturing.  (..)  Er was
een directie studiefinanciering en alleen studiefinanciering moest
geautoniatiseerd worden.  Dan ga je niet nadenken over alle andere  processen in
je organisatie.'

Een tweede keuze hangt samen met de eerste en verwijst naar de basis voor de
inrichting van het systeem. Het systeem is namelijk primair ingericht naar de
wet. De wet is het uitgangspunt voor het systeem en de opzet en inrichting
daarvan. De orientatie op de wet ligt voor de hand maar is geen noodzakelijke
keuze. Men had ook kunnen kiezen de (brede) organisatie en de processen
daarin als uitgangspunt te nemen of, hetgeen later is gebeurd, het perspectief van
de klant.

'Als je in je beheer van je systeem meer momenten had ingebouwd om dat
systeem te bekijken vanuit de vraag 'Wat stuur je op de klant af en hoe doe je
dat?'.   dan  denk   ik  dat  je   dat   systeem   zodanig   had   kunnen  aanpassen  dat   het
beter tegemoet zou komen aan de wensen van de klant. Daardoor was er
waarschijnlijk minder beroep gedaan op de regiokantoren. Het systeem is

helemaa[ naar de wet gericht. Dus als je kijkt naar het algoritme dan is de wet
het algoritme. Dat beheerst ook het hele proces. De ktanteninterface is
ondergeschikt aan het algoritme.'
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De derde relevante keuze is die voor een centraal systeem (in Groningen).
Besloten is om een centraal beslissingssysteem te ontwikkelen. De functies die
betrekking hebben op het voorbereiden, nemen en afhandelen van beslissingen
vinden op dEn locatie plaats. Voor zover er wordt gedecentraliseerd, heeft de
decentralisatie uitsluitend betrekking op het inrichten van zogenaamde
'informatiedesks' in het land. Daar kan weliswaar informatie worden verstrekt,
maar de beslissingsfuncties bevinden zich in de organisatie.
In de vierde plaats is bij de inrichting van het systeem gekozen voor het
uitgangspunt dat zo veel mogelijk gevallen (zo veel mogelijk) geautomatiseerd
moeten worden verwerkt. De uniformiteit en de 'kwaliteit' van de beslissingen
staat voorop. In de praktijk betekent dit dat gekozen is voor het zogenaamde
80/20-principe. Het 80/20-principe houdt in deze context, aldus het
definitiestudierapport, in 'dat de ambtenaren 80% van hun aandacht kunnen
besteden aan het beoordelen van de 20% moeilijkste gevallen. De overige 80%
van de gevallen dient met een zo hoog mogelijke graad van automatisering te
worden afgehandeld.' De bulk van gladde gevallen wordt dus verwerkt in een
vrijwel geheel geautomatiseerd productieproces. Bijzondere gevallen of gevallen
welke buiten bepaalde ingestelde regelgrenzen vallen worden automatisch
aangeboden aan de ambtenaar.
Ook is er bij de inrichting van het systeem voor gekozen dat alles wat de 'klant'
antwoordt op de standaardformulieren correct is, tenzij het tegendeel wordt
bewezen. De gegevens die de klant (meestal zelf) verstrekt worden voor 'waar'
aangenomen en ingevoerd in het systeem. Op basis van die gegevens komt de
toekenning of afwijzing tot stand. Voor de inrichting van het systeem betekent
deze keuze dat de controle achteraf plaats vindt. Bij het invoeren van de
informatie in het systeem controleert het systeem of de gegevens die worden
ingevoerd Uberhaupt mogelijk zijn (wordt bijvoorbeeld een leeftijd van nul
ingevoerd?). De overige controles (inkomenscontrole, uitwonendencontrole en
dergelijke) vinden achteraf plaats.
De eigen verantwoordelijkheid van de student heeft, naast dit uitgangspunt, ook
geleid tot een andere keuze. De beantwoording van vragen op het formulier is
als voorwaarde gesteld voor toekenning van studiefinanciering. Als vragen op
het formulier niet worden ingevuld leidt dat tot een niet-toekenning. Het aantal
'rappels' om informatie kan daardoor worden gereduceerd.
Voorts kiest men er voor om alle veranderingen in de persoonsgegevens ook aan
de studerende door te geven. Met name gegevens die aan de (toeken-
nings)beslissingen van SF ten grondslag liggen en wijzigingen daarin worden
direct bekend gemaakt. Dat heeft geleid tot een 'stroom' berichten.
Een andere keuze is die voor de 'conversationele transacties'. De invoer van
gegevens heeft, evenals in het oude systeem, de vorm van een conversatie tussen
gebruiker en geautomatiseerd systeem. Ook de verwerking van de gegevens
vindt direct plaats in de dialoog tussen mens en computer. Door middel van
terminals worden transacties uitgevoerd, waarbij de ingebrachte gegevens direct
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worden gecontroleerd en in de databases worden verwerkt. De gevolgen van een
transactie worden ook direct verwerkt, voorzover behorend tot 66n proces. Naast
de 'on-line conversatie' kent het systeem wel batchprocessen, maar die hebben
bijvoorbeeld betrekking op de uitwisseling van tapes met externe instanties

(bijvoorbeeld de Belastingdienst). 's Avonds na het afsluiten van de on-line
verwerking worden deze bestanden in de databases verwerkt.
Tenslotte is de keuze gemaakt om het systeem niet alleen te gebruiken als
afhandelingssysteem, maar ook als hulpmiddel ten behoeve van het genereren
van management- en sturingsinformatie. Reeds bij aanvang van de
systeemontwikkeling is de voorwaarde geformuleerd dat het systeem informatie
moet kunnen genereren over de voortgang van afhandelingen, over de
productiviteit en de productie van de afdelingen, over werkvoorraden,
enzovoort. Productiebesturing zou een afzonderlijk deel van het
geautomatiseerd systeem moeten worden.

De structuur van het WSF-systeem
Het WSF-systeem is op het moment van oplevering  n van de grootste en
meest complexe geautomatiseerde systemen in Nederland. Het bestaat uit  1100

programma's, 500 productieprocedures, 260 functionele ontwerpen en 25
databases (zie onder andere Knippenberg en Van der Ham, 1993: 723). Een
beschrijving van het systeem die ook maar enigszins recht doet aan een
dergelijke mate van complexiteit overschrijdt het bereik van deze studie. Een

grove schets van de structuur van het WSF-systeem sluit beter aan op de
onderzoeksvragen.
Het WSF-systeem zoals   dat   in    1986 tot stand komt bestaat   uit een aantal

deelsystemen (zie Smit en Venstra, 1993: 136 en verder; Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, 1985c; 1985d), te weten:
1. Het toepassingensysteem met (a) relatiebeheer (registreren, toekennen en

raadplegen), (b) rekeningbeheer, en (c) gegevensbeheer;
2. Systeemvariabelen;
3. Financiale verantwoording;
4. Productiebesturing.
In het subsysteem relatiebeheer wordt de informatie geregistreerd (bijvoorbeeld
het proces klantinschrijving). Ook wordt in dit subsysteem het proces
'toekennen' uitgevoerd (dat bestaat uit 'vaststellen studiebudget', 'vaststellen

eigen bijdrage', 'vaststellen ouderbijdrage' en 'berekenen toekenning').
Ambtenaren kunnen in dit subsysteem gegevens over klanten raadplegen. Onder
andere op basis van zogenaamde functiescheidingsprincipes wordt relatiebeheer
onderverdeeld in (1) registreren van een klant en beheer van de opgeslagen
klantgegevens, (2) toekennen en berekenen van het studiebudget en de
studiefinanciering, (3) invorderbaar maken van de schulden die uit hoofde van
een studieschuld zijn ontstaan en (4) informeren van een klant in de ruimste zin.
Een eventuele toekenning of wijziging daarvan die door het subsysteem
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relatiebeheer wordt gegenereerd kan gevolgen hebben voor de financiering van
de studerende. Het subsysteem rekeningbeheer bepaalt deze gevolgen,
bijvoorbeeld door de toegekende rechten te effectueren (uitbetaling van beurs en
lening); tevens verzorgt dit subsysteem de inning van studieschulden. Voor wat
betreft het rekeningbeheer (de financiBle afwikkeling van de in relatiebeheer
toegekende rechten/plichten) worden drie aspecten onderscheiden die uit
functiescheidingsoverwegingen apart moeten blijven, namelijk (1) uitbetalen,
(2) schuldbeheer en (3) invorderen.
De gegevens van de studerende (inclusief de toekenningsgegevens) zijn
vastgelegd in personen- en betalingsdatabases. Jaarlijks worden de oude
gegevens uit de databases verwijderd en opgeslagen in een ander medium. Het
subsysteem gegevensbeheer voert daartoe de zogenaamde schoningsprocessen
Uit.
Het subsysteem systeemvariabelen bevat de zogenaamde variabelenpool, de
verzameling van systeemparameters. Het gaat hier bijvoorbeeld om de
normbedragen en de school-studiegegevens. De verslaglegging van financiale
gegevens ten behoeve van de administratie en de controle van die gegevens
worden verzorgd door het subsysteem Financiele verantwoording. Tenslotte
genereert productiebesturing de 'managementinformatie' ten aanzien van de
werkvoorraad, de productiviteit en de productie van de afdelingen, enzovoort.

6.4.3 Ontwikkeling van het WSF-systeem sinds de invoering

De  invoering  van het systeem  in 1986 verloopt niet zonder problemen. Vanaf
juli 1988, nadat de gedelegeerd bestuurder 'orde op zaken' heeft gesteld in de
organisatie, stabiliseert de situatie enigszins. De organisatie ontwikkelt nieuwe
werkwijzen en patronen en kan zich steeds beter met het systeem behelpen. De
situatie wordt, in de woorden van de leiding, in toenemende mate beheersbaar.
Foutenpercentages lopen terug, evenals de klachten over het functioneren van de
Informatiseringsbank.
Sinds 1988 heeft het geautomatiseerd systeem zich aanzienlijk ontwikkeld. Ten
eerste zijn er steeds meer functies geautomatiseerd. De 'techniek' breidt zich in
de organisatie uit. Veelal gebeurt dit op basis van de veronderstelling dat het
efficienter is om activiteiten of handelingen van mensen te automatiseren. Voor
het invoeren van gegevens zijn bijvoorbeeld nieuwe technische methoden
gezocht en gevonden.
Gedurende de eerste jaren breidt het systeem zich op functioneel niveau
nauwelijks uit. De meeste wijzigingen (er zijn dagelijks gemiddeld zo'n veertig
h vijftig mensen continu bezig met systeemontwikkeling) hebben te maken met
'stelselwijzigingen', met wijzigingen   in  de wet. Sinds de invoering   van   het
nieuwe stelsel is de wet verschillende malen aanzienlijk gewijzigd. Alle
stelselwijzigingen (invoering OV-jaarkaart, invoering tempobeurs en
prestatiebeurs, et cetera) zijn in het geautomatiseerd systeem verwerkt. Dat heeft
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geleid tot een extreem complex systeem omdat het verschillende stelsels
tegelijkertijd moet omvatten en er verschillende cohorten studenten in het
systeem moeten kunnen worden verwerkt.

'Het systeem  heeft  meer functies  gekregen.  Dat zit  met  name  in de uitbreiding
van rekenregels, die allemaal veranderd zijn. We zijn begonnen met een beurs
zonder prestatiemeting. Toen werd het een tentpobeurs en kreeg je  ieder jaar een
meting met omzetting in lening achteraf. Nu is het een lening en omzetting
achteraf in gift. Dat is de prestatiebeurs. En dat zit allemaal in dat ene
geautomatiseerde systeem verweven. Het systeem moet dus drie typen studenten
naast elkaar kunnen uitvoeren, in verschillende cohorten. (...) Er is ook een OV-
studentenkaart bijgekomen. Deze functionaliteit rat er vroeger niet in.'

Dergelijke min of meer fundamentele wijzigingen van het stelsel zijn bij de
ontwikkeling van het geautomatiseerd systeem niet voorzien. Daar is het
systeem dus ook niet op ingericht. Bij de ontwikkeling is weliswaar
geanticipeerd op verdere uitbreiding van de Wet studiefinanciering, die ook
andere toelagenstelsels zou moeten gaan omvatten, maar niet op dergelijke
(grote) stelselwijzigingen. Toch moeten de wijzigingen iedere keer worden
verwerkt in het bestaande systeem, waarbij men naarmate de tijd vordert steeds
meer 'het hart vasthoudt' wanneer een nieuw element wordt toegevoegd. Het
systeem wordt daardoor, in het jargon van de ontwikkelaars, in toenemende
mate ononderhoudbaar.

'Het systeem was in '86 opgezet, wetswijziging na wetswijziging na
wetswijziging, verschillende soorten generaties, verschillende cohorten met
verschillende consequenties, verschillende regelgeving. en dat allemaal
ingesleuteld. Het systeem was daar natuurtijk nooit op gebouwd. Zeker in de

stand van de techniek van 1986 kon je een systeem eigenlijk niet bouwen
anticiperend op zo'n veetheid van wetswijzigingen, en daar had het systeem dus
last van.  Ononderhoudbaar.'

Door al die stelselwijzigingen krijgt het systeem  (te veel) 'puisten en pukkels'.
Telkens moest er (weer) iets nieuws worden verwerkt als gevolg van wets- of
beleidswijzigingen, en telkens komt er weer een 'puist' bij. Hoewel het systeem
oorspronkelijk wei enigszins 'modulair' is opgezet, wordt naarmate het zich
ontwikkelt de modulaire opbouw steeds minder zichtbaar. Zo ontstaat een
systeem waarvoor 'groot onderhoud' na enkele jaren dringend noodzakelijk is.
Omdat het bovendien slecht gedocumenteerd is en de ontwikkelaars van '86
langzaam uit het beeld zijn verdwenen, is er in de organisatie te weinig kennis
aanwezig om het groot onderhoud goed aan te pakken. Slechts weinig
aanpassingen, zo constateert  men   in 1991, slagen  in  66n keer. Daarom  is   in
december     1991 naar aanleiding    van een 'aantal snel opeenvolgende
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systeemproblemen' voorgesteld om te gaan nadenken over de toekomst van het
WSF-systeem. Dit gebeurt eerst onder de noemer 'redesign   WSF'.    In   de
discussie over redesign worden twee oplossingsrichtingen voor de problemen
gedefinieerd. De eerste is (gefaseerde) algehele nieuwbouw van het gehele
WSF-systeem gecombineerd met onderhoud van het bestaande systeem. De
tweede oplossing wordt gevonden in gedeeltelijke herbouw van het bestaande
systeem (herbouw van 'Toekennen' en 'Verplichtingen registreren'), ook weer
gecombineerd met onderhoud. Binnen de organisatie blijkt echter voor redesign
onvoldoende draagvlak; zelfs een voorstudie naar de mogelijke oplossingen
haalt het niet. De risico's van nieuwbouw of 'groot onderhoud' worden, met de
ervaringen van '86 nog vers in het geheugen, te groot bevonden.

'/n '92 hebben ze onder redesign verstaan: 'Kan ik het WSF-systeem opnieuw
opbouwen?'  Toen hebben  ze  met  een paar automatiseerders  gekeken  of dat  kon.
Dus met dezelfde functionaliteiten het WSF-systeem opnieuw gaan bouwen. Toen
was de conclusie dat dat toch risicovol was. Dat dat toch maar niet moest
gebeuren. Toen hebben ze dat niet gedaan. De belangrijkste argumenten
daarvoor  waren  risico  en de  vraag  'Gaat  het  nog  wel  goed?'  Het  kon ook  niet
zomaar un op un worden omgebouwd. Dan moest je weer extra dingen doen.
Het  idee  was  om  het  Un  op  Un over  te  zetten met wat toottjes.'

6.4.4 Herontwerp en de toekomst van informatietechnologie

Het redesign in '91/'92 haalt het dus niet. Later komt de discussie in bredere
vorm terug, en nu wordt het 'herontwerp', zoals het inmiddels heet, wel
doorgezet. Er is nu meer rust aan het 'beleidsmatige front' en wellicht is ook de
zogenaamde 'chaos van '88' enigszins uit het collectieve geheugen van de
organisatie verdrongen. Ook de technische noodzaak is inmiddels groter
geworden. De responstijden (de tijd die de computer nodig heeft om te reageren)
worden als te hoog ervaren en de doorlooptijden in de batchverwerking te lang.
Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de schijven met meer dan 80
procent en soms meer dan 90 procent te vol zijn, waardoor bovendien op
onverwachte momenten de machines kunnen uitvallen. De verstarring en
inflexibiliteit als gevolg van de mainframes en de centraal georganiseerde
informatietechnologie worden ook in toenemende mate als problematisch
ervaren (Informatie Beheer Groep, 1996). Deze problemen leiden tot een min of
meer fundamentele reorganisatie en plannen voor een nieuw geautomatiseerd
systeem. Een veelheid van factoren ligt daaraan ten oorzaak, maar, dat staat voor
iedereen vast, de inrichting, opzet en werking van het systeem, door sommigen
inmiddels een 'spaghettibal' genoemd, spelen daarbij een belangrijke rol.

'Dus vanaf '92 is voortdurend gezegd dat we het systeem moesten herzien. Dat
was redesign, later is dat groot onderhoud gaan heten of een schil om het
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systeem. Noem alles maar op. En op enig moment is gezegd: 'Dit is alleen maar
broddelwerk, dit is alleen maar het oppoetsen van een bestaand systeem:
Blijkbaar is toen business process redesign ontdekt in dit land. 'Nou, misschien
is dit ook wat voor ons'. is toen gezegd. 'Lziten we er ook eens zo naar kijken.'
Men heeft gezegd: 'Dat systeem wat wij hebben, dat is een spaghettibal, dat is
slecht onderhoudbaar, het wordt steeds duurder'.'

Informatietechnologie is dus een van de aanleidingen voor herontwerp. Dit gaat
terug op de oorspronkelijke ontwikkeling van het geautomatiseerde WSF-
systeem en de andere systemen in de organisatie. Deze systemen zijn, zo hebben
we gezien, los van elkaar ontwikkeld, zonder de onderlinge verwevenheid van
informatie en processen in de 'architectuur' te verwerken. In de praktijk blijkt
dat de informatie en processen wel onderling verweven zijn, hetgeen tot
complexe, arbeidsintensieve werkzaamheden en daarmee tot inefficientie leidt.

'Want als je kijkt naar de oude organisatie, dan zag je het volgende optreden. De
bekende kolomsgewijze inrichting van je automatisering. Je had een systeem
TSL, je had een systeem dat SF deed, en je had een systeem dat bijvoorbeeld
CBAP deed. Wat je nu zag, is dat ze binnen TSL een systeem hadden voor de
inning van les- en cursusgelden en ze hadden een systeem voor tegemoetkoming

studiekosten. Deze systeempjes hadden hun eigen bakjes met personen, met
studies en weet ik allemaal niet wat. Decentraal. SF had een toekenningssysteem,
het inningssysteem, het deurwaarderstraject.. Ik vergeet er nog -tig, maar in
hoofdlijnen  is  dit wet duidelijk.  Al die systemen  hadden  hun  eigen  bakjes.  (...)  Op
een gegeven moment is dit natuurlijk uitdrukkelijk onhandig. En dan hadden we
het ook nog zo georganiseerd dat ientand hier een ander nummertje had dan
daar.'

De ontwikkeling van de systemen volgt de wetgeving en de bestaande
functionele organisatie. Als een systeem moet worden ontwikkeld, wordt vrijwel
uitsluitend naar de wet gekeken, zoals dat bij het WSF-systeem ook is gebeurd.
De bestaande functionele organisatie, ook weer gebaseerd op de wetgeving,
wordt vaak impliciet gerespecteerd. De 'verkokering' in de organisatie
weerspiegelt zich daardoor in de informatiesystemen. Die verkokering bestaat
niet alleen op het uitvoerende niveau, maar iedere productgroep heeft
(halverwege de jaren negentig) ook een eigen IT-functie. De verkokerde IT-
organisatie is een extra stimulans voor de 'verkokering van de
informatiesystemen'.

'En  natuurlijk hadden die decentrale  IdS-afdelingen een bepalende  rol  in het
neerzetten  van   'wat   gaan  we   maken?'   (...)   in   het  verleden   is  denk  ik  vanuit
informatica te weinig controle geweest op de doelmatigheid van allerlei
ontwikkelingen die werden ingezet vanuit decentrale 1&S-afdelingen. De (...)
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directeur  informatica  (...)  riep  altijd  'lk  ben een  loodgieter.  Ik  trek  kabels  en  ik

voer opdrachten uit.' Dat is natuurlijk erg passief.'

Hoewel er allerlei verschillende systemen zijn die de bestaande functionele
organisatie weerspiegelen, lijken de systemen vaak weI op elkaar. Vanuit de
bestaande organisatie bezien is dat ook logisch. In de eerste plaats vindt de
feitelijke ontwikkeling van de systemen centraal plaats bij de afdeling
Informatica, waarbij de decentrale I&S-afdelingen de rol spelen van
opdrachtgever. Bovendien is de functionaliteit van verschillende systemen
hetzelfde, bijvoorbeeld als het gaat om schuldbeheer en inning van
studieschulden. Soms wordt dus wel van elkaars kennis gebruik gemaakt. Toch
blijven het afzonderlijke systemen welke ook telkens afzonderlijk zijn
ontwikkeld.

'Bijvoorbeeld.     FLITS    was     gebouwd.     Flexibel    (let    op!)    systeem    voor
studiefinanciering.  Dat systeem was zo flexibel dat het innen voor de WTS er dits
niet mee kon. Zo flexibel was het. Wat is er toen vervolgens  gebeurd? Toen heeft
de toenmalige productgroep TSL FLITS gekopieerd en er een jaar aan zitten
sleutelen om het toepasbaar te maken op de TS. Op dat moment waarschijnlijk
de juiste beslissing, inaar eigenlijk van den zotte natuurlijk. En als je kijkt naar
VO18+, dat is zo'n regeling voor mensen die nog op de middelbare school zitten

maar die dan dus een beetje SF-achtige rechten hebben. Vroeger kregen ze
gewoon SF. maar dat heet nu dus VO 18+. Feitelijk is het zestig. zeventig procent
van de functionaliteit van toekennen van SF.  Maar we hebben het lekker opnieuw

gemaakt.'

Verschillende systemen voor de uitvoering van de verschillende wetten, waarbij
de uitvoering geschiedt op verschillende afdelingen, lijkt logisch. Toch hebben
de uitvoerende afdelingen soms met elkaar te maken en zijn de
uitvoeringprocessen van verschillende wetten soms intensief met elkaar
verweven. Studenten kunnen in meerdere systemen voorkomen, maar ook
kunnen ouders meerdere kinderen hebben die in verschillende systemen zijn
ondergebracht. Wanneer de uitvoerende processen verweven zijn en er
desondanks sprake is van verschillende geautomatiseerde systemen, wordt het
functioneren van de organisatie als geheel inefficient.

'Op een gegeven moment kreeg je het effect dat als er iets met een klant moest,
dan gingen er verschillende lijnges lopen. Zit ie in toekenning? Ja, hij zit in
toekenning. Had ie toevallig iets uitstaan in ILS? Nee, daar heeft ie niets
uitstaan. HeeD ie misschien iets uitstaan in DBT? Nee, daar heeft ie niets
uitstaan. Heeft ie iets uitstaan in FLITS? Nee, ook daar heeft ie niets uitstaan.
Hup. en weer temg naar het toekenningssysteem of naar Un van de andere
systemen. En iedere keer praat je daar weer over zeshonderdduizend personen
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die erdoor heen worden gejast. Met als gevolg dat op een gegeven moment ook

de nachten qua tijd te kort zijn voor dat soort batchprocessen. Dan red je het
gewoon niet meer.'

De inefficientie van dit soort operaties en de steeds moeizamer te verwerken
stroom van stelselwijzigingen leiden, nadat de discussie over redesign is
vastgelopen, tot voortdurende discussies over het geautomatiseerd systeem. De
discussies zijn later verbreed tot - of verbonden met, afhankelijk van het
perspectief - min of meer fundamentele discussies over herontwerp van de
organisatie. Daarin speelt ook het herontwerp van de geautomatiseerde systemen
een belangrijke rol. De oude situatie van afzonderlijke systemen en
afzonderlijke functionaliteiten zou moeten worden.vervangen door een nieuw
systeem dat, evenals de orgarlisatie, de levensloop van de 'klant' volgt. Als het
gaat om de 'architectuur' van zo'n systeem heeft herontwerp twee
doelstellingen. Ten eerste moet in het nieuwe systeem het idee van een
basisregistratie worden verwerkt. De basisregistratie is de onderste laag van het
systeem en bestaat uit de zogenaamde 'bedrijfsbreed gebruikte gegevens' als
scholen en personen, maar ook bijvoorbeeld de toekenningen aan een persoon.
Met herontwerp wordt ook beoogd een functionaliteit telkens eenmalig te
ontwikkelen. Hoewel dit een triviale doelstelling lijkt, zijn in de oude
organisatie soms dezelfde functionaliteiten meerdere keren ontwikkeld ten
behoeve van meerdere systemen.

'Het meest beroemde voorbeeld daarvan is ILS, LC, WITS, RITS, FLITS. Vijf
systemen die eigentijk allemaal hetzelfde doen: die innen geld. Vijf stuks, met vijf
gegevensverzamelingen in de oude situatie. Zo ontstaan, dus historisch
verklaarbaar. Maar als je nou toch alles op de schop gooit, dan zeg je
natuurlijk zitten er verschillen in hoe (...), op welke criteria je gaat innen en
misschien via welke systematiek en misschien met wisselende rentepercentages
op schulden of zo, verzin het maar. Maar in principe is het gewoon hetzelfde.
Dus,  maak het dan ook Un keer en bouw de flexibiliteit die je nodig hebt om die
verschillende regelingen naar aard van die specifieke regelingen uit te voeren,
bouw die flexibiliteit op een andere manier in.'

Vanuit deze doelstellingen en de ontworpen ideale bedrijfsprocessen, waarbij de
levensloop van de klant wordt gevolgd, moet een nieuw systeem (of nieuwe
systemen) worden ontwikkeld. Daarbij is nog sprake van 66n min of meer
fundamenteel verschil met het oude WSF-systeem: kennis wordt gescheiden van
verwerking. Zo worden de systemen als het ware 'wetsonafhankelijk' gemaakt,
waardoor ze beter zijn ingericht op eventuele stelsel-, wets- of
beleidswijzigingen. Verschillende stelsels en verschillende cohorten lopen
namelijk weI vergelijkbare bedrijfsprocessen (verwerking) door, en deze
processen vormen de basis voor het nieuwe systeem. De 'kennis' die de
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processen nodig hebben (ontleend aan de wettelijke regelingen) is los daarvan in
het systeem ondergebracht. Wanneer in de nieuwe situatie de wet wordt
veranderd, hoeft dus niet het hele systeem te worden doorgelopen op de
consequenties van de wetswijziging. De 'kennismodule' wordt veranderd en
voor een nieuw cohort studenten van toepassing verklaard. Daardoor zou het
systeem efficienter kunnen gaan functioneren en beter onderhoudbaar zijn.
Bovendien is het de bedoeling het invoeren van gegevens verder te
vergemakkelijken door nieuwe technieken en deze invoer ook 'uit te besteden'
aan de klant. Studenten kunnen hun aanvragen dan via het Internet zelf
invoeren. De uitwisseling van gegevens met derden zou tenslotte in de toekomst
idealiter volledig geautomatiseerd moeten plaatsvinden.
Op het moment   dat deze case-study is afgerond,    in   juli    1998,    is   het
(her)ontwerp(en) van het nieuwe systeem nog in volle gang. De doelstellingen
zijn weliswaar geformuleerd, maar of de genoemde uitgangspunten kunnen
worden verwerkt in een systeem dat functioneert is nog onduidelijk. Ook is nog
onduidelijk of de genoemde voordelen kunnen worden behaald. Daarvoor is in
ieder geval een serie wetswijzigingen noodzakelijk, waarmee de verwevenheid
van wetgeving, organisatie en (geautomatiseerd) systeem nogmaals is benadrukt.
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7.         De jongens van de girootjes'

7.1 Inleiding

Als er een prijs bestaat voor de overheidsorganisatie die vanaf de oprichting het
snelst bekendheid verwerft bij het grote publiek, maakt het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB) een grote kans deze te winnen. Aanleiding voor de
oprichting van het CJIB is de inwerkingtreding van de Wet administratiefrechte-
lijke handhaving verkeersvoorschriften (de wet Mulder) aan het begin van de
jaren negentig. Deze wet heeft in korte tijd het aantal 'bekeurde' verkeersover-
tredingen substantieel doen toenemen (zie Onneweer, 1997). En, aldus het
Openbaar Ministerie in het beleidsplan Leidraad voor de Verkeershandhaving
(1993), de handhaving van verkeersvoorschriften is het visitekaartje van de
rechtshandhaving in het algemeen.
Tot 1990 worden verkeersvoorschriften strafrechtelijk gehandhaafd.  In  de prak-
tijk kwam het in dat stelsel regelmatig voor dat burgers hun boete niet betaalden
en afwachtten. Het justitieel systeem is niet altijd in staat geweest om deze
burgers tot betaling te dwingen. De strafrechtelijke procedure als zodanig leidt
tot 'uitval' van zaken, evenals de (over)belasting die de verkeersovertredingen
bij de parketten veroorzaken.  In  1989  komt  de wet Mulder tot stand, waarmee

op een aantal verkeersvoorschriften voortaan kan worden gereageerd met een
adrninistratieve boete. Een nieuwe organisatie (het CJIB) wordt opgericht om de
boetes te incasseren. In dat kader is ook een nieuw geautomatiseerd systeem
ontwikkeld. Zowel de effectiviteit als de efficientie van het systeem zijn toege-
nomen (Onneweer, 1997). Er zou zelfs kunnen worden beweerd dat het gezag
van justitie erdoor is toegenomen. Dat het gezag van een overwegend strafrech-
telijk georienteerde sector toeneemt door het gebruik van het administratief
recht is weliswaar ironisch, maar ook logisch, zo wordt duidelijk in dit hoofd-
stuk.
In dit hoofdstuk staat de handhaving van verkeersvoorschriften centraal, bezien
vanuit de ontwikkeling van wetgeving, organisatie en informatietechnologie.
Meer nog dan in hoofdstuk zes moet het exploratieve karakter van de case-study
worden beklemtoond. Gezien de grote hoeveelheid betrokken organisaties
(politiekorpsen, parketten, gerechten en centrale organisaties) is het onderzoek
vooral gericht op het toespitsen en verhelderen van relevante vragen.
Het hoofdstuk kent een met hoofdstuk zes vergelijkbare opbouw. Gestart wordt
met de ontwikkeling van regelgeving rondom de handhaving van verkeersregels.
Vooral de overgang van het strafrechtelijk stelsel naar een administratiefrechte-
lijk stelsel staat daarin centraal. Paragraaf drie richt zich primair op de organisa-
ties die bij de handhaving van verkeersregels zijn betrokken, alsmede op de
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veranderingen die zich in relatie tot de wet Mulder hebben voorgedaan. Zowel
het handhavingsproces als de organisatie(s) daaromheen worden beschreven. In
paragraaf vier gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van informatietechno-
logie. In deze paragraaf worden eerst de belangrijkste geautomatiseerde syste-
men beschreven die voor de verkeershandhaving in het strafrechtelijk stelsel zijn
gebruikt. Vervolgens worden enkele aspecten van het systeem-Mulder geanaly-
seerd.

7.2 Ontwikkeling van de regelgeving

7.2.1 Achtergrond

Als gevolg van de uitvinding en het gebruik van de automobiel aan het eind van
de negentiende eeuw neemt langzaam de behoefte aan verkeersregels toe. Het
gebruik van automobielen confronteert de overheid met gevaarlijk verkeersge-
drag, waardoor de behoefte ontstaat om dat te reguleren. Er zijn op dat moment
allerlei plaatselijke regelingen op het terrein van het verkeersrecht. Deze richten
zich tegen het te hard rijden of het 'kwalijk' besturen van rijtuigen. De Code
Ptnal stelt in artikel 475, derde en vierde lid, al straf op overtreding van een
aantal plaatselijke en provinciale regelingen op het terrein van het verkeersrecht
(Otte, 1993). De oorzaak van de lokale verordeningen is volgens Remmelink
(1992) gelegen in de impasse waarin het landelijk wegverkeer zich bevindt ten
tijde van de totstandkoming van het Wetboek van strafrecht: 'Voor het snelle
interlocale vervoer werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 'moderne' ver-
keersmiddelen als trein of tram, terwijl het verkeer over de weg met karren en
rijtuigen, bespannen met paarden, zich in en rondom de steden concentreerde en
zo een 'lokaal' karakter kreeg'.  Na een aantal jaren van lokale verkeersregels
kiest de wetgever voor een nationale regeling, zij het dat die niet direct in het
reguliere strafrecht wordt opgenomen (Otte, 1993: 13). Op 1 januari 1906 treedt
de Motor- en Rijwielwet in werking. Daarin worden bepaalde overtredingen
strafbaar gesteld. De eerste algemene verkeerswet (de Wegenverkeerswet) komt
in  1935 tot stand, en wordt pas op  1 januari 1951 ingevoerd.
Verkeersregels worden dan gehandhaafd met behulp van het strafrechtelijk
stelsel (een combinatie van strafrechtelijke en strafvorderlijke elementen).
Wanneer iemand zich niet houdt aan de verkeersregels, wordt dat in de meeste
gevallen gekwalificeerd als een overtreding. Het strafrechtelijk stelsel impliceert
dat de regels van strafvordering moeten worden gevolgd. Een van de basisele-
menten van het strafrechtelijk systeem is dat de bevoegdheid om een straf op te
leggen is voorbehouden aan een onafhankelijk rechter. Constitutioneel is ver-
ankerd dat de straf van vrijheidsontneming uitsluitend door de rechterlijke
macht kan worden opgelegd (artikel 113, lid 3 van de Grondwet). Andere straf-
fun (bijvoorbeeld boeten) kunnen wel door anderen dan de rechterlijke macht
worden opgelegd. Een andere consequentie van de keuze voor een strafrechte-
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lijk stelsel is dat het proces van strafrechtspleging min of meer juridisch is
vastgelegd. Zo kent het de fasen van opsporing, vervolging en berechting van
strafbare feiten. En binnen die fasen is het proces tot op zekere hoogte wettelijk
ingekaderd. Het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld, op enkele uitzonde-
ringen na, met uitsluiting van anderen wettelijk de vervolgingsbevoegdheid.

7.2.2 Het strafrechtelijk stelsel van handhaving

Het strafrechtelijk stelsel op hoofdlijnen
Het strafrechtelijk stelsel kent voor overtredingen van verkeersvoorschriften
geen bijzonder regime. Verkeersovertredingen worden op dezelfde manier
behandeld als andere overtredingen. Het strafproces mag niet anders plaatsvin-
den dan op de wijze als voorgeschreven bij wet (artikel 1 van het Wetboek van
Strafvordering).
Overtredingen worden doorgaans geconstateerd door een opsporingsambtenaar
van de politie. Als een opsporingsambtenaar een overtreding constateert, kan hij
of zij besluiten daarvan een proces-verbaal te maken. Het proces-verbaal bevat
de feitelijke waarnemingen, enkele gegevens van de verdachte en verwijzingen
naar de voorschriften die zijn overtreden. Processen-verbaal worden door de
politie doorgezonden naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie
kan besluiten de overtreding te seponeren en de zaak dus verder niet te vervol-
gen. Het opportuniteitsbeginsel verplicht het Openbaar Ministerie niet tot ver-
volging. Als het Openbaar Ministerie besluit de zaak te vervolgen, maakt het de
gang naar de kantonrechter. De rechter kan in zijn beoordeling tot verschillende
conclusies komen. De verdachte kan worden vrijgesproken of worden ontslagen
van rechtsvervolging, afhankelijk van de vraag of het feit strafbaar is en/of de
verdachte schuldig wordt bevonden. In andere gevallen wordt de verdachte
veroordeeld, waarbij de rechter ook de straf bepaalt (hoewel een verdachte ook
schuldig kan worden bevonden zonder oplegging van straD. Vanouds is de
vrijheidsstraf d6 belangrijkste hoofdstraf. De vrijheidsstraf voor overtredingen is
hechtenis. De bandbreedte waarbinnen de rechter de straf kan bepalen is bij wet
voorgeschreven. Per strafsoort geeft de wet algemene minima en per speciaal
delict bijzondere maxima. Tegen het strafvonnis van de kantonrechter staat

hoger beroep open bij de arrondissementsrechtbank. Daarna bestaat nog de
mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.
Sinds het eind van de vorige eeuw is het strafrechtelijk stelsel zoals dat hier is
beschreven aanzienlijk veranderd, met name voor overtredingen. De eerste

ontwikkeling is die van de geldboete. Aanvankelijk is de geldboete onderge-
schikt aan de vrijheidsstraf, die als de belangrijkste hoofdstraf wordt be-
schouwd. Kwantitatief heeft de geldboete zich sindsdien ontwikkeld tot de
meest gebruikte straf voor verkeersovertredingen. Deze ontwikkeling is ook
bewust nagestreefd. Reeds  in   1915  en 1925 komen twee wetten tot stand  die  het

gebruik van de geldboete stimuleren (Osinga, 1992: 18). Aan de korte vrijheids-

193



straf, zo is de gedachte, kleven te veel nadelen. Daarom worden geleidelijk de
mogelijkheden verruimd door het afschaffen van de beperkingen voor het opleg-
gen van geldboetes. Sinds 1983 kunnen rechters geldboetes opleggen  in  alle
strafzaken.
In 1926 wordt het Wetboek van Strafvordering ingevoerd. De wetgever  gaat
daarin uit van de veronderstelling dat alle misdrijven en overtredingen worden
behandeld door een rechter in een onderzoek ter terechtzitting. Maar ook in die
tijd is deze min of meer uitgebreide procedure niet onomstreden. Voor kleine
overtredingen wordt het onderzoek ter terechtzitting minder geschikt geacht, en
daarom zoekt de wetgever naar alternatieven nog voordat het Wetboek van
Strafvordering wordt ingevoerd. De Wet vereenvoudiging strafrechtspleging in
lichte strafzaken uit 1921 regelt de instelling van de politierechter, een vereen-
voudiging van de kantongerechtsprocedure en de invoering van de transactie
(Osinga, 1992). Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Commissie vermogens-
straffen geYnstalleerd, die voorstelt om een algemene transactiebevoegdheid in te
voeren. De minister is ten tijde van het voorstel van deze commissie echter van
mening dat de transactie alleen mag worden toegepast in die gevallen waarin
anders een vermogensstraf kan worden opgelegd. Onder druk van de kamer
komt de minister daarop terug in zijn Memorie van antwoord in het kader van
het wetsontwerp vermogenssancties.  In 1983 wordt dat wetsontwerp uiteindelijk
wet. In dat jaar wordt, voortvloeiende uit de Wet vermogenssancties, artikel 74
van het Wetboek van strafrecht (waarin de transactie is geregeld) ingrijpend
gewijzigd en uitgebreid.
Sinds de invoering van de transactie is het gebruik van deze wijze van afdoening
gestaag toegenomen. In de praktijk wordt het door de invoering van de transac-
tie mogelijk vervolging door het Openbaar Ministerie te voorkomen door vooraf
een bepaald bedrag te betalen. Het bedrag wordt vastgesteld door het Openbaar
Ministerie. Sinds  1959  is  ook de politie bevoegd  om een transactie  aan  te  bie-
den, hoewel deze mogelijkheid aanvankelijk zeer beperkt is. De regeling van
artikel 74 van het Wetboek van strafrecht is het referentiekader voor de politie-
transactie. Artikel 74c, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafrecht
bepaalt dat in een algemene maatregel van bestuur wordt geregeld welke opspo-
ringsambtenaren transactiebevoegdheid krijgen en op welke wijze betaling van
de gestelde voorwaarde dient te geschieden (het Besluit politietransactie). Het
Openbaar Ministerie bepaalt voor elke overtreding het bijbehorende transactie-
bedrag. De politie mag daar niet van afwijken.

De  situatie in de jaren mchtig
Halverwege de jaren tachtig ziet het strafrechtelijk stelsel er juridisch ongeveer
als volgt uit (Onneweer, 1997). Wanneer een opsporingsambtenaar een overtre-
ding constateert, kan deze aan de verdachte een voorwaarde stellen ter voorko-
ming van strafvervolging, bestaande uit betaling van een bepaalde geldsom
(artikel 74c Sr.). Voor elke politietransigabele overtreding stelt het OM een
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transactiebedrag vast. De politie kan daar niet van afwijken. Een transactie mag
alleen worden aangeboden als het strafbare feit op heterdaad of met een als
zodanig geaccepteerd technisch hulpmiddel door de opsporingsambtenaar is
ontdekt (artikel 1, tweede lid Besluit politietransactie). Het kan dan bijvoorbeeld
gaan om radar- of camera-apparatuur. De transactie wordt aangeboden door
middel van de kennisgeving van bekeuring (het mini-proces-verbaal). De poli-
tiekorpsen zijn zelf verantwoordelijk voor de inning van de politietransactie. Als
de verdachte is staande gehouden dient de betaling plaats te vinden binnen zes
weken (artikel 5, eerste lid Besluit politietransactie). Bij zogenaamde kenteken-
overtredingen, waarbij de verdachte niet is staande gehouden, begint de bernal-
termijn van zes weken te lopen zodra de kentekenhouder in kennis is gesteld van
de bekeuring (artikelen 5, tweede lid en 6, eerste lid Besluit politietransactie).
Als de verdachte niet betaalt binnen de betaaltermijn wordt een proces-verbaal
van de overtreding opgemaakt. Dat wordt vervolgens overgedragen aan het
arrondissementsparket. Doorgaans biedt het Openbaar Ministerie (OM) de
verdachte wederom een transactie aan. Het bedrag van deze transactie is hoger
dan dat van de politietransactie. Landelijk is in een OM-richtlijn per politietrans-
igabele overtreding het bedrag bepaald van de OM-transactie, alsmede het door
het OM bij de kantonrechter te eisen boetebedrag. Het OM hoeft geen transactie
aan te bieden, maar kan ook kiezen voor sepot of vervolging. Wordt gekozen

voor vervolging, dan legt het OM de zaak voor aan het kantongerecht door
dagvaarding of oproeping van de verdachte (artikel 383 Wetboek van strafvor-
dering). De bewijslast rust primair bij het OM; het proces-verbaal en de bekente-
nis van de verdachte zijn in de praktijk bij lichte verkeersovertredingen de
belangrijkste bewijsmiddelen (Onneweer, 1997: 14). Als de verdachte niet ter
terechtzitting verschijnt, kan hij of zij bij verstek worden veroordeeld (artikel
371 Wetboek van strafvordering). Als de verdachte bij verstek is veroordeeld,
staat verzet open bij de arrondissementsrechtbank.
Het kantongerecht kan de verdachte veroordelen tot een geldboete. Tegen zo'n
vonnis kan binnen veertien dagen na de uitspraak hoger beroep worden aangete-
kend (artikel 399, eerste lid Wetboek van strafvordering). Als geen straf of
maatregel respectievelijk een vonnis van ten hoogste vijftig gulden is opgelegd,
kan tegen vonnissen van de kantonrechter geen hoger beroep worden ingesteld
(artikel 44, tweede lid Wet op de rechterlijke organisatie). In dat geval staat
rechtstreeks een beperkt cassatieberoep open (artikel 101 Wet op de rechterlijke
organisatie). Ook tegen een rechtbankvonnis staat cassatieberoep open (artikel
99 Wet op de rechterlijke organisatie).
Wordt geen beroep ingesteld, dan belandt een zaak in de executiefase. De exe-
cutie van het vonnis is een verantwoordelijkheid van het OM (artikel 4 Wet op
de rechterlijke organisatie). Een geldboete kan niet alleen contant worden be-
taald bij de griffie van het gerecht dat het vonnis heeft uitgesproken, maar ook
door middel van de namens het OM toegezonden acceptgiro. De veroordeelde
wordt schriftelijk tot betaling gemaand indien deze niet binnen de daarvoor
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gestelde termijn betaalt (inclusief een verhoging van het bedrag van rechtswe-
ge). Uiteraard moet het vonnis dan onherroepelijk zijn, wat betekent dat de
dagvaarding aan de verdachte is betekend en/of de verdachte op de zitting is
verschenen. Indien de veroordeelde de verhoogde boete niet betaalt, kan het OM
verhaal nemen op de goederen, de inkomsten en het vermogen van de verdachte
(artikelen 573 tot en met 576 Wetboek van strafvordering), dan wel de vervang-
ende hechtenis ten uitvoer leggen. Voordat de vervangende hechtenis ten uitvoer
wordt gelegd, krijgt de veroordeelde per gewone post een schriftelijke waar-
schuwing toegestuurd (artikel 573, tweede lid Wetboek van strafvordering).

Enkele observaties en ontwikkelingslijnen
De keuze voor het strafrecht en de daarmee verbonden strafvordering heeft
ingrijpende consequenties. Het strafrecht regelt immers de rechtsbetrekkingen
tussen staat en burger op een bijzondere manier, waarbij in de sfeer van strafvor-
dering verschillende juridische waarborgen voor de verdachte zijn gecreaerd.
Omdat het strafrecht de vrijheid van verdachten aanzienlijk kan beperken,
worden garanties voor een zorgvuldig gebruik ervan noodzakelijk geacht. Straf-
fun worden door een onafhankelijk rechter opgelegd, met alle zorgvuldigheid
die daarbij hoort. Alleen gedrag dat vooraf omschreven bepalingen overtreedt
wordt bestraft (het nulla poena beginsel, dat is opgetekend in artikel 1 van het
Wetboek van strafrecht). Ook kan de verdachte 'passief blijven; de overheid
moet in actie komen en in actie blijven om ook daadwerkelijk op de geobser-
veerde overtreding te kunnen reageren. Zo kan de verdachte weliswaar bij
verstek worden veroordeeld door de kantonrechter (als deze niet verschijnt op
de terechtzitting), maar tenuitvoerlegging van het vonnis is dan alleen mogelijk
wanneer de dagvaarding of het vonnis aan de verdachte is betekend. En het
Openbaar Ministerie kan pas tot het gebruik van dwangmiddelen voor het innen
van boetes overgaan als sprake is van een voor executie vatbare boete.
Het strafrecht kent ook een specifieke 'organisatorische' constellatie. De rechter
bevindt zich in een eigen juridische, maar ook organisatorische positie. Rechters
zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. En hoewel de verwevenheid van
werkzaamheden tussen Openbaar Ministerie en zittende magistratuur in de
praktijk sterk is (bijvoorbeeld door de dossierbewegingen tussen parket en
griffie, maar ook ten aanzien van de voorbereiding en samenstelling van strafzit-
tingen), worden organisatorische waterscheidingen min of meer noodzakelijk
geacht. Ook is het Openbaar Ministerie als enige instantie (op enkele uitzonde-
ringen na) bevoegd om de rechter in te schakelen in het kader van het strafrecht.
Corstens (1995) karakteriseert het strafrecht onder andere daardoor als sterk
geetatiseerd en gecentraliseerd.
Gedurende de afgelopen eeuw heeft het strafrecht zich sterk ontwikkeld. De
oorspronkelijke procesgang van 'opsporing - vervolging - berechting - executie
van vrijheidsstraf is voor de almaar groeiende stroom (verkeers)overtredingen
door enkele ingrepen veranderd. Eerst is de vrijheidsstraf grotendeels vervangen
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door geldboetes. Alleen voor de vervangende hechtenis, die kan worden geaxe-
cuteerd als de geldboete niet wordt betaald, worden veroordeelden voor ver-
keersovertredingen nog achter de tralies gezet (als dat al gebeurt). Later wordt
ook de rechter aan het proces onttrokken door de transactie van het Openbaar
Ministerie. En het Openbaar Ministerie wordt voor een substantieel deel van de
zaken uitgeschakeld door invoering van de politietransactie. Telkens zijn trech-
ters of filters in de procesgang aangebracht, waardoor een bepaalde stroom van
zaken eerder in het proces kan worden afgehandeld.
De transactiemogelijkheid heeft wel vragen opgeroepen. Zo kan de vraag wor-
den gesteld of de toepassing van de transactie niet gelijk kan worden gesteld met
het vaststellen van een straf. En als dat zo is, behoort het Openbaar ministerie
dan wel of niet tot de rechterlijke macht (zie Osinga, 1992: 58)?
Osinga betoogt dat het Openbaar Ministerie als een bestuursorgaan moet wor-
den gezien. Als dat zo is, dan heeft dat betekenis voor de transactierichtlijnen,
die sinds  1970 door de vergadering van procureurs-generaal worden vastgesteld.
Voor die tijd worden alleen op arrondissements- of parketniveau richtlijnen
geformuleerd. Vanaf 1970 krijgen de richtlijnen een landelijke betekenis.   In

1990  bepaalt  de  Hoge  Raad  (HR   1990,  NJ   1991,   119) dat richtlijnen  van  het
Openbaar Ministerie als 'recht' in de zin van artikel 99 van de Wet op de rech-
terlijke organisatie moeten worden beschouwd. Dat betekent dat het Openbaar
Ministerie op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gebon-
den is aan de inhoud en de toepassing ervan. Met de richtlijnen vindt een zekere
mate van routinisering en standaardisering van de transactie plaats: de individue-
le beoordeling van zaken wordt langzaam maar zeker vervangen door een ge-
standaardiseerde beoordeling op basis van categorieen. De status die de Hoge
Raad aan de richtlijnen verbindt kan worden gezien als een sluitstuk van deze
ontwikkeling. Het Openbaar ministerie kan alleen nog maar gemotiveerd afwij-
ken van de richtlijnen die bepalen in welke situaties welke transactiebedragen
moeten worden geeist. Daarmee wordt een bestuursrechtelijk element geYntro-
duceerd in een overigens overwegend strafrechtelijk stelsel. De individuele
beoordeling die kenmerkend is voor het strafrecht, waarbij alle omstandigheden
van het geval worden gewogen, wordt immers ten dele verlaten voor een ge-
standaardiseerde beoordeling. Ten principale blijft die individuele beoordeling
echter bestaan; de rechter wordt daarvoor geacht garant te staan.

7.2.3 Totstandkoming van de wet Mulder

De discussies over de nieuwe wet
Hoewel voor de handhaving van verkeersvoorschriften dus het strafrechtelijk
stelsel wordt gebruikt, is deze keuze niet altijd onomstreden geweest. Integen-
deel, reeds voordat het Wetboek van Strafrecht wordt ingevoerd stelt Van Ha-
mel de vraag of de bevoegdheid tot het bestraffen van kleine overtredingen niet
aan de administratie zou moeten worden toegekend.
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Met de toename van het gemotoriseerd verkeer neemt ook het aantal overtre-
dingen geleidelijk toe. Deze ontwikkeling gaat na de Tweede Wereldoorlog
gepaard met een substantiele groei van de justitiale capaciteit die noodzakelijk is
om het steeds verder toenemend aantal overtredingen te verwerken. Op gezette
tijden wordt de vraag opgeworpen of kleine verkeersovertredingen (zoals te hard
rijden binnen zekere grenzen en het parkeren op plaatsen waar dat verboden is)
niet op een andere manier kunnen worden afgehandeld. Daarin speelt ook de
werkdruk een rol die de kleine overtredingen bij de arrondissementsparketten
veroorzaken. Vanaf de jaren zestig en zeventig wordt langzaam steeds duidelij-
ker dat het justitieel systeem niet in staat is de immer groeiende stroom van
verkeersovertredingen effectief af te handelen. En als gevolg van de capaciteits-
problemen neemt ook de betalingsbereidheid van het publiek af. De transacties
worden steeds minder betaald. In die tijd doet het verhaal de ronde dat bekeu-
ringen niet hoeven te worden betaald, omdat er toch geen vervolg aan het proces
wordt gegeven.
Een niet betaalde politietransactie wordt op dat moment weliswaar naar het
Openbaar Ministerie gestuurd onder gelijktijdige verhoging van het transactie-
bedrag, maar dat hoeft niet meteen een probleem te zijn. Als men de OM-trans-
actie niet betaalt, bestaat er een kans dat de zaak geseponeerd wordt (soms
worden honderden of duizenden zaken tegelijk geseponeerd als gevolg van
capaciteitsproblemen). En zelfs als men wordt veroordeeld, kan een overtreder
wachten. Men ontvangt dan wat acceptgiro's, maar ook in deze fase bestaat de
kans dat het vonnis uiteindelijk niet wordt geexecuteerd. De politie moet er aan
te pas komen, maar die heeft niet altijd de capaciteit om de geldboetes te execu-
teren.
Gedurende de jaren zestig en zeventig nemen de capaciteitsproblemen toe en
tegelijkertijd groeit ook de intensiteit van het debat over de afdoening van ver-
keersovertredingen. In 1973 biedt de Commissie particle herziening strafvorde-
ring aan de toenmalige Minister van Justitie een voorstel aan tot wijziging van
de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering, teneinde te komen tot een
vereenvoudiging van wettelijke voorschriften inzake de justitiele afdoening van
lichte strafzaken. De minister neemt dit voorstel  niet over.  In 1980 wordt een  in
opdracht van het Ministerie van Justitie verrichte studie gepubliceerd naar de
afdoening van verkeersmisdrijven en verkeers 'ordnungswidrichkeiten' (Tak,
1980).  In de Memorie van Toelichting  op de justitiebegroting  van  het jaar  1981
memoreert de Minister van Justitie dat op zijn departement een studie wordt
verricht naar een vereenvoudiging van de wettelijke procedure voor de justitiele
afdoening van lichte, maar veelvuldig gepleegde, verkeersovertredingen (De
Koning-De Jong, 1990: 18). De studie leidt tot een schets van een wettelijke
regeling, waarmee aan het Wetboek van Strafvordering in het Vierde Boek een
titel zou worden toegevoegd. Het OM zou daarin de bevoegdheid krijgen een
beslissing te nemen tot vereenvoudigde afdoening in verkeerszaken waarin een
boete wordt opgelegd van niet meer dan maximaal vijfhonderd gulden. De
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verdachte krijgt een maand de tijd om daartegen bezwaar aan te tekenen, en ook
kan de verdachte een maand na de beslissing het OM verzoeken de zaak alsnog
bij het kantongerecht aanhangig te maken. Laat de verdachte niets van zich
horen, dan dient het OM bij de kantonrechter een vordering in ter bevestiging
van de beslissing. Tegen de beslissing van het kantongerecht staat vervolgens
geen rechtsmiddel meer open. Dit voorstel wordt op 10 juli 1981 voorgelegd aan
Prof. mr. P. van Dijk, die zijn advies op 30 oktober 1981 uitbrengt. Enkele
dagen later  (op 10 november 1981) houdt secretaris-generaal Mulder  van  het
Ministerie van Justitie tijdens een openbare bijeenkomst van de Centrale Politie
Verkeers Commissie (CPVC) een pleidooi voor een andere wijze van afdoening
van massaal gepleegde verkeersovertredingen. Drie weken later neemt de Twee-
de Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht 'nadere studie te
verrichten naar de mogelijkheden om eenvoudige verkeersovertredingen op
andere dan strafrechtelijke wijze af te doen' (De Koning-De Jong,  1990:  19).
Op 14 maart 1983 bespreekt de vaste commissie van justitie van de Tweede
Kamer de nota ter uitvoering van de motie. Inmiddels is met de vervanging van
de minister ook de voorkeur voor een stelsel veranderd. De 'oude' minister, De
Ruiter, gaf de voorkeur aan een vereenvoudigde strafrechtelijke afdoening. De
nieuwe minister, Korthals Altes, wil nagaan of een administratiefrechtelijke
afdoening van verkeersovertredingen ook mogelijk is.
Inmiddels verschijnt in juli 1983 het rapport van de werkgroep executie geld-
boeten, de zogenaamde Commissie-Van Gend. Deze werkgroep heeft in op-
dracht van de vergadering van procureurs-generaal onderzoek verricht naar de
executiefunctie bij de parketten (Werkgroep executie geldboeten, 1983). Uit het
rapport blijkt dat de executie van geldboetes bij de parketten te wensen overlaat,
hetgeen de behoefte aan een andere wijze van afdoening benadrukt. Op 30
november 1983 installeert de Minister van Justitie de Commissie vereenvoudig-
de afdoening lichte overtredingen van verkeersvoorschriften onder voorzitter-
schap van Mulder (de Commissie-Mulder). Deze commissie krijgt als opdracht
om naast de vereenvoudigingsmogelijkheden ook te onderzoeken of administra-
tieve afdoening mogelijk is. De voorstellen van de commissie zouden in de
vorm van een ontwerp-voorstel van wet moeten worden gegoten, voorzien van
een  ontwerp-memorie van toelichting.  Op  29 mei 1985 biedt de commissie haar
eindrapport aan.

Het proces dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe wet
De Commissie-Mulder beoogt met het voorstel twee doelstellingen te realiseren.
In de eerste plaats bevordert het voorstel de effectiviteit van de handhaving van
verkeersvoorschriften. In ieder geval zouden de sancties die op overtredingen
worden gesteld zo snel mogelijk daadwerkelijk geeffectueerd moeten worden.
Daarnaast beoogt het voorstel de werklast voor de organisaties van politie en
justitie te verminderen.
De commissie vat de hoofdlijnen van het door haar ontwikkelde wetsontwerp
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samen met een aantal punten. Niet-ernstige gedragingen, in strijd met verkeers-
voorschriften, worden voortaan niet langer gezien als strafbare feiten. Wanneer
deze gedragingen door een politie-ambtenaar worden vastgesteld, volgt daarop
een terechtwijzing van overheidswege in de vorm van de oplegging van een
administratieve geldboete volgens een bepaald, wettelijk verankerd, vast tarief.
De enige sanctie is de administratieve geldboete. Vervangende hechtenis is
uitgesloten. Indien er tegen de opgelegde boete niet tijdig beroep wordt ing-
esteld, is deze rechtens onaantastbaar. Beroep kan worden ingesteld bij de
officier van justitie, die de zaak geheel opnieuw ten gronde bekijkt. Hij kan de
beschikking met de opgelegde boete vernietigen. Tegen het besluit van de
officier van justitie kan beroep worden ingesteld bij de administratieve kamer
van de rechtbank, maar degene die in beroep gaat bij de rechtbank moet eerst
zekerheid stellen dat hij te zijner tijd de opgelegde boete zal betalen. Tegen de
beslissing van de rechtbank staat alleen nog cassatieberoep open. Wanneer de
boete niet tijdig wordt betaald, wordt deze verhoogd met vijfentwintig procent.
Als de boete en de verhoging ook daarna niet worden betaald, volgt een extra
verhoging met vijftig procent. Tevens kan de officier van justitie verhaal nemen
op het bank- of girotegoed van de betrokkene. Ziet de officier van justitie daar-
van af, dan kan hij de administratieve kamer van de rechtbank verzoeken om
toepassing van dwangmiddelen. De commissie onderscheidt (1) buitengebruiks-
telling van het voertuig van de betrokkene voor een maand, (2) invordering van
het rijbewijs van de bestuurder voor een maand, en (3) gijzeling van degene aan
wie de administratieve boete is opgelegd voor een week. Zodra het verschuldig-
de bedrag is betaaid, wordt de toepassing van deze dwangmiddelen gestaakt.
Het wetsvoorstel 'Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften'
wordt  op 2 september  1987  naar de  Raad van State gezonden. Ten aanzien  van
de meeste aspecten volgt het wetsvoorstel het rapport van de Commissie-Mul-
der. Op een aantal punten wijkt de regering af van de commissie (zie ook Oom-
en, 1988: 154-155; De Koning-De Jong, 1990: 25-26). Ten eerste is het maxi-
mumbedrag van de boete in het wetsontwerp hoger dan in het commissievoor-
stel. De commissie stelt een maximum voor van driehonderd gulden voor vol-
wassenen en de helft daarvan voor jongeren tot zestien jaar. Het wetsvoorstel
bevat een maximum van vijfhonderd gulden en de helft daarvan voor hen die ten
tijde van de gedraging nog geen zestien jaar oud zijn. In de tweede plaats wordt
in het wetsvoorstel het OM expliciet aangewezen om toezicht te houden op de
wijze waarop politie-ambtenaren gebruik maken van de hen verleende bevoegd-
heid tot het nemen van beschikkingen. Ten derde wordt in afwijking van het
commissierapport in het wetsontwerp het kantongerecht aangewezen als be-
voegde rechter. Tenslotte wordt de executie in het wetsontwerp breder uitge-
werkt. Naast verhaal op bank- of girotegoed is in het wetsontwerp ook verhaal
mogelijk op inkomsten in geld uit arbeid, op pensioenen, wachtgelden en andere
periodieke uitkeringen waarop degene aan wie de administratieve sanctie is
opgelegd, aanspraak heeft.

200



De Raad van State maant tot voorzichtigheid, maar kan zich in grote lijnen in
het wetsontwerp vinden.  Op 23 november 1987 wordt het wetsvoorstel  bij  de
Tweede Kamer ingediend. Nadat het voorstel op enkele punten is aangepast gaat
de Tweede Kamer eveneens akkoord  met het voorstel.  Op 21 februari   1989
wordt het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. Snel daama (op 1 maart
1989) wordt het nader gewijzigd voorstel bij de Eerste Kamer ingediend; ook
daar wordt het zonder stemming aangenomen. Op 3 juli 1989 wordt de wet
afgekondigd in het Staatsblad. Vervolgens treedt de wet gefaseerd in werking.
Voor het eerst treedt de wet in werking in het arrondissement Utrecht (met
uitzondering van de gemeenten Culemborg en Scherpenzeel). Vervolgens wordt
de wet ressortsgewijs landelijk ingevoerd. Sinds  1 juli  1992 is de wet van kracht
in heel Nederland.

7.2.4 De wet Mulder

De wet MuIder in hoofdlijnen
Op hoofdlijnen kan de wet Mulder, zoals die in 1989 is afgekondigd, als volgt
worden beschreven (zie onder meer Barels, 1993). In artikel 2, eerste lid wordt
bepaald dat administratieve sancties kunnen worden opgelegd voor de in een
bijlage bij de wet omschreven gedragingen. De maximale sanctie is vijfhonderd
gulden (artikel 2, derde lid). Voor personen die ten tijde van de gedraging nog
geen zestien jaar oud zijn is de maximale sanctie de helft van dat bedrag (artikel
2, vierde lid). Gedragingen waarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan
goederen is toegebracht zijn uitgesloten van de wet Mulder (artikel 2, tweede
lid).
De administratieve sanctie wordt opgelegd bij een gedagtekende beschikking,
die een korte omschrijving bevat van de gedraging, het bedrag van de admini-
stratieve sanctie, de datum en het tijdstip waarop, alsmede de plaats waar de
gedraging is geconstateerd (artikel 4, eerste lid). Zo mogelijk wordt direct een
aankondiging van de beschikking uitgereikt aan de betrokkene, of deze wordt
achtergelaten op het motorrijtuig (artikel 4, tweede lid). De bekendmaking van
de beschikking geschiedt binnen drie maanden nadat de gedraging heeft plaats-
gevonden door toezending van de beschikking aan het adres van de betrokkene.
Als niet kan worden vastgesteld wie de bestuurder van het motorrijtuig is ge-
weest (bijvoorbeeld wanneer een snelheidsovertreding met een camera is vastge-
steld) en alleen het kenteken bekend is, wordt de administratieve sanctie opge-
legd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het
kentekenregister is ingeschreven (artikel 5). Op basis van artikel 8 kan de kente-
kenhouder zich in een beroepsprocedure disculperen op drie gronden: (1) de
betrokkene maakt aannemelijk dat tegen zijn wil door een ander van het motor-
rijtuig gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen, (2) de betrokkene overlegt een voor een termijn van ten hoogste
drie maanden schriftelijk aangegane huurovereenkomst waaruit blijkt wie ten
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tijde van de gedraging de huurder van het motorrijtuig was, (3) de betrokkene
overhandigt een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 afgegeven vrijwaringsbe-
wijs waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder
meer was van het betrokken motorvoertuig. De officier van justitie, het beroeps-
orgaan, is in dat geval bevoegd tot het opleggen van een administratieve sanctie
aan degene die de gedraging heeft verricht, de huurder of de nieuwe eigenaar of
houder.

Degene aan wie de beschikking is gericht, kan tegen de administratieve sanctie
beroep instellen bij de officier van justitie in het arrondissement waar de gedra-
ging is verricht (artikel 6). Tegen de beslissing van de officier van justitie kan de
betrokkene beroep instellen bij het kantongerecht binnen het rechtsgebied waar
de gedraging is verricht (artikel 9). De kantonrechter brengt het beroepschrift ter
kennis van de officier van justitie, teneinde deze in de gelegenheid te stellen
daarover de nodige opmerkingen te maken (artikel 10). Het beroepschrift wordt
door de kantonrechter pas in behandeling genomen als degene die het beroep
heeft ingesteld zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de sanctie (artikel
11). Als binnen twee weken nadat de griffier de betrokkene daarop heeft gewe-
zen geen zekerheid is gesteld, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Voordat de kantonrechter beslist, stelt deze degene die het beroep heeft ing-
esteld en de officier van justitie in de gelegenheid om op een door de kanton-
rechter bepaalde dag en uur op een openbare terechtzitting hun zienswijze nader
toe te lichten (artikel 12). Tegen de beslissing van het kantongerecht kunnen
zowel degene die bij het kantongerecht beroep heeft ingesteld als de officier van
justitie cassatieberoep instellen (artikel 14).
Als geen beroep wordt ingesteld, is de beschikking rechtens onaantastbaar en is
de betrokkene verplicht tot betaling. De wet bepaalt dat de officier van justitie is
belast met de inning van de administratieve sancties (artikel 22). De sanctie
moet worden betaald uiterlijk twee weken nadat de beschikking onherroepelijk
is geworden. Gebeurt dat niet, dan wordt de sanctie van rechtswege verhoogd
met vijfentwintig procent (artikel 23). De sanctie en de verhoging moeten ver-
volgens binnen vier weken worden betaald nadat de aanmaning is verzonden
(artikel 24). Wordt wederom niet betaald, dan wordt het inmiddels verhoogde
bedrag van rechtswege verder verhoogd met vijftig procent. De officier van
justitie kan vervolgens verhaal nemen op de goederen, de inkomsten en het
vermogen van de betrokkene (artikel 25, eerste lid).
Verhaal op de inkomsten in geld uit arbeid, pensioenen, wachtgelden en andere
periodieke uitkeringen, dan wel op de bank- of girorekening van de betrokkene,
kan zonder dwangbevel worden genomen (artikel 27). Voor verhaal op goederen
is een dwangbevel nodig, dat in naam des Konings wordt uitgevaardigd door de
officier van justitie (artikel 26). Tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
kan de betrokkene verzet aantekenen bij het kantongerecht met een met redenen
ornkleed verzetschrift. De kosten van verhaal met dwangbevel worden verhaald
op degene aan wie de sanctie is opgelegd (artikel 26, vijfde lid).
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Indien niet of niet volledig verhaal op het vermogen of de goederen heeft plaats-
gevonden, kan de officier van justitie het kantongerecht verzoeken om per
gedraging waarvoor een administratieve sanctie is opgelegd een dwangmiddel
toe te passen. De wet biedt de officier van justitie in artikel 28 drie mogelijke
dwangmiddelen. Het eerste is buitengebruikstelling voor maximaal Mn maand
van het voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden of, indien dit niet
wordt aangetroffen, van een soortgelijk voertuig waarover degene aan wie de
administratieve sanctie is opgelegd, vermag te beschikken. Het tweede is inna-
me van het rijbewijs van de betrokkene, eveneens voor maximaal 66n maand.
Tenslotte kan de officier van justitie de kantonrechter verzoeken de betrokkene
voor maximaal 66n week te mogen gijzelen. Zodra het verschuldigde bedrag is
betaald, wordt de toepassing van het dwangmiddel opgeheven. De toepassing
van het dwangmiddel heft echter de verschuldigdheid niet op; ook na toepassing
van de dwangmiddelen moet het verhoogde bedrag van de administratieve
sanctie worden betaald.
Het inningstraject kan aanzienlijk worden verkort door de voorlopige maatrege-
len. Als de tot oplegging van een administratieve sanctie bevoegde ambtenaren
constateren dat de bestuurder van een Mulder-gedraging geen bekende woon- of
verblijfplaats in Nederland heeft, dan wel geregistreerd staat voor het niet vol-
doen van een eerder opgelegde sanctie, kunnen zij vorderen dat het bedrag van
de opgelegde en van de reeds verschuldigde administratieve sanctie terstond zal
worden voldaan (artikel 31, eerste lid). Als dat niet gebeurt, is de ambtenaar
bevoegd om bij wijze van voorlopige maatregel het voertuig in bewaring te
stellen totdat het bedrag van de opgelegde en van de reeds verschuldigde admi-
nistratieve sanctie, alsmede de inmiddels daarop gevallen kosten van de inbewa-
ringstelling zijn voldaan (artikel 32, eerste lid). Op in de wet omschreven gron-
den kan de betrokkene tegen de inbewaringstelling beroep instellen bij de kan-
tonrechter (artikel 33, tweede lid).
Artikel 22, tweede lid van de wet Mulder bepaalt dat bij of krachtens Algemene
Maatregel van Bestuur voorschriften worden gegeven met betrekking tot de
plaats en de wijze van betaling van de administratieve sanctie. Deze voorschrif-
ten worden gegeven in het Besluit administratiefrechtelijke handhaving ver-
keersvoorschriften 1990 (herzien  in   1994). De betaling  van de administratieve
sanctie, zo bepaalt het besluit  van  1994 in artikel 4, eerste lid, geschiedt  door
storting of overschrijving op een daartoe bestemde giro- of bankrekening van
het Centraal Justitieel Incassobureau. Alleen in bijzondere gevallen kan de
betaling plaatsvinden op een door de bevoegde ambtenaar aan te wijzen plaats.
Artikel  5  van het besluit uit 1994 bepaalt dat het CJIB  tot taak heeft het Open-
baar Ministerie te ondersteunen bij de inning van de administratieve sancties. De
rol van het CJIB is daartoe niet beperkt; het verricht alle werkzaamheden die de
Minister van Justitie of het Openbaar Ministerie van dat bureau verlangen in
verband met de uitoefening van hun taken.
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Enkele observaties en ontwikkelingslijnen
De invoering van de wet Mulder betekent dat het regime waarmee verkeersvoor-
schriften worden gehandhaafd fundamenteel verandert. Tot de invoering van de
wet Mulder geldt het strafrechtelijk stelsel. Dat betekent onder andere (1) dat
een straf uitsluitend door een onafhankelijk rechter kan worden opgelegd, (2)
dat een individuele beoordeling op grond van alle omstandigheden van het geval
plaatsvindt, (3) dat de overheid gedurende het proces zelf het initiatief moet
nemen en de verdachte kan afwachten en (4) dat de verdachte door het Wetboek
van strafvordering wordt beschermd. In de praktijk heeft het gebruik van de
transactie deze karakteristieken al enigszins doen vervagen. In die zin is de wet
Mulder in veel opzichten een logisch vervolg op de ontwikkeling van de trans-
actie. In de praktijk van het strafrechtelijk stelsel in de jaren tachtig 'legt' de
politie of justitie een boete op, en als de betrokkene het daar niet mee eens is
kan men wachten en bij de rechter proberen om aan een straf te ontkomen. De
wet Mulder formaliseert deze situatie in veel opzichten. Toch stonden en staan
in het strafrecht en de strafvordering (ook voor verkeersovertredingen) de ge-
noemde beginselen voorop in de procedure en de organisatie. De wet Mulder
maakt daaraan een eind. Een straf wordt niet meer door de rechter opgelegd,
maar de administratie legt aan de betrokkene een boete op. Er vindt nog wel een
individuele beoordeling plaats waarbij de omstandigheden in acht worden geno-
men (bij staandehoudingsovertredingen bepaalt de opsporingsambtenaar of hij
of zij ingrijpt). Doorgaans is van het betrekken van omstandigheden echter geen
sprake meer, zeker niet bij overtredingen die met behulp van technische hulp-
middelen (zoals een fotocamera) worden geconstateerd. Ook is de beoordeling
min of meer gestandaardiseerd met het oog op de beginselen van behoorlijk
bestuur. Alleen in de beroepsprocedure kan de betrokkene proberen daaraan iets
te veranderen ('het verkeerslicht stond maar anderhalve seconde op rood', of 'ik
had haast in verband met een passagier die snel naar het ziekenhuis moest'). Het
bestuursrecht laat in veel opzichten meer 'parametrisering' toe dan het straf-
recht.
Ook is het initiatief verlegd van de overheid naar de burger. In het strafrechtelijk
stelsel kan de betrokkene passief blijven en afwachten tot de overtreding feite-
lijk wordt bestraft. De wet Mulder maakt daaraan een einde. Als geen beroep
wordt ingesteld, kan het CJIB tot inning van de boete overgaan, inclusief het
verhaalstraject (zonder en met dwangbevel). Alleen voor de dwangmiddelen is
nog een rechterlijke beoordeling nodig. Tenslotte maakt de wet Mulder een eind
aan het zoeken naar verdachten door de invoering van de kentekenaansprake-
lijkheid (artikel 5 wet Mulder). In het strafrechtelijk stelsel wordt de overtreding
gepleegd door een verdachte. Als alleen het voertuig wordt waargenomen waar-
mee de overtreding wordt gepleegd, moet de politie daar nog een verdachte bij
zoeken. In de praktijk wordt daarmee voor de kentekenhouder een ontsnap-
pingsmogelijkheid gecreeerd (het beroemde voorbeeld dat 'de auto was uitge-
leend aan een goede bekende uit Australie, maar op welk adres die woonde...?').
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De invoering van kentekenaansprakelijkheid heeft deze ontsnapping onmogelijk
gemaakt. In het strafrecht moet er een verdachte zijn, in het Mulder-stelsel is de
kentekenhouder aansprakelijk. De positie van de betrokkene, die onder het
strafrechtelijk regime door het Wetboek van strafvordering wordt beschermd, is
al met al aanzienlijk veranderd. De bestuursrechtelijke bescherming is daarvoor
in de plaats gekomen (onder andere de Algemene wet bestuursrecht en de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur). En hoewel de rechtsbescherming
tegen het bestuur ook verschillende ontsnappingsmogelijkheden biedt, is de
positie van burgers met de komst van de wet Mulder minder sterk geworden.
Deze verandering heeft aanleiding heeft gegeven tot kritiek van wetenschappers,
maar wordt ook door de betrokkenen niet altijd positief ontvangen.

'Het waren de ojjicieren van justitie  die  zeiden:  'lk moet  bij  verkeersovertreding-
en altijd nog kunnen a»egen'. In ouderwetse termen van schuld en verwijtbaar-
heid en dergelijke. Tenvijl de insteek van de wet Mulder een totaal andere is. Je
hebt door het rood licht gereden, punt uit. Een gladde band is een gladde band,

dan kun je praten wat je witt. Rood licht is rood licht. Tenzij iemand een goed
verhaal heeft dat het niet rood licht was. De oflicieren zaten nog echt op de lijn

van als de betrokkene zei 'De zon scheen verkeerd, ik dacht nog dat het oranje
licht was'. dat ze dan zeiden: 'Vooruit. dan doen we er een tientje af'. (...) Dat is
de kanteling geweest in het denken. Vroeger in de strafrechtelijke beoordeling
ging je nog uit van een hoogst individuele gedraging, waarbij begrippen als
schuld en verwijtbaarheid een rot speelden. Met de wet Mulder hebben we daar
afstand van genomen. (...) Er moet wet gecorrigeerd warden, maar op een van-
zelfsprekende manier. Niet met al die strafrechtelijke noties van: heb ik het
gedaan  of heb ik het  niet  gedaan?'

Sinds de afkondiging van de wet Mulder heeft de wetgever nog verschillende
wijzigingen aangebracht. Nog voordat de wet in werking treedt wordt een voor-
stel voor een leemtewet bij de Tweede Kamer ingediend. Daarin worden onder
andere de 'particle invoering' van de wet geregeld en de regel dat er in beginsel
een kennisgeving van beschikking wordt overhandigd in plaats van de beschik-
king zelf. Ook worden daarin enkele centrale begrippen aangepast. Later is de
wet Mulder ook aangepast aan de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld op
het gebied van de termijnen en de proceskostenveroordeling.
De eerste ervaringen met de wet zijn niet voor iedere betrokkene bevredigend.
Zo worden al snel verschillende knelpunten ontdekt dan wel onderkend. De
kantonrechters krijgen bijvoorbeeld een werklastverzwaring te verwerken terwijl
is toegezegd dat de wet Mulder voor hen een vermindering van de werklast zou
betekenen. De relatief grote hoeveelheid zaken die bij de kantonrechter terecht
komt is Edn reden voor onvrede onder de kantonrechters; een andere reden is de
kwaliteit van de zaken die bij hen worden aangeleverd.

205



'Hen kwamen zaken onder ogen die bij beroep OvJ at direct vernietigd hadden
moeten worden. Binnen de parketwereld was het, volgens de kantonrechters, veel
te ver gedelegeerd. Mensen bij de administratie nemen beslissingen, terwij! er
eigenlijk een officier naar moet kijken. De officier had het sowieso de prullenbak
ingegooid. (Een collega van mij) zei.  'De portier bij het parker doet de beroepen

af'. Dat is gechargeerd, maar er zijn bepaaide plaatsen waar er weinig aan
gebeurt.'

De signalen van de kantonrechters zijn aanleiding voor de instelling van de
Werkgroep restyling Mulder. Voorzitter van de werkgroep is de directeur van
het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het restylingproces leidt ertoe dat de wet
Mulder op verschillende punten is aangepast. Zo is het maximumbedrag van de
boete verhoogd tot tl. 750,- (zie Project restyling Mulder, 1996). Ook de wijzi-
gingen zijn overigens gefaseerd ingevoerd; de nieuwe werkwijze is in 1997 van
start gegaan. De oorspronkelijke wet bepaalt dat voor het toepassen van de drie
dwangmiddelen (buitengebruikstelling van het voertuig voor maximaal een
maand, inname van het rijbewijs voor maximaal een maand en gijzeling voor
maximaal een week) toestemming is vereist van de kantonrechter. In de nieuwe
wet kunnen de eerste twee dwangmiddelen door de Officier van Justitie van
rechtswege worden opgelegd, zonder toestemming van de kantonrechter. Voor
gijzeling van de betrokkene is nog wel toestemming nodig. Het vorderen van
toestemming voor gijzeling is gecentraliseerd (de Officier van Justitie in Leeuw-
arden vordert gijzeling conform artikel 28, eerste lid van de wet Mulder).

7.3 Ontwikkeling van de organisatie

7.3.1 De context: het Ministerie van Justitie

De wet Mulder heeft verschillende veranderingen veroorzaakt in de organisatie
van en rondom de verkeershandhaving. Om de reikwijdte en de betekenis van de
organisatorische veranderingen te begrijpen kunnen enkele elementen uit de
context van de verkeershandhaving worden benoemd. In die context is de wet
Mulder immers ontwikkeld. En tegen die achtergrond krijgen de organisatori-
sche veranderingen betekenis.
Van oudsher is de handhaving van verkeersvoorschriften het domein van organi-
saties in de strafrechtspleging (parketten, gerechten, politie) en het Ministerie
van Justitie. Zowel de structuur als de cultuur van deze organisaties kennen
verschillende (onder)scheidingen, die worden weerspiegeld in formele en infor-
mele hierarchieen en organisatorische 'muren'.
Een daarvan is het onderscheid tussen wetgeving en uitvoering, dat bij het
Ministerie van Justitie lange tijd een belangrijke rol speelt. Het onderscheid
tussen wetgeving en uitvoering kent twee aspecten. Het eerste heeft betrekking
op aandacht en prioritering. Grof gezegd krijgt wetgeving binnen het ministerie
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meer aandacht dan uitvoering. De afgelopen tien tot vijftien jaar is de aandacht
voor uitvoering echter aanzienlijk gegroeid. Een respondent verwoordt de ont-
wikkeling die justitie heeft doorgemaakt als volgt:

'Een organisatie die twintig jaar geleden in ruste met gezaghebbende wetgevers
het werk kon doen, een vrij kleine club, begroting ook klein, wel gezaghebbend.
Er zitten goede mensen. Die hebben het over een beperkt terrein, maar wat ze
weten dat is ook degelijk. Een soort van 'huisjuristen' van het kabinet. Met goede
wetgevers, ook op het terrein van strafrecht. Geteerde mensen. (...) Ga je tien
jaar verder. Tien jaar geleden komt dan plotseling justitie in maatschappelijke
discussies terecht. Vraagstukken van criminaliteit, van heenzendingen, van
vreemdelingen, worden in Un keer maatschappelijk heel relevant.'

Ondanks de ontwikkeling die het Ministerie van Justitie de afgelopen decennia
heeft doorgemaakt blijft het onderscheid bestaan en voor de orientatie van
belang. Overigens kan ook de vraag worden gesteld in hoeverre het Ministerie
van Justitie eigenlijk uniek is in deze ontwikkeling, bijvoorbeeld ten opzichte
van andere onderdelen van de rijksoverheid. De dominante orientatie van het
ministerie blijft lange tijd gericht op wetgeving en de aandacht voor uitvoering
blijft daarbij achter.
Het onderscheid tussen wetgeving en uitvoering heeft ook nog een tweede
element, en dat is de hierarchische connotatie. Lange tijd wordt wetgeving in de
departementale cultuur ook 'hoger' aangeslagen dan uitvoering, hoewel dat voor
een deel athangt van het gekozen perspectief. 'Uitvoerders' kunnen daar immers
anders over denken dan 'wetgevers'.  Daar komt nog bij  dat het bepalen  van  het
uitvoeringsbeleid niet altijd in uitvoeringsorganisaties plaatsvindt. Het uitvoe-
ringsbeleid kan bijvoorbeeld door het departement of het Openbaar Ministerie
worden vastgesteld, terwijl de uitvoering elders geschiedt.
De hierarchische connotatie die bij het onderscheid tussen wetgeving en uitvoe-
ring hoort heeft wellicht te maken met de cultuur op het departement in brede
zin. Van Erpecum (1998) typeert de cultuur van het ministerie aan de hand van
een aantal kenmerken. Zo was de cultuur op Justitie nogal stijfjes en deftig.
Weinig tutoyeren, veel kostuums en veel eergevoel. Het was een eer om voor
het departement te werken. Ook is de cultuur nogal hierarchisch. Van Erpecum
spreekt in dit verband van een typische juristencultuur.
Binnen het Ministerie van Justitie speelt het onderscheid tussen wetgeving en
uitvoering dus een rol. De organisaties van gerechten en parketten kennen een
ander betekenisvol onderscheid in de organisatorische en culturele context. Dat
is het onderscheid tussen rechtsgeleerd en administratief personeel. Hoewel
verderop in de beschrijving en karakterisering van parketten en gerechten hierop
wordt teruggekomen. kan het als element van de organisatorische constellatie
hier reeds worden benoemd. Zo treft het organisatie-adviesbureau Berenschot
halverwege de jaren tachtig zowel bij gerechten als bij parketten 'in de praktijk
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een scherp onderscheid aan tussen de groepering gevormd door het rechtsge-
leerd personeel en het daaraan toegevoegde ondersteunend apparaat (secretariaat
en administratie). De 'afstand' tussen ondersteunend apparaat en het rechtsge-
leerd personeel is doorgaans groot' (Berenschot, 1984: 5). Uiteraard verschillen
de arrondissementen onderling in de mate waarin van deze afstand sprake is.
Dat is onder andere afhankelijk van de grootte van de organisatie, de cultuur in
de betreffende regio (Amsterdam is bijvoorbeeld anders dan Assen) en de speci-
fieke cultuur van de organisatie. Ook lijkt in de loop van de tijd de hierarchische
en culturele betekenis van dit onderscheid enigszins af te nemen.
Een derde onderscheid uit de organisatorische en de culturele context heeft
primair betrekking op de parketten. Ook dit onderscheid wordt verderop behan-
deld. Het Openbaar Ministerie is zowel verantwoordelijk voor het vervolgen van
overtredingen als voor de executie van veroordelingen. Deze verantwoordelijk-
heden zijn in de organisatiestructuur van de parketten gescheiden. Vooral ver-
volging kan rekenen op de aandacht van de officieren van justitie. Executie
wordt voornamelijk gezien als een administratieve aangelegenheid. Het is min-
der interessant vanuit een juridisch perspectief, maar het lijkt binnen de organi-
satie van de parketten ook niet een 'primair proces'.

'Toen het rapport van de commissie-Mulder verscheen in  1985 was er in het jaar
daarvoor een heel ander interessant rapport verschenen. Van de commissie-Van
Gend  (...).   Die  commissie  heeft  een  onderzoek  gedaan  naar  het  bestaan  van  de
executiefunctie bij de parketten. Hoe wordt de strafrechtelijke boete geaxe-
cuteerd?    En   de    conclusie    van dat rapport was vrij ontluisterend. Die kwam
hierop neer dat die executiefunctie bij de parketten, dus bij het Openbaar Minis-
terie, eigenlijk non-existent was. Er waren zelfs Officieren van Justitie die niet
eens wisten wat in de artiketen 575 en 576 Strafvordering stond. Die hadden
daar gewoon geen kaas van gegeten. Dat rapport roept een beeld op van opspo-
ring,  vervolging,  berechting en dan vervolgens een  groot zwart  gat.'

De geringe aandacht en belangstelling voor executie binnen de parketten kan
worden verklaard met behulp van de professionele orientatie van de officieren
van justitie en de dominantie van de officieren van justitie binnen de organisatie
van de parketten.

'De instelling van de officier van justitie. Dat zijn goede juristen, fijnzinnige
juristen, die meer geinteresseerd zijn in de bewoordingen van de dagvaarding
Dan is de vraag hoe om te gaan met de executie van de geldboete een ongeloof-
lijk platvloerse aangelegenheid.'

Voor de afdelingen op de parketten die zich bezighouden met executie kan dit
tot een min of meer geYsoleerde positie leiden. Hoewel de werkzaamheden
vanuit het perspectief van het administratief personeel interessant kunnen zijn

208



(bredere taken bijvoorbeeld), is de status van executie gering wanneer het wordt
bekeken door de bril van het rechtsgeleerd personeel.

'Je kunt zeggen dat executie niet belangrijk was, want er kijkt geen omcier naar
om. Het is gewoon een machine die ergens in het vooronder draait. Aan de
andere kant was het voor administratieve krachten wel interessant, omdat er iets
meer hogere rangen raten, tot en met schaal zes. Verhoudingsgewijs in schaten
was het werk iets hoger. (...) Executie was ook altijd iets aparts. Het is geen deet
van een ononderbroken keten. Registratie en zittingvoorbereiding zitten aan
elkaar vast. Maar daarna gooi je het over de schutting naar de rechter, en op
enig moment komt het weer terug. Er zit een onderbreking in. Het staat een
beetje los van de organisatie.'

Een laatste onderscheid heeft eveneens voornamelijk betrekking op de organisa-
tie van de arrondissementsparketten, hoewel de culturele betekenis van het
onderscheid verder reikt. Het is het onderscheid tussen misdrijven en overtre-
dingen, of tussen rechtbankzaken en kantonzaken. Zowel door het rechtsgeleerd
personeel als door het ondersteunend personeel worden rechtbankzaken 'hoger'
aangeslagen dan kantonzaken, hetgeen bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de aan-
dacht die aan de zaak wordt gegeven, aan de organisatorische status van de
mensen die er mee bezig zijn en aan de prioriteit die de afhandeling van de
verschillende typen zaken krijgt in de organisatie. Bij kantonzaken gaat het toch
vooral om routinegevallen, terwijl rechtbankzaken meer aandacht vragen. Ook
routinematige handelingen voor rechtbankzaken hebben soms in de administra-
tieve afdelingen meer status dan complexe handelingen voor kantonzaken.
De juridische beschrijving van het strafrechtelijk stelsel van verkeershandhaving
kan worden aangevuld met deze elementen uit de organisatorische context.
Vanuit dit perspectief wordt de roep om een ander stelsel in een ander licht
geplaatst. Het wordt dan duidelijk dat verkeershandhaving niet de hoogste
prioriteit krijgt  in de strafrechtspleging. Verkeersovertredingen zijn routineza-
ken die bijvoorbeeld bij de parketten vooral door de administratie worden afge-
handeld, en waarbij het rechtsgeleerd personeel nauwelijks betrokken is. Binnen
de keten van activiteiten in het strafrechtelijk stelsel (opsporing, vervolging,
berechting en executie) krijgt executie evenmin de hoogste prioriteit. De aan-
dacht is vooral gericht op vervolging en berechting, wat daarna gebeurt is min-
der interessant en relevant.

7.3.2 Het strafrechtelijk netwerk voor de handhaving van verkeersvoor-
schriften

Verloop va,1 het proces
In de beschrijving van het strafrechtelijk stelsel voor de handhaving van ver-
keersvoorschriften zijn verschillende aspecten van het proces aan de orde ge-
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weest. In detail kan het proces, zoals dat vlak voor invoering van de wet Mulder
bestaat, als volgt worden beschreven (zie ook Kommer, 1991; Onneweer, 1997).
Daarbij wordt aangetekend dat politiekorpsen, parketten en gerechten van elkaar
kunnen verschillen in de manier waarop zij het proces organiseren.
Het proces start met een waarneming van een verkeersovertreding. Er zijn twee
typen verkeersovertredingen: overtredingen waarbij de overtreder wordt staande
gehouden en overtredingen die op kenteken worden geobserveerd. De door de
opsporingsambtenaar ingevulde mini-proces-verbalen (of de fotorolletjes uit een
camera dan wel de radarstaten, afhankelijk van het type overtreding) worden
verzonden naar de administratieve afdeling van het politiekorps. Daar wordt bij
kentekenovertredingen eerst de identiteit van de kentekenhouder vastgesteld
door het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW, tegenwoordig
Dienst Wegverkeer) te bevragen. Vervolgens wordt een optisch leesbare accept-
girokaart (OLA) aangemaakt, waarmee de overtreder een aanbod wordt gedaan
strafvervolging te voorkomen door het betalen van een geldsom binnen een
bepaalde termijn (de politietransactie).
Politietransacties kunnen contant worden betaald op het bureau, maar van deze
mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt (Onneweer, 1997: 32). Wordt op
het transactie-aanbod van de politie ingegaan, dan verdwijnt de zaak uit het
systeem. Als de transactie niet wordt betaald of als de acceptgiro onbestelbaar
retour is gekomen, wordt het adres geverifieerd bij de gemeentelijke bevolkings-
administratie. Daarmee worden eventuele onjuistheden en achterstanden in de
registratie van de RDW ondervangen. Is er geen sprake van staandehouding, dan
wordt de verdachte schriftelijk of telefonisch gehoord. Vervolgens wordt het
proces-verbaal, na ondertekening door de verbalisant en aangevuld met de
verklaring van de verdachte, adresverificatie en eventuele correspondentie
toegezonden aan het arrondissementsparket.
Bij het parket worden de zaken eerst geregistreerd door het invoeren (of inlezen)
van de gegevens in COMPAS (het Communicatie Openbaar Ministerie - Parket
Administratie Systeem). De zaak wordt dan bekeken door een zogenaamde
assistent-dagvaarder, die kan besluiten de verdachte nogmaals een transactie aan
te bieden. De assistent-dagvaarder kan ook besluiten de overtreding te sepone-
ren, de verdachte direct te dagvaarden, de zaak over te dragen aan een ander
parket of de zaak bij een andere strafzaak te voegen. Overigens worden ing-
ewikkelde kantonzaken door parketsecretarissen bekeken.
Bij politietransigabele overtredingen biedt het OM de verdachte doorgaans een
nieuwe transactie aan. De zaak eindigt uiteraard door betaling van de transactie.
Wordt de transactie niet betaald, dan wordt de verdachte in beginsel gedagvaard
voor de kantonrechter. Het COMPAS-systeem maakt dan aan de hand van de
ingevoerde gegevens een standaard-tenlastelegging op, waaraan eventueel nog
enkele aanvullende gegevens handmatig worden toegevoegd.
De dagvaarding wordt met een akte van uitreiking verzonden aan de verdachte.
Enkele weken voor de zittingsdatum worden de dossiers bij elkaar gezocht. De
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betekeningen worden ingevoerd in COMPAS en de zittingslijst wordt door
administratieve medewerkers bij het parket aangemaakt. Dan wordt de zitting
naar de officier van justitie verzonden. Als die de zitting heeft bekeken, gaat
deze naar de sectie strafzaken van de griffie van het kantongerecht. Na de zitting
worden de dossiers teruggestuurd naar het parket. Daar worden de gegevens van
het vonnis ingevoerd in COMPAS; eveneens wordt bij het parket een vonnis
geprint.  Ook de executielijst  komt  'uit het systeem gerold'. Deze documenten
gaan wederom naar het kantongerecht, waar ze worden nagekeken, getekend en
weer naar het parket worden verzonden.
In het strafrechtelijk stelsel veroordeelt de kantonrechter de verdachte doorgaans
tot het betalen van een geldboete (met subsidiair vervangende hechtenis). Bij
geldboetevonnissen worden de vonnisgegevens ingevoerd in een geautomati-
seerd systeem, waarna de inning onder verantwoordelijkheid van de parketten
ten dele geschiedt door het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten (COG). Dat
maakt een bericht aan voor de veroordeelde, vergezeld van een acceptgiro. Als
de boete wordt betaald, bestemt het COG het bedrag (het bedrag wordt dan aan
de zaak gekoppeld, waarna de zaak wordt 'dichtgeboekt'). Ook stelt het COG
het parket daarvan op de hoogte. Wordt de acceptgiro niet betaald en is het
vonnis onherroepelijk, dan is bij de tweede acceptgiro het boetebedrag verhoogd
met vijfentwintig gulden. Wordt de tweede acceptgiro evenmin betaald, dan
wordt het boetebedrag verder verhoogd met twintig procent maar tenminste met
vijftig gulden. De veroordeelde ontvangt hiervoor van het COG niet opnieuw
een aanmaning; bij de tweede acceptgiro is vermeld dat na het verstrijken van de
betaaltermijn de tweede verhoging van rechtswege verschuldigd is.

Blijft de boete onbetaald en is het vonnis onherroepelijk, dan gaat de zaak terug
naar het OM. Dat vaardigt een arrestatiebevel uit om de vervangende hechtenis
ten uitvoer te leggen. Als het vonnis niet-onherroepelijk is, moet het eerst wor-
den betekend. Zodra het vonnis is betekend gaat de beroepstermijn van veertien
dagen in. Als die termijn is verstreken en er is geen beroep tegen het vonnis
ingesteld, kan het vonnis worden geexecuteerd. Voorafgaand aan arrestatie
ontvangt de veroordeelde nog een schriftelijke waarschuwing (per post), naar
aanleiding waarvan het verschuldigde bedrag alsnog kan worden betaald. Soms
lukt het de politie om alsnog een betaling te realiseren. Dan wordt de zaak
dichtgeboekt door het parket. Als de veroordeelde niet meer kan worden getra-
ceerd, wordt de zaak in het opsporingsregister geplaatst. Het opsporingsregister
wordt vooral geraadpleegd bij grenscontroles.
Overigens leidt het instellen van hoger beroep (bij de rechtbank of het gerechts-
hof), respectievelijk cassatieberoep bij de Hoge Raad, tot een nieuw proces. Dat
wijkt niet wezenlijk af van de behandeling door de rechter in eerste aanleg en de
organisatie daaromheen.

De betrokken organisaties en de taakverdeling daartussen
Bij de handhaving van verkeersvoorschriften, zo blijkt uit de beschrijving van
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het proces, zijn verschillende organisaties betrokken. Achtereenvolgens gaat het
om de politie, het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur (in eerste

aanleg de kantongerechten) en het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten.
Gedurende het proces is de politie op verschillende manieren betrokken. Ten
eerste speelt de politie   een   rol   bij het proces van 'bekeuren'. Opsporings-
ambtenaren nemen overtredingen van verkeersvoorschriften waar en bepalen of
ze overgaan tot bekeuren. Ze kunnen een overtreding ook ongestraft laten of
afdoen met een waarschuwing. Ze zijn in ieder geval niet verplicht tot ingrijpen,
en het hangt van de specifieke opsporingsambtenaar af of deze ingrijpt of niet.
Dat kan ook afhangen van de specifieke situatie: op een overtreding van de
maximumsnelheid met 25 kilometer kan anders worden gereageerd dan op een
overtreding van de maximumsnelheid met acht kilometer. De ene opsporings-
ambtenaar bekeurt het door rood licht rijden als het licht slechts twee seconden

op rood staat wel, de ander doet dat niet. Opsporingsambtenaren hebben, als het
gaat om verkeer, in het strafrechtelijk stelsel een behoorlijke mate van speel-
ruimte voor handelen.

'Elke  staandehouding  hoeft  niet altijd  gepaard  te  gaan met  een  bekeuring.  Dat
was in die tijd (jaren tachtig, SZ) althans heel sterk het devies. Een goed gesprek

levert meer op dan alleen een acceptgirokaart. Dat is niet in alle gevallen zo. In
de  loop van de tijd leer je toch aanvoelen hoe mensen reageren op zaken en er is

een categorie weggebruikers die je maar met un ding beloont, en dat is een vette
prent. Want die lacht je gewoon uit, en doet de volgende keer weer hetzelfde.'

Naast het bekeuren is de politie verantwoordelijk voor het administratief proces
dat daarop volgt. Niet alleen moet een proces-verbaal worden gemaakt, het moet
ook (administratief) worden verwerkt. Dat kan een betrekkelijk ingewikkeld
administratief proces opleveren. Zo kan een bestuurder worden bekeurd die
geen rijbewijs toont. Op de bekeuring geeft de verbalisant dan aan 'controleer
rijbewijs'. De administratie moet het rijbewijs gaan controleren bij de provincia-
le griffie. Er wordt dan een brief geschreven aan het hoofd van de provinciale
griffie, en de verbalisant wordt daarover geYnformeerd door middel van een
voortgangsformulier. De verbalisant weet dat hij of zij moet wachten. Beschikt
de betreffende bestuurder inderdaad over een rijbewijs, dan wordt de verbalisant
daarvan op de hoogte gebracht. Die kan een definitieve bekeuring maken. Als
de bestuurder niet over een rijbewijs beschikt, volgt een verhoor. De verant-
woordelijkheid voor het 'managen' van het administratief proces ligt bij de
verbalisant; het feitelijk verrichten van de administratieve handelingen en het
eigenlijke beheersen van het proces geschiedt door administratieve krachten.
Daarbij gaat het om het invoeren van gegevens, het verzorgen van de correspon-
dentie en doorgaans ook het telefonisch verhoor van de verdachte. De admini-
stratie verwerkt ook de betalingen van de politietransactie. Dat betekent: (1)
verzenden  van de acceptgiro' s, (2) verwerken  van de betalingen  die op tape  van
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de bank binnenkomen, (3) handmatig verwerken van de betalingen die niet
automatisch kunnen worden verwerkt.
Tenslotte is de (parket)politie betrokken aan het eind van het proces, in de
executiefase. Soms moeten de vonnissen betekend worden, in andere gevallen
wordt de politie door het OM ingeschakeld als de geldboetevonnissen niet
worden betaald. De politie bezoekt de veroordeelde, ontvangt eventueel de
betaling, of arresteert de veroordeelde. Daarvoor krijgt de politie arrestatiebeve-
len aangereikt van het parket.
Het Openbaar Ministerie verricht gedurende het proces verschillende taken. Als
de politietransactie niet wordt betaald, komt de zaak binnen bij het Openbaar
Ministerie. Bij ongeveer de helft van deze zaken verzendt het Openbaar Ministe-
rie wederom een acceptgiro (de OM-transactie). De zaken worden doorgaans
beoordeeld door een administratieve kracht (de assistent-dagvaarder). Ingewik-
kelde zaken komen terecht bij de parketsecretaris of de Officier van Justitie. Als
de OM-transactie wordt betaald, worden de betalingen administratief verwerkt.
Dat kan door middel van tapes gebeuren, die men van de bank ontvangt. Als dit
niet mogelijk is, moeten de betalingen handmatig worden bestemd (het koppelen
van de betaling  aan  de zaak). Daarmee wordt  de zaak 'dichtgeboekt'.  Als  de
transactie niet wordt betaald, wordt een zitting voorbereid. De activiteit zitting-
voorbereiding bestaat uit het completeren van de dossiers en het samenstellen
van een zitting. De zittingen worden bijgewoond door het rechtsgeleerd perso-
neel. Het komt overigens wel voor dat de ondersteuning van het Openbaar
Ministerie ook werkzaamheden verricht voor het kantongerecht (bijvoorbeeld
het maken van de vonnissen).
Na de zitting worden de stapels dossiers met zaken weer naar het parket verzon-
den. Daar komen de zittingen binnen bij de administratieve afdelingen (of
medewerkers) voor executie. Als de kantonrechter een geldboete heeft opge-
legd, is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de inning daarvan. De
geldboetes worden in eerste instantie geYnd met behulp van acceptgirokaarten.
Wanneer dat niet lukt, worden arrestatiebevelen opgemaakt en verzonden naar
de politie. Het proces wordt gestuurd en beheerst door de administratieve
executie-afdeling (of specifieke executiemedewerkers) van het parket.
Bij de afhandeling van verkeersovertredingen in het strafrechtelijk stelsel zijn
nog twee andere organisaties betrokken. In de eerste plaats kunnen de kantong-
erechten worden genoemd. Als de OM-transactie niet wordt betaald, kan de
zaak immers aan de kantonrechter worden voorgelegd. Hoewel de kantong-
erechten aanzienlijk in grootte kunnen verschillen, is de driedeling rechtsgeleerd
personeel, gerechtssecretaris en administratie ook daar zichtbaar. De zitting
komt binnen bij de sectie strafzaken van het kantongerecht. Daar wordt de
zitting verder voorbereid en worden de zaken beoordeeld door een gerechtsse-
cretaris en/of de kantonrechter. Kantonzittingen met meer dan honderd verkeers-
overtredingen zijn in het strafrechtelijk stelsel niet ongebruikelijk. De meeste
verdachten worden bij verstek veroordeeld, omdat ze niet op de zitting aanwezig
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zijn. Soms komen verdachten zich wel verweren. Hoewel verkeersovertredingen
kwantitatief een substantieel deel zijn van het werk van een kantongerecht, zijn
dit juridisch niet de meest interessante zaken. De productie van vonnissen ge-
schiedt door de sectie strafzaken van het kantongerecht of door het administra-
tief personeel van het arrondissementsparket.
Tenslotte speelt het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten (COG) een rol in
het proces, hoewel die rol relatief beperkt is. Als de zitting terugkomt bij het
parket en een verdachte is veroordeeld tot een geldboete, worden de gegevens
door parketmedewerkers ingevoerd in een geautomatiseerd systeem (IBIS). Ook
het COG is daarop aangesloten. Het verzenden van de gegevens naar het COG
door de parketten leidt ertoe dat daar een acceptgirokaart wordt aangemaakt.
Het COG verzendt die naar de veroordeelde. Als de geldboete wordt betaald,
wordt de betaling verwerkt door het COG. Hoewel dit aanvankelijk handmatig
gebeurt, kan gedurende de jaren tachtig een steeds groter deel van de betalingen
automatisch worden verwerkt met behulp van de tapes die van de bank worden
ontvangen. Als de acceptgirokaarten onbestelbaar retour komen, verifieert het
COG eerst het adres van de veroordeelde. Het COG kan geen beslissingen
nemen in een zaak (bijvoorbeeld voor een betalingsregeling); dat is uitsluitend
voorbehouden aan het Openbaar Ministerie.

De politie
Hoewel in het voorgaande steeds is gesproken over 'de' politie, is dit een verza-
melnaam voor een bonte verzameling van organisaties. De politie bestond en
bestaat alleen als abstractie; iedere politie-organisatie is anders. Naast de groe-
pen en districten van de rijkspolitie hebben grotere gemeenten in de jaren tachtig
nog eigen korpsen gemeentepolitie. En dan zijn er ook nog bijzondere korpsen,
waarvan de Algemene Verkeersdienst (AVD) in Driebergen in dit kader de
meest relevante is. Hoewel in de inrichting van de politiekorpsen wei overeenk-
omsten te ontdekken zijn, kunnen uitspraken over een bepaald korps niet zonder
meer worden toegepast op andere korpsen. In het kader van een onderzoek naar

de opsporing en afhandeling van verkeersovertredingen door de politie be-
schrijft Reussing vier verschillende korpsen: de Algemene Verkeersdienst, een
district van de rijkspolitie, een relatief groot korps gemeentepolitie en een min-
der groot korps van de gemeentepolitie (Reussing,  1991 a).
De Algemene Verkeersdienst van de rijkspolitie is een landelijk opererend
korps. Het oefent de politietaak uit ten aanzien van het verkeer op alle Neder-
landse snelwegen.  In 1989, voordat  de wet Mulder wordt ingevoerd, maakt  de
AVD zo'n 400.000 processen-verbaal op. Het korps bestaat dan uit twee opera-
tionele diensten (ondersteuning en verkeer) en vier beheersdiensten (automatise-
ring, personeel, financian en technische zaken). De dienst verkeer bestaat uit
negen afdelingen: een afdeling technische controles, een afdeling motorsurveil-
lance en zeven afdelingen die belast zijn met de algemene (auto)surveillance. De
algemene surveillance-afdelingen zijn werkzaam in een bepaalde regio van het
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land. Aan het hoofd van deze afdelingen staan afdelingscommandanten. Zij
worden geassisteerd door toegevoegd adjudanten en administratieve medewer-
kers. Verder bestaan de afdelingen uit surveillance-eenheden. Dat zijn groepen
surveillanten met aan het hoofd een commandant. De administratieve afhande-

ling van processen-verbaal berust bij de stafafdeling Operationele Administratie.
Dit is een stafafdeling van de Dienst Verkeer. De afdeling Operationele Admini-
stratie bestaat uit drie secties: de sectie invoer, de sectie verwerking en de sectie

afhandeling.
Het district Utrecht van de rijkspolitie is onderverdeeld in landgroepen, die elk
een deel van het district (dat bestaat uit die gemeenten waar geen gemeentepoli-
tie is) voor hun rekening nemen. Een centraal districtsbureau verricht overkoe-
pelende taken, waaronder verkeer. De afdeling verkeer van het district Utrecht
bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een afdeling surveillance, die operatione-
le ondersteuning aan de landgroepen geeft. Ook is er voor de ondersteuning aan
de landgroepen een afdeling technische ondersteuning; deze voert onder meer
de technische controles uit. Het Bureau Afhandeling Processen-verbaal (BAP)
handelt de verkeersboetes administratief af, met behulp van een geautomatiseerd
systeem voor de afhandeling van bekeuringen. Er zijn drie staffunctionarissen.
Niet alle rijkspolitiekorpsen beschikken overigens over een afdeling verkeer (of
een verkeersgroep).
Het korps van de gemeentepolitie Amersfoort bestaat uit drie diensten: operatio-
nele ondersteuning, beheersondersteuning en een uitvoerende dienst. De afde-
ling surveillance, welke uit zeven secties bestaat, valt onder de uitvoerende
dienst. Bij een sectie zijn gemiddeld acht agenten werkzaam, onder leiding van
een brigadier. Verschillende secties staan onder het bevel van een adjudant.
Parkeercontroles zijn in Amersfoort afzonderlijk ondergebracht in de gemeente-
lijke organisatie. De parkeercontroleurs hebben een beperkte opleiding en een
beperkte opsporingsbevoegdheid. De afdeling administratie handelt de boetes
administratief af; deze afdeling valt onder de dienst beheersondersteuning. De
afdeling administratie verricht zowel administratieve- als receptie-werkzaamhe-
den.

De gemeentepolitie Nieuwegein is een relatief klein korps. De operationele
taken worden voornamelijk uitgevoerd door de Geuniformeerde dienst. Daaron-
der vallen de surveillance-afdelingen, die in vier groepen van elk ongeveer tien
surveillanten zijn ondergebracht. Ook de afdeling rayonbewaking, die onder de
Getiniformeerde dienst valt, houdt zich bezig met de opsporing van verkeers-

overtredingen. Tenslotte valt ook de afdeling verkeerszaken onder de Geuni-
formeerde dienst. Deze afdeling heeft vooral beleidsinhoudelijke taken. De
administratieve verwerking van verkeersboetes geschiedt op de afdeling admini-
stratie, die onder de Justitiele, Administratieve en Beheersdienst van het korps
valt. Deze afdeling behandelt daarnaast de post, de financien en de archivering.
Ook de arrestatiebevelen worden door deze afdeling verzorgd. Ten tijde van het
onderzoek van Reussing werken vier personen bij de administratie. Per maand
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levert het korps ongeveer tweehonderd overtredingen aan, waarvan dertig pro-
cent betrekking heeft op parkeerovertredingen.
Hoewel de organisaties van de politiekorpsen onderling aanzienlijk (kunnen)
verschillen, worden ze onder andere gekarakteriseerd door een min of meer
strikt onderscheid tussen de executieve functies en de administratieve taken (zie
onder andere Braun, 1999; Gooren e.a., 1993; Reussing, 199 la). Dat onder-
scheid is ook in de structuur besloten, zoals de beschrijving van de vier korpsen
laat zien. Executieve medewerkers houden zich bezig met het operationele (het
'eigenlijke') politiewerk. Zij beschikken daartoe over opsporingsbevoegdheid.
Een ander deel van de medewerkers houdt zich bezig met administratief-techni-
sche zaken en bedrijfsvoering. De administratieve medewerkers ondersteunen
het proces van de executieven. Als het gaat om de processen-verbaal voor (ver-
keers)overtredingen, is en blijft de verbalisant (de executieve) zelf verantwoor-
delijk voor de bekeuringen die hij uitschrijft.
In de inrichting van de politie-organisatie is doorgaans sprake van een helder
patroon van arbeidsdeling. Het patroon is verankerd in de organisatiestructuur
door het bestaan van verschillende afdelingen voor de verschillende (typen)
werkzaamheden. Ook de rekrutering, training en het management van de ver-
schillende medewerkers weerspiegelt dit onderscheid tussen (type) werkzaamhe-
den en (type) medewerkers. De telefonische verhoorafdelingen zijn soms een
mengvorm, omdat daarin executieven en administratieve medewerkers naast
elkaar werken.
Het onderscheid tussen executieven en administratie komt dus onder andere in
de structuur van de organisatie tot uitdrukking. Executieven zijn in veel opzich-
ten de 'professionals' waar de organisatie om draait. Administratieve medewer-
kers ondersteunen dat proces. In het strafrechtelijk stelsel kan het ondersteunend
administratief proces uit verschillende handelingen bestaan, die ook georgani-
seerd en bewaakt moeten worden. De positie van administratie is in het straf-
rechtelijk stelsel dus zeker niet verwaarloosbaar, noch kwantitatief noch kwali-
tatief. Dat heeft onder andere te maken met het soms ingewikkelde administra-
tief proces van verwerking (het 'regisseren van het administratief proces').

'De positie van administratie in de politie-organisatie was fors. (...) De hele
verwerking van bekeuringen gebeurde door de administratie. Alles. De bewaking
erop, acceptgirokaarten uitsturen, antwoordkaarten uitsturen, bijhouden of

verbalisanten op tijd waren met het tekenen, noem maar op.'

De verhouding tussen executieve en administratieve afdelingen wordt onder
andere bepaald door de onderlinge verdeling van werkzaamheden. Hoewel het
onderscheid op een 'functioneel niveau' (in de structuur van de organisatie, in
de samenstelling van de afdelingen, de waardering van functies, enzovoort) min
of meer strikt is, kan de specifieke verdeling van werkzaamheden per korps
verschillen. Bepaalde activiteiten kunnen in het ene korps door de administratie

216



worden verricht, terwijl dat in een ander korps door een executieve medewerker
gebeurt.
Van een eenduidige orientatie bij de executieven kan eigenlijk niet worden

gesproken. Verschillen in orientatie kunnen te maken hebben met de 'plaats' in
de organisatie. Zo maakt Braun (1999) een onderscheid tussen policy cops,
street cops en management cops. De policy cops, zo stelt zij, worden gevormd
door de korpsleiding, de districtsleiding en divisieleiding en de beleidsmakers
van stafafdelingen. Voor hen is niet van belang wat er gebeurt, maar hoe dat
naar buiten toe wordt verteld. De groep street cops bestaat uit uitvoerende agen-
ten en hun operationeel managers. Aan hun culturele regels liggen drie vragen
ten grondslag: (1) hoe zorgen we dat we boeven vangen en hulp bieden in
ernstige noodsituaties, (2) hoe zorgen we dat we de omgeving uitsluiten en (3)
hoe waarborgen we de veiligheid van collega's? Hoewel het middenmanage-
ment bij de executieven vooral getypeerd wordt door het ontbreken van een
gedeeld cultuurpatroon, zijn management cops vooral te vinden in deze regionen
van de organisatie. De belangrijkste vraag waarop zij georienteerd zijn is: hoe
stuur ik mijn team zo aan dat het werkaanbod op een goede manier verwerkt
wordt? Een tweede vraag die hun orientatie karakteriseert is: hoe kan ik planma-
tig werken en een beleidslijn uitzetten, zonder dat deze top-down wordt aan-
geboden? De laatste vragen binnen de cultuur van de management cops zijn
tegenstrijdig. Zij luiden: (a) hoe zorg ik dat ik meedoe aan ontwikkelingen op
het niveau van de policy cops? en (b) hoe zorg ik dat ik gewaardeerd word als
tearnleider bij mijn ondergeschikten? Afhankelijk van de actuele situatie en van
het ambitieniveau van de individuele management cop ligt op een van beide

vragen het accent, aldus Braun (1999: 205).
Braun maakt binnen de categorie street cops geen onderscheid tussen orientaties
van executieven. Van der Torre (1999) doet dat weI. Hij onderscheidt pragmati-
ci, pessimisten, ordeherstellers en hulpverleners. Pragmatici vinden dat het hun
missie is om voor nette burgers een soort ongeschreven maatschappelijk con-
tract te handhaven: wie zich schikt naar conventionele normen heeft recht op
een basisgevoel van veiligheid en op noodhulp. Voor pragmatici bestaat de kern
van het politiewerk uit het uitoefenen van dwang in situaties waar burgers en
andere instanties zich geen raad mee weten. Het is volgens hen belangrijk dat
burgers erop kunnen rekenen dat de politie kordaat, effectief en zo nodig snel
optreedt als er iets mis gaat. Een pessimist is een gelaten diender. Hij voelt zich
miskend, heeft een hekel aan routinezaken en is sceptisch over het maatschappe-
lijk effect van het politiewerk. Het politiewerk is een manier om de eigen be-
staanszekerheid te garanderen; het heeft geen ideele kant. Vooral na een aantal

dienstjaren is de kans aanwezig dat executieven de kenmerken van een pessimis-
tische politiestijl gaan vertonen. Voor ordeherstellers is het politiewerk een
morele onderneming: politieagenten beslissen, vooral bij strafrechtelijke hand-
having van de rechtsorde, over de mate van schuld en onschuld: 'Zij reageren
dan ook enthousiast op spoedeisende meldingen, zoals een overval, een inbraak
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die nog aan de gang is en een vechtpartij met gewonden' (Van der Torre, 1999:
139). De professionaliteit van de politie behoort volgens de hulpverlener tot
uitdrukking te komen in de zakelijke en begripsvolle wijze waarop politieagen-
ten omgaan met de 'menselijke dimensie' van het politiewerk. De hulpverlener
vindt het vervelend dat de structuur en de cultuur van de politie-organisatie sterk
gericht zijn op handhaving; dat gaat immers ten koste van het aanpakken van
problemen rond klanten die onder politiemensen als lastig te boek staan (bij-
voorbeeld zwervers, verslaafden en psychisch gestoorden).
Ook als het gaat om verkeershandhaving kunnen stijlverschillen worden gecon-
stateerd bij executieve 'street cops'.  Een deel  van de executieven  is,  als het gaat
om verkeershandhaving, primair op bekeuren gericht.

'Er waren er die het hele RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens, SZ)
een keer bekeurd wilden hebben. Er was bijvoorbeeld iemand die bekeurde voor
kentekenverlichting.'

Anderen zijn vooral gericht op zichtbare aanwezigheid. Ook zijn er perioden
geweest dat de nadruk op zichtbare aanwezigheid lag. In die perioden werd
meer gewaarschuwd, vanuit de gedachte dat iemand aanhouden langs de weg en
deze persoon waarschuwen voor een begane snelheidsovertreding positief
uitwerkt op de grote groep weggebruikers die in de tussentijd dit tafereel pas-
seert. Een bijzondere groep executieve medewerkers binnen de verkeershandha-
ving is de groep die de technische controles verricht.

'Rondom een vrachtauto zitten allerlei technische eisen, voorwaarden en beta-
dingseisen en dergelijke. (...) Remeisen, hoogte, lengte, breedte en zo. Dat vereist
specialistische kennis. Als je jezelf erin verdiepte, controleerde je een vrachtauto
die  een  beetje  scheef  liep.   (...)  Als  die  vieze  dieselauto  je   niets   interesseerde
omdat je jas er alleen maar vies van werd, dan  liet je  'm gaan.'

Voor verschillende voorkeuren en een eigen invulling van het executieve werk
is in het strafrechtelijk stelsel en de toepassing ervan ook ruimte. De vrijheid
van politie-ambtenaren is in dit opzicht betrekkelijk groot, en daardoor zijn de
mogelijkheden om de individuele voorkeuren in het werk tot uitdrukking te
brengen ook groot (zie ook Van der Torre, 1999).

'Als het mooi weer was, was  er af en toe ruimte voor een snelheidscontrole.  Dan
pikte men en passant nog wat verkeerscontroles mee. (...) Zodra hij in de auto zat
wist de diender niet of hij linksaf of rechtsaf de poort uit ging. Hij was manager
buiten: hij bepaalde wat er gebeurde.'

Er bestaat dus ruimte voor verschillende voorkeuren en verschillende invulling-
en van het executieve werk, en die ruimte wordt tot op zekere hoogte door
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individuele 'dienders' ook ingevuld. Er is wel sprake van hierarchische controle
op de invulling, maar ook dat kan verschillen per groepschef of per korps. Tot in
de jaren tachtig wordt ten behoeve van de hierarchische controle in korpsen
gebruik gemaakt van zogenaamde verbalenkaarten, waarop het aantal en het
soort processen-verbaal per diender worden geregistreerd.

'Per diender had je een kaart, en die werd bijgehouden door de administratie.
Die kaart werd  ingeleverd bij de brigadier.  Op basis daarvan werd je ook beoor-
deeld. Negentig verbalen in de drie maanden, dat zijn er dertig per maand,
anderhalf per dag. (...) Er werd ook gekeken naar: heb je iets aan bijzondere
wetten gedaan? Zit er een Jachtwet bij? Zit er een Winkels[uitingswet bij? Heb je
rijtijdenverbaten? Geschreven verbalen noemden ze dat, want een mini-tje telde

eigenlijk niet mee. Je kon ook 28 rijtijdenverbalen schrijven, en dat woog dan
zwaarder dan 40 parkeerverbaaltjes. (...) Dus als je werd beoordeeld, ging het
onder andere over je verbalenkaart.  En als je  niet  genoeg had geschreven, moest
je daar toch wei wat aan doen.'

Niet alleen het aantal bekeuringen wordt geregistreerd, ook andere handelingen
kunnen op een zogenaamde 'mutatie' worden aangegeven. Zo wordt iedere
activiteit van de executieven vastgelegd.
Ondanks de vrijheid van de executieven voor een eigen invulling van het werk
en verschillende interpretaties van de taak, is er dus wel sprake van hierar-
chische controle. Daarin spelen aantallen een rol, maar omdat de registratie niet
alleen betrekking heeft op bekeuringen heeft de hierarchische controle een
breder karakter dan alleen maar het tellen van (verschillende typen) bekeuring-
en. De vrijheid van executieven is in de loop van de tijd overigens ook beperkt
door het projectmatig werken. Onder andere als het gaat om verkeer is de politie
vanaf het eind van de jaren tachtig projectmatiger gaan werken.
Niet alleen bij het bekeuren is de politie betrokken, ook bij het uitvoeren van
arrestatiebevelen speelt de politie een rol. Het verwerken van arrestatiebevelen
is een aangelegenheid voor de parketpolitie, een onderdeel van de rijkspolitie.
Naast de arrestatiebevelen verzorgt de parketpolitie ook het vervoer van arres-
tanten en de bewaking bij zittingen. Bij de reorganisatie van de politie zijn de
taken van de parketpolitie overgegaan op de regiokorpsen, waar de taken door-
gaans wel in afzonderlijke afdelingen zijn ondergebracht. Sommige korpsen
hebben ook nog een executiegroep.
Samenvattend kunnen de politie-organisaties voor zover het gaat om de betrok-
kenheid bij verkeersovertredingen aan de hand van enkele elementen worden
gekarakteriseerd. Een eerste kenmerk is de min of meer strikte scheiding tussen
executieven en ondersteuning (administratie), een scheiding die zowel in de
verdeling van werkzaamheden tot uitdrukking komt als in de organisatiestruc-
tuur. Hoewel de status van beide betrokkenen ten opzichte van elkaar kan ver-
schillen (het werk van de executieven staat voorop), is het werk van de admini-
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stratie soms betrekkelijk ingewikkeld. Het bewaken en beheersen van het admi-
nistratief proces bij een concrete bekeuring is een verantwoordelijkheid van de
executieve medewerkers, maar in de praktijk wordt deze waargemaakt door de
administratie. In de derde plaats laat de organisatie relatief veel ruimte aan
executieven om de politietaken naar eigen inzicht in te vullen. Er is wel hierar-
chische controle op de invulling van de ruimte die de executieven hebben.
Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen, zoals de verbalenkaart en de muta-
ties. Niet alleen de aantallen zijn daarvoor bepalend, maar de combinatie van
aantal en gewicht. Ook andere activiteiten dan bekeuren worden daarbij meege-
nomen.

Het Openbaar Ministerie en de kantongerechten
Het Openbaar Ministerie wordt van oudsher niet als organisatie gedefinieerd,
maar als functie die bij de verschillende gerechten wordt uitgeoefend. De functie
wordt bij de Hoge Raad uitgeoefend door de procureur-generaal en advocaten-
generaal, bij de gerechtshoven door de daar benoemde procureurs-generaal en
advocaten-generaal en bij de arrondissementsrechtbanken door de bij deze
gerechten benoemde officieren van justitie. De functie van het OM wordt indivi-
dueel uitgeoefend; de wet wijst taken en bevoegdheden toe aan afzonderlijke
functionarissen. De Commissie Openbaar Ministerie (1994) noemt drie factoren
van de wettelijke inrichting die bijdragen aan een juist begrip van het OM: (1)
de wetgever heeft volgens de gangbare opvatting binnen het OM dit als onder-
deel van de rechterlijke macht getypeerd, (2) de uitvoering van taken en be-
voegdheden van het OM is aan de afzonderlijke functionarissen toegewezen, en
(3) het functioneren van de leden van het OM ter terechtzitting laat zich niet op
voorhand sturen vanwege het professionele karakter ervan. De commissie ver-
volgt: 'Tezamen hebben deze factoren ertoe bijgedragen dat het functioneren
van het OM wordt gekenmerkt door het zelfstandig, autonoom en individualis-
tisch optreden van de leden van het OM' (Commissie Openbaar Ministerie,
1994: 20). Overigens is het functioneren van het OM als gevolg van de toene-
mende druk op de rechtshandhaving en de differentiatie en verbreding van de
handhaving wel veranderd. Het functioneren van het OM heeft, aldus de Com-
missie Openbaar Ministerie, steeds meer een beleidsmatig karakter gekregen.
Gedurende de tweede helft van de jaren tachtig verkeren parketten en (kan-
ton)gerechten in een reorganisatieproces dat de inrichting van hun organisaties
wezenlijk verandert. Deze organisaties komen op een aantal punten overeen (zie
Berenschot, 1984). Zo bestaat er in de praktijk een scherp onderscheid tussen
rechtsgeleerd personeel en ondersteunend personeel. De Officieren van Justitie
doen het juridische werk: het beoordelen van zaken, het vertegenwoordigen van
het Openbaar Ministerie bij zittingen, het beheersen van het proces wanneer de
verdachten in preventieve hechtenis zijn genomen, enzovoort. Het administratief
personeel registreert de zaken, maakt dossiers aan, stelt zittingen samen en
executeert vonnissen. Zowel in de structuur als in de cultuur van het parket is er
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een min of meer scherp onderscheid tussen beide categorieen medewerkers. De
derde laag in de organisatie wordt gevormd door de parketsecretarissen, die de
officieren van justitie niet secretarieel maar juridisch ondersteunen. Evenals een
Officier van Justitie beoordeelt een parketsecretaris individuele zaken. Ze be-
handelen vooral de eenvoudige zaken, waarbij het doorgaans gaat om misdrij-
ven die routinematig kunnen worden afgehandeld.
In de organisatiestructuur van zowel kantongerechten als parketten is het onder-
scheid tussen deze categorieen betrokkenen verwerkt. Het gaat om drie organi-
satorische lagen, die relatief los van elkaar staan. Bij de middelgrote en grotere
parketten ontstaan in de jaren tachtig overigens min of meer vaste functionele
relaties tussen groepjes off'icieren van justitie en secretarissen.
Voorafgaand aan de reorganisaties die volgen op de 'Berenschot-onderzoeken'
in de jaren tachtig zijn de administraties van parketten (naast bijzondere afde-
lingen, zoals de financitle afdeling en de slachtofferadministratie) ingericht op
basis van de volgorde van werkzaamheden: er zijn afdelingen, secties of mede-
werkers voor de registratie van zaken, voor zittingvoorbereiding en voor execu-
tie. Het werk is in serie geschakeld; iedere medewerker verricht een deelbewer-
king aan het totale 'product'. Afhankelijk van de grootte van het parket in kwes-
tie kunnen registratie en zittingvoorbereiding in specifieke afdelingen zijn
ondergebracht. Dat geldt ook voor executie. De afdeling executie is verantwoor-
delijk voor de executie van rechtbankzaken en kantonzaken, maar ook de be-
slagadministratie en het opsporingsregister worden soms bij executie onderge-
bracht. De mate van specialisatie van de medewerkers binnen de afdeling execu-
tie is onder meer afhankelijk van de grootte van het parket (bijvoorbeeld mede-
werkers voor verstekmededelingen, opsporingsregister, IBIS, arrestatiebevelen
en beslagzaken). De administratie van kantongerechten volgt het type zaken;
kantongerechten behandelen niet alleen strafzaken, maar ook civiele zaken.
Deze typen worden in afzonderlijke secties ondergebracht.
Ten behoeve van de staftaken beschikken parketten en gerechten niet over een
organisatorische verbijzondering (Berenschot, 1984). De personeelsadministra-
tie wordt, voorzover dat lokaal plaatsvindt, door lijnchefs verricht. Voor zover
ze worden toegepast, worden planning en voortgangscontrole ook zonder staf-
ondersteuning door het lijnmanagement verricht. Met het oog op de coOrdinatie
van de beleidsondersteuning is er in de (organisatorische) buurt van de hoofdof-
ficier doorgaans wel een beleidsfunctionaris aangesteld. Ondersteuning van het
management op het terrein van automatisering en organisatorische vraagstukken
treft men binnen de organisaties niet aan (Berenschot, 1984: 35).
Het uitvoeringsgerichte karakter van gerechten en parketten wordt onder meer
veroorzaakt door hun verhouding met het departement (destijds de Hoofddirec-
tie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp, HDORR). De Commissie Open-
baar Ministerie beschrijft de onderlinge verhouding als volgt: 'Iedere beslissing
over de aanschaf van materiaal, aanstelling van 'ondersteunend' personeel en
dergelijke liep langs Den Haag' (Commissie Openbaar Ministerie, 1994: 24). In
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de praktijk is sprake van een verdeling van verantwoordelijkheden, waarbij de
belangrijkste bevoegdheden aan HDORR (de Minister van Justitie) zijn toebe-
deeld. Zo wordt bijvoorbeeld de verdeling van de totale hoeveelheid beschik-
baar personeel bepaald aan de hand van centraal opgestelde normen. De wer-
ving en selectie van het niet rechtsgeleerd personeel is gedecentraliseerd, maar
binnen centraal gestelde randvoorwaarden (bijvoorbeeld de verplichting tot
opname van de vacature in het landelijk verspreide vacatureblad). Opleidingen
worden centraal verzorgd en de financiele functie is verdeeld tussen het centrale
niveau en de arrondissementsgriffiers. De arrondissementsgriffiers verzorgen de
materiele en financiele zaken voor alle instellingen van rechtspraak, die gelegen
zijn in hun arrondissement (gerechtshof, rechtbank, kantongerechten, ressorts-
parket en arrondissementsparket). Daar staat tegenover dat het ter beschikking
stellen van huisvesting centraal plaatsvindt; datzelfde geldt voor automatisering.
Ook de wijze waarop de administratie binnen de gerechten en parketten dient te
worden gevoerd, is voor het overgrote deel bepaald door centrale regelgeving.

'Er werden gewoon voorschriften gemaakt voor de handelingen tot in detail. U
gebruikt die kaart en rechtsboven zet u een paraaf. Er kwam een boekwerk uit
Den Haag. Dat kwam uit die toren gevallen, en dat moesten de administratieve

medewerkers bij de parketten zo maar doen. En niet anders. Niet alleen executie-
medewerkers, maar die van registratie en die van zittingvoorbereiding ook. Dit is
de dagvaarding en daar moet je dat invullen. De variabelen. Voor de rest was
het gewoon een unificaat. Het woord :egt het al: unificaat, een voorschrift, een
formulier. En dat werd gewoon in Den Haag gebakken en geregeld. En ze had-
den ook de illusie dat iedereen dat ook toepaste. Dat het op die manier ook
allemaal ging.  Vanuit de eenduidigheid.'

Deze elementen van de inrichting van gerechten en parketten worden halverwe-
ge de jaren tachtig ter discussie gesteld. Uit een onderzoek van Berenschot
(1984) blijkt dat de inrichting van de organisaties van parketten en gerechten
leidt tot doublures in de administratie, het vele malen over en weer zenden van
de dossiers, een oneigenlijke taakverdeling en de noodzaak tot het hanteren van
extra formulieren, overzichten en registers. Bovendien is sprake van een geringe
mate van coiirdinatie tussen afdelingen en instanties en een geringe mate van
inzicht in het totale proces bij het administratief personeel. Ook is de afstand
tussen administratie en secretariaat doorgaans groot, 'terwijl vanuit het werk
gezien nauwe aansluiting tussen de verschillende delen van de administratie en
delen van secretariaat geboden is'. Op het door de structuur gegeven grensvlak
tussen administratie en secretariaat ontstaan dus regelmatig competentiegeschil-
len. Tenslotte wijst Berenschot op de consequenties van de serieschakeling (de
scheiding tussen registratie, zittingvoorbereiding en executie), die het zicht voor
de individuele medewerker op het gehele proces beperkt en de kans op storingen
in het proces doet toenemen.
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De onvrede in de verhouding tussen HDORR enerzijds en de parketten en
gerechten anderzijds wordt door Berenschot ook in kaart gebracht. Zo blijkt dat
verzoeken van parketten of gerechten voor het aantrekken van (extra) personeel,
aanschaf van (extra) kantoormiddelen maanden, in een enkel geval zelfs jaren
onbeantwoord blijven. Daar stelt HDORR tegenover dat de lokale management-
ruimte die wel bestaat ook niet helemaal wordt benut. Met name de arrondisse-
mentsgriffiers zouden veel verder kunnen gaan in hun aandacht voor 'werkmet-
hodeverbetering, onderlinge afstemming van de diverse onderdelen binnen het
ondersteunend apparaat, alsook afstemming met bijvoorbeeld de parketten'.
Op basis van het onderzoek van Berenschot en vroege experimenten in het land
gaan parketten daarna langzaam tot zogenaamde unitvorming over. In dat kader
worden rechtsgeleerd personeel, secretarissen en administratief personeel bijeen
gebracht in een organisatorische eenheid (Berenschot, 1985: 90-91). Hoewel
unitvorming als idee (het bijeenbrengen van organisatie-onderdelen) gemeen-
goed is geworden, komen units in verschillende varianten voor. Toch is de
gedachte om de betekenis van de verschillende scheidingen in de organisatie
terug te dringen wel wijd verbreid bij parketten en gerechten, hoewel de mate
waarin de scheidingen ook cultureel betekenis hebben per parket verschilt. De
Commissie Openbaar Ministerie (1994: 25) onderscheidt twee soorten units: de
territoriaal en de functioneel (of zaaksgerichte) georganiseerde units. Territori-
aal georganiseerde units behandelen alle voorkomende zaken uit een bepaalde
regio, doorgaans gekoppeld aan de politiedistricten. De zaaksgerichte units
behandelen een stroom zaken voor het gehele arrondissement; vaak wordt een
onderscheid gemaakt tussen kantongerechts- en rechtbankzaken. Op de grotere
parketten is bovendien sprake van een nadere differentiatie in de vorm van een
unit voor zware georganiseerde criminaliteit, fraude-, economie- en/of milieuza-
ken. Daarnaast is op veel parketten sprake van een centrale unit ten behoeve van
de executie, slachtofferhulp, documentatie en dergelijke. Op dit stramien komen
verschillende lokale varianten voor, zoals units veel-voorkomende criminaliteit
en regio-units met of zonder kantongerechtszaken. Naast de units hebben de
meeste parketten ook zogenaamde filtereenheden ingericht, die zo snel mogelijk
een vervolgingsbeslissing nemen.
Bij de unitvorming is overigens soms wel een ander onderscheid expliciet ver-
ankerd in de organisatiestructuur van de arrondissementsparketten. Dat is het
onderscheid tussen kantonzaken (overtredingen) en rechtbankzaken (misdrij-
ven). Kantonzaken zijn doorgaans routinezaken. Ze zouden relatief eenvoudig
zijn om te beoordelen, hebben betrekking op overtredingen (in de meeste geval-
len gaat het om overtredingen van verkeersvoorschriften) en ze zouden ook niet
erg interessant zijn vanuit een juridisch perspectief. De behandeling van kanton-
zaken van verschillende gebieden in een arrondissement kan worden georgani-
seerd  in een specifieke 'kantonunit'. Hoewel er tussen rechtbankzaken onderling
grote verschillen bestaan (zeker tussen politierechterzaken en meervoudige
kamerzaken), worden deze als interessanter aangemerkt. Ze zijn juridisch min-
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der eenvoudig, en het delict is zwaarder. Binnen de organisatie van het parket
wordt aan kantonzaken dan ook een lagere status toegekend dan aan rechtbank-
zaken (waartussen ook weer grote 'statusverschillen' kunnen bestaan). Het
onderscheid heeft onder andere ook betekenis voor de status van de organisatie-
onderdelen die zich met kantonzaken bezig houden.

'De   organisatie   kijkt   daar   met   een   zekere   minachting   naar.   Ik  overdrijf  wat.
maar ik vind het toch wel de waarheid benaderen.  Want dat zijn maar flutzaken.
Het  gaat  om snelheidsovertredingen,  rood  licht  en technische  gebreken.'

De unitvorming leidt aan het eind van de jaren tachtig (en het begin van de jaren
negentig) tot nieuwe structuren voor de organisaties van parketten en gerechten.
Ook in de verhouding tussen HDORR en de arrondissementen zijn verandering-
en aangebracht. Op basis van het eindrapport van de Stuurgroep Functioneren
Rechterlijke Organisatie  uit  1986  is de zogenaamde DGO-structuur ingevoerd.
De directeur gerechtelijke ondersteuning (DGO) is een functionaris die als een
'beheersmanager' voor alle gerechtelijke diensten binnen het arrondissement de
verantwoordelijkheid heeft over de aanwending van de door de minister ter
beschikking gestelde personele en financidle middelen, met uitzondering van de
formatie van het rechtsgeleerd personeel (Advies Landelijke Begeleidingscom-
missie Invoering DGO-structuur, uitgebracht aan de Minister van Justitie op 27
juni   1989). De directeur gerechtelijke ondersteuning beschikt   over   een   staf
waarin deskundigheid is opgenomen ten aanzien van personeel, financien,
organisatie, bouwkunde en automatisering. De DGO werkt samen met de on-
derdeelsmanagers van de dienstonderdelen (griffies van de gerechten en de
parketorganisaties). Functioneel blijven het rechtsgeleerd personeel en de onder-
steunende afdelingen met elkaar verbonden. De hierarchische lijn loopt naar de
directeur gerechtelijke ondersteuning. Later worden in dit 'model' overigens
ook weer veranderingen aangebracht vanuit het idee van 'integraal manage-
ment'.
Binnen de grotendeels voorgegeven organisatiestructuren kunnen parketten en
gerechten onderling verschillen. Grote parketten zijn anders dan kleine parket-
ten, en ook kunnen regionale verschillen voorkomen (de parketten in Roermond
en Assen functioneren anders dan die in Amsterdam of Den Haag). Ook hebben
de gerechten en parketten zich in de loop van de tijd ontwikkeld, bijvoorbeeld
onder druk van de aantallen zaken of de nadruk die vanaf de jaren tachtig op het
bedrijfsmatig werken komt te liggen. Desondanks zijn deze organisaties aan de
hand van enkele karakteristieken te typeren, die in mindere of meerdere mate
van toepassing zijn op specifieke parketten of gerechten.
Van oudsher is het rechtsgeleerd personeel bij de parketten zelfstandig en indi-
vidueel georienteerd; het Openbaar Ministerie is wel getypeerd als een 'justitieel
organencomplex'. Voor het dagelijks werk van de officier van justitie heeft de
organisatie als geheel relatief weinig betekenis; officieren van justitie hebben
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zich te houden aan de regels en richtlijnen die zij krijgen, maar verrichten hun
werk van oudsher toch redelijk zelfstandig. Datzelfde geldt overigens voor
rechters, waar de individuele onafhankelijkheid ook juridisch is verankerd. De
min of meer individuele orientatie wordt door de Commissie Openbaar Ministe-
rie (1994), Hustinx citerend, als volgt verwoord:

'Het individuele lid van het OM beleefde artikel 4 van de Wet op de rechterlijke
organisatie "allereerst als een taakstelling voor zichzelf'. Het beleid dat hij
voerde was zijn eigen strafvorderingsbeleid. De officier van justitie was een
magistraat, belast met de zeggenschap over de opsporing en vervolging. Zijn taak
vervulde hij zaaksgewijs, naar eigen eer en geweten.'

Hoewel het werk van de officieren van justitie geleidelijk meer in de organisatie
is ingebed, is de individuele en zelfstandige, zo men wil ambachtelijke, orienta-
tie niet wezenlijk veranderd. In het citaat is ook een tweede kenmerk genoemd,
dat eveneens wijst op een ambachtelijke orientatie van de officieren van justitie.
Dat is het 'zaaksgewijs' werken, een professionele orientatie op het beoordelen
van individuele zaken. Ook de orientatie op individuele zaken is in de loop van
de tijd afgenomen, maar is als karakteristiek voor het werk van het rechtsgeleerd
personeel blijven bestaan.
In de organisatie van gerechten en parketten is het professionele, ambachtelijke
werk gescheiden van het ondersteunende, routinematige werk. Aanvankelijk is
de scheiding relatief strikt. Door de introductie van de functie van secretaris (en
bij de parketten ook die van assistent-dagvaarder) vervaagt het onderscheid
enigszins. Het onderscheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het type zaken
dat door de verschillende betrokkenen wordt beoordeeld en behandeld. De
complexe zaken worden door het rechtsgeleerd personeel beoordeeld. Eenvoudi-
ge zaken die routinematig kunnen worden afgehandeld komen bij secretarissen
of assistent-dagvaarders terecht. Ook tussen de secretarissen en assistent-dag-
vaarders bestaat een dergelijke verdeling in type zaken.
Het beoordelen van verschillende typen zaken, verdeeld naar complexiteit en
mate waarin routinematige afhandeling mogelijk is, levert ook verschillende
oritintaties op tussen de professionals enerzijds en de 'ondersteuning' ander-
zijds. Professionals zijn primair georienteerd op het individueel geval, op de
specifieke finesses van de zaak die ze krijgen voorgelegd. De strafprocedure is
bijna per definitie ingewikkeld. Maar ook de beoordeling van de zaak zelf kan
complex zijn, bijvoorbeeld omdat de bewijslast ingewikkeld is of de vraag naar
schuld van belang is. Bij de routinegevallen (- eenvoudige - overtredingen) is de
beoordeling meer gestandaardiseerd en is de procedure eenvoudiger. Mede
daardoor   zijn deze betrokkenen vooral georienteerd op 'productie',   op   het
afdoen van zaken.
Het verschillende type professionaliteit leidt tot andere orientaties, maar ook tot
statusverschillen in de organisatie. Het rechtsgeleerd personeel wordt 'hoger'
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gewaardeerd dan de secretarissen en de administratie, bijvoorbeeld in schalen.
De (juridische) professie is ook 'hoger' dan 'management' in dit type organisa-
ties. Daardoor bestaat er volgens Hulsenbek (1991: 349) ondanks de aanwezige
hierarchie binnen het Openbaar Ministerie een natuurlijke aversie tegen mana-
gers en management van buiten de eigen kring. De 'hogere' waardering leidt er
tegelijkertijd toe dat een carrierepad in zo'n organisatie primair bepaald wordt
door de professie. Niet de hoeveelheid productie draagt bij aan iemands carri&re,
maar de mate waarin werkzaamheden meer lijken op die van de (juridische)
professionals.

'Als je op een parket begon, dan was medewerker registratie zo'n beetje de
tweede functie, Als je binnen kwam. dan begon je op de justitiele documentatie.
Als je goed was mocht je door, als je niet  wilde  deugen dan  bleef je  daar de  rest
van je ambtelijk leven hangen. Dat was gewoon de grote kaartenbak waarin je
opschreef dat iemand veroordeeld was. Dan ging je vervolgens de parketorgani-
satie in. En het ultieme was natuurtijk als je parketsecretaris werd. want dan tel
je pas echt mee. Op de administratie begon je pas langzaam mee te tellen als
assistent-dagvaarder.'

Ook in de vrijheid ten aanzien van de inrichting van het eigen werk verschillen
het rechtsgeleerd en het ondersteunend personeel van elkaar. Secretarissen
bevinden zich tussen het rechtsgeleerd en het administratief personeel. Het
rechtsgeleerd personeel is relatief vrij om het werk naar eigen inzicht in te
richten. De aard van het werk brengt dat met zich mee. Er zijn wel richtlijnen en
er is wel beleid, althans bij het Openbaar Ministerie (niet bij de zittende magis-
tratuur), maar complexe zaken zijn en blijven relatief uniek. En hoewel ook bij
de rechterlijke beoordeling wel sprake is van een zekere mate van eenduidig-
heid, garandeert de onafhankelijkheid van individuele rechters betrekkelijk veel
vrijheid ten aanzien van zowel de beoordeling van zaken als de inrichting van
het werk.
De grote mate van vrijheid van de individuele officier van justitie brengt de
Commissie Openbaar Ministerie (1994: 20) tot de conclusie dat interne sturing
bij het Openbaar Ministerie door overleg geschiedt. Bij de administratie is
daarentegen sprake van een relatief sterke sturing door de nauwkeurige (centra-
le) omschrijving van de administratieve organisatie. Daarin wordt omschreven
welke handelingen moeten worden verricht; voor zover er sprake is van een
beoordeling (bijvoorbeeld bij OM-transacties) is die, afhankelijk van de zaak en
de functie van de beoordelaar (assistent-dagvaarder, parketsecretaris of officier
van justitie), in meerdere of mindere mate gestandaardiseerd en voorgeschreven.
Ook de hierarchische controle is binnen de ambtelijke cultuur van parketten en
gerechten nadrukkelijk aanwezig. Deze blijft aanvullend ten opzichte van de
structurering van het werk, omdat de ruimte om de organisatie naar eigen inzicht
in te richten beperkt is door de centrale voorschriften van HDORR en het ont-
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breken van gespecialiseerde staffunctionarissen in de arrondissementen.
Ten minste adn karakteristiek van de dominante oriantatie binnen de arrondisse-
mentsparketten kan nog worden genoemd. Dat is de nadruk op vervolgen.
Vooral de activiteiten die aan een zitting vooraf gaan zijn voor de officier van
justitie interessant. Voor de activiteiten daarna wordt minder belangstelling
waargenomen, hoewel ook de executie van vonnissen formeel een verantwoor-
delijkheid van het Openbaar Ministerie is. Er zijn wel Officieren van Justitie die
executie in hun portefeuille hebben. Noch vanuit juridisch noch vanuit een
vervolgingsperspectief is executie echter erg interessant. Een consequentie
hiervan is dat er met administratieve capaciteit wordt geschoven: bij capaciteits-
problemen worden mensen onttrokken aan executie en ingezet voor de andere
administratieve processen.

'Het merended van de officieren had er belang bij dat men op de zitting een goede
veroordeling kreeg. En daar was hen ook alles aan gelegen. Dus met name het
opstellen  van  dagvaardingen  (zit  die  zaak  goed  waterdicht?),  dat  was  van  belang.
Dan konden ze niet afgaan op een zitting. Daar werd dus ook heel ved tijd aan
besteed. Zodra de zitting geweest was. werd de zitting op de administratie neerge-
klapt van 'red je er maar mee'. Op het ene parket was dat anders georganiseerd dan
op het andere. Elk parket had en heeft een executie-officier. Het hing er heel sterk
van af welke  officier je  als  executie-officier  had.'

Binnen de administratie nemen afdelingen, secties en medewerkers voor execu-
tie ook een min of meer 'geksoleerde' positie in. Hoewel de status van de admi-
nistratieve afdelingen voor executie binnen het geheel van administratieve
afdelingen niet eenduidig hoger of lager was, blijft het in veel opzichten toch
een fremdkOrper binnen de organisatie van de parketten. Dat zou te maken
kunnen hebben met de cesuur die de zitting veroorzaakt in de route die een zaak
bij het parket doorloopt.

'Het OM is een vervolgingsorganisatie, en geen executie-organisatie.'

Centraal Ontvangkantoor der Gerechten
Zoals de gedetailleerde beschrijving van het proces laat zien, speelt het Centraal
Ontvangkantoor der Gerechten (COG) in het strafrechtelijk stelsel een beperkte
rol. Het beschikt ook over een relatief kleine organisatie, die varieert tussen de
tien en vijftien medewerkers.  Het  COG is opgericht  in 1978. Voordat  het werd
opgericht ontvingen de parketten de inkomsten uit geldboetes zelf. De introduc-
tie van een (centraal) geautomatiseerd systeem voor de inning van geldboetes
(IBIS)   in 1978 leidt ertoe dat daarvoor  ook een (centrale) organisatie wordt
opgezet.
Het COG is ingericht in drie verschillende units, te weten: (1) de unit bewer-
king, (2) de unit data-entry, en (3) de unit boekhouding. Van staffuncties is bij
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het COG geen sprake. Bewerking houdt zich primair bezig met het bestemmen
van ontvangen bedragen die niet automatisch verwerkt kunnen worden. Het gaat
vooral om vonnissen die niet betaald worden met de aan de veroordeelde toege-
zonden acceptgiro of vonnissen waarvan de betaling door het systeem wordt
geweigerd. Het systeem weigert bijvoorbeeld betalingen omdat het bedrag niet
overeenstemt met dat wat in het systeem open staat. Data-entry onderhoudt de
dagelijkse communicatie met het computersysteem van het Rijks Computer
Centrum in Apeldoorn. Door deze afdeling worden mutaties ingevoerd, zoals de
adreswijzigingen van de veroordeelden. Tevens worden de niet automatisch
verwerkte betalingen na bestemming door de unit bewerking door de unit data-
entry ingevoerd. Data-entry is dus feitelijk met niets anders bezig dan het invoe-
ren van data. De unit boekhouding verzorgt de financiele verantwoording van
het systeem en voert daartoe verschillende (comptabele) controles uit.
De relatief kleine staf van het COG bestaat vrijwel volledig uit administratief-
technisch personeel. Tussen de units bestaan wel verschillen in de aard en het
niveau van de werkzaamheden. en ook in het type medewerker dat de werk-
zaamheden verricht. De unit data-entry houdt zich uitsluitend bezig met het
invoeren van gegevens. Het 'uitzoekwerk' gebeurt door de unit bewerking. Het
uitzoekwerk omvat onder andere de adresverificaties, het feitelijk bestemmen
van gelden (de 'niet-bestemde ontvangsten' die niet automatisch door het sys-
teem worden bestemd) op zaaknummers en de telefonische contacten. De finan-
ciele administratie gebeurt door boekhouding. De niveauverschillen (bijvoor-
beeld voor wat betreft waardering en salarisschaal) tussen de afdelingen gaan
samen met afstand tussen de units. De afstand is overigens uitsluitend organisa-
torisch; in de kleine organisatie van het COG is de fysieke afstand immers
gering. De medewerkers van het COG zitten fysiek bij elkaar in een ruimte.

'Het waren drie eilandjes. (...) Het was een administratiebureautje. (...) ledereen
zat op Un afdeling, in Un zaal. (...) Het hoofd zat in een apart hokje, met een
raam  e rtussen.'

Tot aan het eind van de jaren tachtig wordt het COG getypeerd als een organisa-
tie met een 'ambtelijke cultuur' met overwegend 'administratief-ondersteunend'
personeel (de 'traditionele klerken'). Van juridische expertise in de organisatie
is in die tijd nauwelijks sprake. Omdat het COG te maken heeft met aanzienlijke
hoeveelheden geldboetes en een beperkte rol in het proces (alleen innen van
geld, terwijl alle besluiten door het parket worden genomen) ligt een administra-
tieve orientatie (administratief verwerken van zaken) voor de hand. Ook de
relatieve eenvoud van de deelbewerkingen rondom het inningsproces draagt bij
aan zo'n administratieve orientatie. Het geld moet goed en vooral nauwkeurig
geYnd en bestemd worden.
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7.3.3 Van strafrechtelijk netwerk naar administratiefrechtelijk netwerk

Na het verschijnen van het rapport van de commissie-Mulder start een project
dat uiteindelijk uitmondt in de wet Mulder, een uitvoeringsorganisatie en een
geautomatiseerd systeem. Het project-Mulder is op hoofdlijnen als volgt aan-
gepakt. Tijdens de kamerbehandeling van het wetsontwerp geeft de secretaris-
generaal van het ministerie van justitie aan HDORR mondeling de opdracht tot
het uitvoeren van een definitiestudie. Aan deze opdracht is een vooronderzoek
vooraf gegaan, dat ook in de vergadering van procureurs-generaal is besproken.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het vooronderzoek zijn:
- bedrijfseconomisch gezien levert invoering van de wet Mulder hogere baten

op dan het strafrechtelijk systeem, zoals dat destijds functioneerde;
-  er dient een centraal justitieel incassobureau te worden opgezet voor de

inning van administratieve sancties en het verhaal op bankrekeningen;
-  er is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor het gebruik van

verhaal en dwang;
-  voor de invoering van de wet Mulder kan het best een projectorganisatie

worden opgericht.
Op basis van het nader gewijzigd voorstel van wet gaat het projectteam Mulder
(dat aanvankelijk bestaat uit vijf personen) van start met de definitiestudie. Het
projectteam neemt centrale incasso als uitgangspunt voor zijn werkzaamheden,
zoals dat ook in het vooronderzoek is uitgewerkt. Ook kiest het projectteam
voor regionale invoering, omdat daardoor het aantal betrokken instanties beperkt
blijft (Projectteam Mulder, 1988). Binnen het project worden verschillende
onderdelen ('deelteams') onderscheiden voor de verschillende typen betrokke-
nen: een deelteam politie, een deelteam rechterlijke macht/openbaar ministerie
en een deelteam  CJIB. De betrokken organisaties  zijn  ook in personeel opzicht
vertegenwoordigd in de teams. De secretaris-generaal van het Ministerie van
Justitie is opdrachtgever voor het project.
Op basis van de definitiestudie, die op 16 december 1988 verschijnt, verricht het
projectteam nader onderzoek naar alternatieven voor de oprichting van het
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De Departementsraad besluit op 10
maart  1989 tot invoering  van het systeem Mulder conform het eindrapport  van
de definitiestudie. Daarmee wordt feitelijk min of meer definitief de keuze
gemaakt voor centrale incasso. Het projectteam wordt opgedragen om uit te
gaan van een personeelssterkte van maximaal vijftig personen voor het CJIB.
Die organisatie krijgt uitsluitend de verantwoordelijkheid voor 'een goed ver-
loop van de incasso van de administratieve sancties'. Het COG blijft in elk geval
tijdens deze fase belast met de incasso van boetes op grond van strafvonnissen.
WeI moet het CJIB flexibel worden opgezet, zodat het ook andere incassotaken
op zich kan nemen.
Tezamen met het eindrapport basisontwerp systeem Mulder wordt het eindrap-
port  Analyse en ontwerp  op 31 augustus 1989 overhandigd aan HDORR.  In  de
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fase analyse en ontwerp is de toepassing van de wet Mulder nader geanalyseerd

en geconcretiseerd, met name op het punt van administratieve organisatie en
informatiesysteem. Ook zijn de (geplande) organisatorische veranderingen
uitgewerkt. Omdat de wet in de tussentijd in het Staatsblad is gepubliceerd heeft
het projectteam duidelijkheid over de wettekst. Gedurende het verloop van het
proces wordt de wet overigens nog wel aangepast om de uitvoerbaarheid ervan
te  waarborgen.  Op   1  september  1989  gaat  de fase Realisatie en implementatie
van start, teneinde de wet Mulder op  1  september  1990  in de startregio Utrecht
in te voeren. Tevens wordt in deze fase een plan van aanpak voorbereid voor de
landelijke invoering, inclusief de verdere ontwikkeling van het CJIB, de veran-
deringen bij de parketten en bij de politie (Projectteam Mulder, 1990). Ook de
voorlichting aan alle betrokkenen wordt in de fase realisatie en implementatie
voorbereid. Door middel van cursussen en leergangen worden de betrokken
medewerkers (bij politie, Openbaar Ministerie en griffies) opgeleid om met de
wet Mulder om te gaan. Ten aanzien van het verhaaistraject wordt in deze fase
besloten dat definitief te centraliseren en onder te brengen  bij   het  CJIB.   Ook
wordt het CJIB, dat zich in eerste instantie bevindt in Utrecht, 'gevuld' met
personeel. Het testen van de automatisering leidt niet tot problemen en dus kan
landelijke invoering worden voorbereid.  Op  1  september 1990 wordt  het  CJIB
verzelfstandigd van het projectteam. De ressortsgewijze invoering van de wet
Mulder in de jaren daarop leidt ertoe dat het CJIB zich geleidelijk uitbreidt. Ook
verhuist het CJIB naar Leeuwarden.
In de loop van het organisatie-ontwikkelingstraject heeft het projectteam voort-
durend keuzen gemaakt ten aanzien van de inrichting van het administratiefrech-
telijk netwerk en, daarmee samenhangend, de inrichting van het informatiesys-
teem. Een wezenlijke beslissing betreft de vraag of de incasso al dan niet moet
worden gecentraliseerd. In het strafrechtelijk stelsel zijn de politiekorpsen,
evenals de arrondissementsparketten, zelf verantwoordelijk voor de inning van
transacties. De inning van geldboetevonnissen is weliswaar een verantwoorde-
lijkheid van de parketten, maar die gebruiken voor concrete administratieve
activiteiten het COG. Nadat eigenlijk direct al voor centralisatie (landelijke
incasso, dus niet bij de parketten) is gekozen, worden toch nog verschillende
alternatieven verkend. Op basis van die verkenning bevestigt de Departements-
raad de keuze voor centralisatie. Vooral efficientiemotieven liggen aan deze
keuze ten grondslag. Hoewel centralisatie ook nadelen heeft, is het gewicht van
de voordelen doorslaggevend.

Voordelen van centralisatie van de incasso van Mulderboetes zijn (Reussing,
1991b: 8):
-    Het leidt tot minder werkdruk bij de arrondissementsparketten en de

opsporingsinstanties.
-    Bij het CJIB kunnen op termijn ook andere incasso-functies worden

ondergebracht.
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-       Centraal kan relatief eenvoudig de laatste beheers- en beleidsinformatie
worden verstrekt over de werking van de wet.
Centralisatie biedt de mogelijkheid voor het inrichten van een 'model-
administratie', die voldoet aan de eisen van de accountants.

- Centralisatie biedt ook de mogelijkheid voor uniforme communicatie met
de betrokken burgers en een eenduidige bewaking van de incasso.

-        Samenwerking met andere centraal 'aan te sturen' organisaties is eenvou-
dig te realiseren.

- Centralisatie biedt de mogelijkheid voor het automatisch bestemmen van
gelden (via de GMU-tape van de Postbank).

Centralisatie heeft ook nadelen. Zo is met het opzetten van een nieuwe organisa-
tie mogelijk extra tijd en geld gemoeid. Ook levert centralisatie additionele
exploitatielasten op voor het Ministerie van Justitie (in de vorm van het CJIB).
Omdat beroep en dwang aanvankelijk bij de parketten zijn ondergebracht is extra
communicatie nodig. Ook leidt centralisatie tot een grotere afstand tussen het
CJIB en de lokale instanties (parketten, gerechten en politie). Tenslotte zou
centralisatie nadelig kunnen zijn bij de aanpak van 'moeilijke gevallen', personen
die meerdere zaken in meerdere fasen tegelijkertijd hebben lopen. Er zijn dan
immers verschillende organisaties tegelijk met dezelfde persoon bezig (bijvoor-
beeld politie, parket en CJIB).

Centralisatie van de incasso had overigens ook kunnen betekenen dat de taken
van het COG, dat voor de geldboetevonnissen al als een soort centraal incasso-
bureau fungeert, zouden worden uitgebreid met de wet Mulder. Toch is daar
expliciet niet voor gekozen. Daarin heeft het imago dat het COG destijds had
(eind van de jaren tachtig) als 'een stoffig administratiekantoor dat sterk van de
parketten afhankelijk is' een rol gespeeld. En gezien het rapport-Van Gend, dat
aantoonde dat executie bij de parketten doorgaans lage prioriteit genoot, lag het
onderbrengen van de incasso bij de parketten evenmin voor de hand.
Het weghalen van de incassotaak bij de parketten stuit overigens weI op weer-
stand bij diezelfde parketten. Minder taken betekent ook minder middelen, en
dat in een situatie dat de parketten met toenemende werkdruk (en ook achter-
standen) te maken hebben. Omdat het Ministerie van Justitie waarborgen creeert
voor de formatie bij de parketten neemt de weerstand snel af, hoewel de conse-
quenties van de wet Mulder voor het OM toch nog aanzienlijk zijn. Dat heeft
ook te maken met een andere keuze. Hoewel formeel de inning van administra-
tieve sancties in de wet Mulder een verantwoordelijkheid is van het Openbaar
Ministerie, is feitelijk de keuze gemaakt om de rol van het CJIB in het incas-
soproces te maximaliseren.

'We (betrokkenen in het projectteam, SZ) moesten er eigentijk voor zorgen dat
het Openbaar Ministerie geen enkele functie heeft.  Maar dat mag je nooit hard-
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op zeggen. Dat moet weI de werketijkheid zijn. Want zodra we de functie daar
neerteggen wordt het niets met de uitvoering van die wet. Daarom is de pure
theoretische bepaling ook opgeschreven dat het OM belast blijft met de executie

van de geldboete Cook bij Mulder-zaken, SZ). In de praktijk moest je dat dus
anders  organiseren.'

Het creeren van een nieuwe organisatie in de tijd dat het zogenaamde 'ketenden-
ken'  in de justitiesector opkomt lijkt op het eerste gezicht merkwaardig. Door de
grote hoeveelheid organisaties die een zaak achtereenvolgens moet doorlopen
ontstaan immers coBrdinatieproblemen, die in de loop van de jaren tachtig
steeds sterker door het Ministerie van Justitie worden ervaren. Op het niveau
van de 'keten van organisaties' zou daarom beter moeten worden 'gestuurd'.  En
dan lijkt het onlogisch om voor een nieuwe taak weer een extra organisatie in de
keten te introduceren. Toch maakt informatie- en communicatietechnologie het
mogelijk om op een andere manier te coijrdineren, en daar is door het project-
team Mulder ook gebruik van gemaakt. Zowel parketten als CJIB maken im-
mers gebruik van dezelfde informatie die ze uit hetzelfde systeem krijgen aan-
gereikt.

'Je gaat dus integreren op informatieniveau. En niet dat alles binnen un organi-
satie past. En dat vind ik dus een veel duidelijker vorm van integreren dan die
organisaties maar aan elkaar plakken en te zeggen dat er un man over gaat.'

Het projectteam Mulder heeft ten aanzien van de inrichting van het administra-
tiefrechtelijk netwerk als geheel wezenlijke keuzen gemaakt. Hoewel ten tijde
van het projectteam de eerste contouren van het CJIB zichtbaar worden, heeft
het CJIB zich vooral na de landelijke invoering sterk ontwikkeld. In de volgende
paragraaf worden de inrichting, het karakter en de ontwikkeling van het CJIB
beschreven. Enkele overwegingen van het projectteam kunnen in dit verband
reeds worden genoemd. Ten eerste de overweging om het CJIB als een gerech-
telijke dienst in te richten. Aanvankelijk krijgt het CJIB de status van een ge-
rechtelijke dienst. Ook voor wat betreft de inrichting wordt aangesloten bij de
idee van een gerechtelijke dienst (zie Reussing, 199 lb). Dit idee wordt echter al
vrij snel van de hand gewezen.

'
Kijk,  wij  zeiden.  ' Je  kunt er wet een gerechtelijke dienst van maken, maar dat is

een beetje raar. Want die gerechtelijke diensten zijn arrondissementaal georga-
niseerd. Deze club werkt landelijk. Dat is toch een vierkange in een rondje
stoppen of andersom. Dat wordt een beetje lastig. Het kan wel, inaar het past
niet echt.'

Een andere overweging van het projectteam heeft betrekking op het karakter van
het CJIB. Het CJIB wordt gezien als een organisatie waar 'bulkprocessen wor-
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den gedraaid'.  Het moet een verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie worden, die
relatief los van andere justitie-organisaties kan functioneren. De vereiste zelf-
standigheid van het CJIB heeft ook te maken met de mogelijkheden die het
volgens het projectteam moet krijgen om 'snel en flexibel in te spelen op de
situatie  van het moment'. Het projectteam wil voorkomen  dat  het CJIB slechts
een passieve organisatie wordt die van andere organisaties afhankelijk is zonder
mogelijkheden om zelf initiatief te nemen.
Een andere overweging die het projectteam bij de inrichting van het CJIB na-
drukkelijk voor ogen heeft gehouden is flexibiliteit (zie ook Reussing, 1991 a:

16-17). Die flexibiliteit heeft tenminste twee aspecten. In de eerste plaats gaat
het om het takenpakket van het CJIB. Reeds in een vroeg stadium wordt als
uitgangspunt voor de inrichting van het CJIB genomen dat deze organisatie
nieuwe taken moet kunnen incorporeren in de bestaande organisatie. Niet alleen
het COG zou op termijn moeten kunnen overgaan in het CJIB, ook wordt ge-
dacht aan taken op het gebied van verkeer (tolheffing) en alimentatie. Als het
maar gaat om de specialiteit van het CJIB: bulk-incasso. Ook moet het CJIB
kunnen inspelen op de groei van het aantal zaken. Ten tijde van de organisatie-
ontwikkeling wordt een groei van het aantal zaken van 2,6 miljoen naar vier
miljoen zaken voorzien.
Tenslotte kiest het projectteam voor een Raad van toezicht. Deze raad is vooral
gecreeerd om een verbinding te leggen tussen het zogenaamde 'beleidsmatige'
en het 'beheersmatige' aspect. Beide aspecten spelen een rol bij de inning van
sancties. Beleidsmatig gaat het om vragen als hoeveel sancties vanuit een oog-
punt van rechtshandhaving moeten worden opgelegd en welke inspanningen
moeten worden geleverd om een opgelegde sanctie ook daadwerkelijk te innen.

Als het gaat om beheer komt de vraag in beeld welke middelen moeten en
kunnen worden vrijgemaakt om het geformuleerde beleid ook te kunnen waar-
maken. In de Raad van toezicht, waarin onder andere het ministerie en de rech-
terlijke macht zijn vertegenwoordigd, komen de beide verantwoordelijkheden
bijeen.

7.3.4 Het administratiefrechtelijk netwerk

Verloop van het proces
De invoering van de wet Mulder leidt tot een nieuw proces voor de afhandeling
van verkeersovertredingen die onder de werking van deze wet vallen. Vanaf de
invoering van de wet worden deze overtredingen overigens Mulder-gedragingen
genoemd. Uiteraard is het proces langzaam gegroeid en in fasen ontwikkeld, net
als de organisatie daaromheen. Na de zogenaamde restyling van de wet Mulder
verloopt het proces als volgt (zie onder andere Onneweer, 1997, Centraal Justi-
tieel Incasso Bureau, 1997).
Als een opsporingsambtenaar een Mulder-gedraging observeert, wordt dat
vastgelegd. De belangrijkste categorieen zaken zijn kentekengedragingen (snel-
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heid en parkeren) en gedragingen die met een staandehouding gepaard gaan. De
gegevens komen eerst bij de administratieve afdeling van het politiekorps te-
recht (zie ook Albers en Mayer, 1996). Als de gegevens compleet zijn, worden
ze via het computernetwerk naar het CJIB verzonden. Daar komen de batches
met gedragingen binnen, die in de nachtverwerking worden verwerkt en als
beschikkingen naar de betrokkene worden verzonden. Eerst wordt overigens
gecontroleerd of de gegevens correct zijn. Dat gebeurt automatisch door op de
data enkele controles toe te passen. Betaalt de betrokkene binnen de daarvoor
gestelde termijn met de OLA, dan komt de betaling bij de Postbank binnen.

De postbank verwerkt de betaling en verzendt een tape met betalingen (GeYnte-
greerde Mutatie Uitvoer, of GMU-tape) naar het CJIB. Het CJIB leest de tape in,
en de zaken worden automatisch 'dichtgeboekt' (de betaling wordt bij de zaak
gevoegd, waardoor de zaak kan worden afgesloten). Betalingen die niet automa-
tisch kunnen worden bestemd  (als bij voorbeeld het beschikkingnummer  niet  is
vermeld), moeten handmatig worden uitgezocht en bestemd. Dat gebeurt door de
afdeling financieel beheer van het CJIB.

Als de OLA's onbestelbaar retour komen, gaat de afdeling verificatie van het
CJIB aan de slag. Deze probeert via de gemeentelijke bevolkingsadministratie
(GBA) of de Kamer van Koophandel het goede adres alsnog te traceren. Het is
mogelijk dat de betrokkene in beroep gaat tegen de beschikking bij het Open-
baar Ministerie.

Het arrondissementsparket ontvangt dan een beroepsschrift en stelt het CJIB
daarvan via het gekoppelde computersysteem op de hoogte aan de hand van het
beschikkingnummer. In het systeem van het CJIB wordt de zaak dan in de wacht-
stand geplaatst, wat betekent dat het incassoproces tijdelijk stopt (het CJIB is dan
ook niet meer geautoriseerd om de gegevens te veranderen). Als het parket in het
geautomatiseerd systeem invoert dat beroep is ingesteld, produceert het informa-
tiesysteem van het CJIB ten behoeve van het parket een zaakoverzicht. Het
resultaat van de beoordeling wordt ingevoerd in het geautomatiseerd systeem.

Wordt het beroep gegrond verklaard, dan is de zaak afgedaan. Wordt het beroep
ongegrond verklaard (of moet een lager bedrag worden betaald), dan krijgt de
betrokkene een beschikking van de Officier van Justitie en een acceptgirokaart
van het CJIB. Het beroep kan in bepaalde gevallen ook gegrond worden ver-
klaard omdat er een nieuwe betrokkene is (bijvoorbeeld bij huurzaken of dief-
stal). Het parket voert dan een nieuwe betrokkene in, en het CJIB vervolgt de
incasso-activiteiten bij de nieuwe betrokkene. Dat geldt ook voor het beroep bij
de kantonrechter. De betrokkene moet dan zekerheid stellen en de zaak komt bij
het CJIB wederom in de wachtstand. Wordt de administratieve boete niet op tijd
betaald en gaat de betrokkene niet in beroep, dan volgt de volgende fase in het
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zogenaamde OLA-traject.

Het systeem maakt dan automatisch een aanmaning aan (op dezelfde manier als
de eerste OLA). Wordt er niet op tijd betaald, dan maakt het systeem, wederom
geheel automatisch, een tweede aanmaning aan. Betaalt de betrokkene na een
eerste of een tweede aanmaning, dan volgt het proces van bestemmen. Als ook de
tweede aanmaning niet wordt betaald, wordt eerst standaard opnieuw het adres
van de betrokkene geverifieerd. Soms is de betrokkene verhuisd, en beschikt de
RDW over verouderde gegevens. Ook de adresverificatie verloopt geautomati-
seerd.

Woont de betrokkene nog op hetzelfde adres, dan gaat de zaak naar de afdeling
verhaal voor het verhaalstraject. Eerst volgt dan het zogenaamde verhaal zonder
dwangbevel.

Het CJIB kijkt dan of het over een bank- of girorekeningnummer beschikt. Heeft
het CJIB het bank- of girorekeningnummer van de betrokkene en staat er geld op
de rekening, dan wordt aan de bank opdracht gegeven om het verschuldigde
bedrag over te maken. Er wordt dan elektronisch een bestand gezonden naar de

bankgirocentrale, en die zorgt voor de overboeking. Gelijktijdig (of vlak daarna,
om te voorkomen dat de betrokkene zijn of haar bankrekening leegt) wordt een
kennisgeving aan de betrokkene betekend.

Lukt het niet om het bedrag van de bank- of girorekening te halen (bijvoorbeeld
omdat het CJIB geen rekeningnummer heeft of omdat op de rekening onvol-
doende geld staat), dan gaat de zaak het deurwaarderstraject in.

Geautomatiseerd wordt er dan een dwangbevel aangemaakt. Dat wordt in een
bestand geplaatst en elektronisch verzonden aan de betrokken deurwaarder. De
deurwaarder heeft een  half jaar de tijd om het verschuldigde bedrag te innen  (dus
de beschikking, inclusief verhogingen, en het bedrag van de deurwaarderskos-
ten). Soms lukt het de deurwaarder om een betalingsregeling te treffen of om het
geld te incasseren. Als de deurwaarder niet kan incasseren, komt de zaak als
oninbaar terug. Op basis van het afloopbericht dat de deurwaarder aan het CJIB
stuurt gaat de zaak verder, het dwangtraject in.

Tegen het dwangbevel staat verzet open bij het kantongerecht. Wordt geen
verzet ingesteld en kan de deurwaarder niet innen, dan wordt eerst weer het
adres geverifieerd. Daarna start het dwangtraject.

De betrokkene krijgt dan eerst een sommatie met het verzoek om het rijbewijs
naar het CJIB op te sturen. Tegelijkertijd verstuurt het CJIB een vordering intrek-

king rijbewijs aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Daarmee is de
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betrokkene geregistreerd als zijnde iemand waarvan het rijbewijs is ingetrokken
en dus niet bevoegd tot het besturen. Omdat de deurwaarder niet heeft kunnen
innen, zijn de deurwaarderskosten voor rekening van het CJIB. Betaalt de betrok-
kene niet binnen dertig dagen, dan gaat het CJIB over tot het volgende dwang-
middel. Er wordt dan een opdracht voor de politie aangemaakt. De politie gaat op
zoek naar de persoon en kijkt of deze in het bezit is van een voertuig. Als dat zo
is, wordt het voertuig buiten gebruik gesteld. In de praktijk betekent de buiten-
gebruikstelling doorgaans  dat de politie  de  auto  'aan de wielklem  legt'.  Na  een
paar dagen wordt het voertuig opgehaald. Als het lukt om het voertuig buiten
gebruik te stellen, kan het dertig dagen worden bewaard. De betrokkene kan de
auto terug krijgen als de sanctie wordt betaald en de gemaakte kosten (sleepkos-
ten, bewaarkosten) zijn voldaan. Als de kosten niet worden betaald, wordt het
voertuig verkocht. Wordt de sanctie niet betaald, dan wordt overgegaan op het
derde dwangmiddel: gijzeling. Voor gijzeling is toestemming van de kantonrech-
ter nodig. De afdeling juridische zaken van het CJIB krijgt automatisch de zaken
uit het systeem voorgelegd die in deze fase zijn beland. Op papier gaan de vorde-
ringen naar de kantonrechter. Het systeem produceert ten behoeve van de kanton-
rechter ook automatisch een oproeping voor de betrokkene (die door het kanton-
gerecht wordt verzonden) en een machtiging waarop de kantonrechter kan aan-
geven voor hoeveel dagen de betrokkene kan worden gegijzeld. Als de vordering
wordt toegekend gaat er een bericht naar de afdeling LCA (Landelijke Coordi-
natie van Arrestatiebevelen) van het CJIB, die ook de andere dwangmiddelen in
het kader van de wet Mulder coordineert. Die afdeling verstuurt een opdracht
naar de politie om de betreffende persoon te gijzelen. Na de eventuele gijzeling
blijft de vordering staan, maar het CJIB doet dan niets meer om het geld nog te
innen.

Als de persoon onvindbaar is, wordt eerst onderzoek verricht. Dan wordt een
vordering tot gijzeling ingesteld bij de kantonrechter in Leeuwarden. Dat gebeurt
in grote hoeveelheden tegelijk met behulp van diskettes. De kantonrechter roept
de mensen op via een advertentie. De betreffende persoon wordt na de zitting
(uiteraard indien gijzeling wordt toegekend) opgenomen in het opsporingsregis-
ter.

De wet Mulder en veranderingen in het patroon van arbeidsdeling
Met de wet Mulder is het patroon van arbeidsdeling tussen de betrokken organi-
saties aanzienlijk veranderd. Eerst worden deze veranderingen in het patroon
van arbeidsdeling kort beschreven en geanalyseerd. Vervolgens wordt de aan-
dacht verlegd naar de veranderingen binnen de betrokken organisaties. Niet
alleen binnen bestaande organisaties heeft de wet Mulder structurele verande-
ringen veroorzaakt; de wet heeft ook geleid tot een nieuwe organisatie (het
CJIB).
De centrale incasso van betalingen is waarschijnlijk de meest ingrijpende veran-
dering geweest die de wet Mulder heeft veroorzaakt in het patroon van arbeids-
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deling tussen de betrokken organisaties. In het strafrechtelijk stelsel is het innen
van geld verspreid over verschillende actoren. Iedere politie-organisatie int de
transacties die deze organisatie zelf aanbiedt. De OM-transacties worden geind
door de parketten. De inning van geldboetes is een verantwoordelijkheid van het
Openbaar Ministerie; het COG ondersteunt het incassoproces van de parketten
voor zover dat betrekking heeft op geldboetevonnissen. Na de inwerkingtreding
van de wet Mulder is er nog maar 66n organisatie voor de incasso van 'Mulder-
beschikkingen': het CJIB. Op het eerste gezicht lijkt dit een vrij beperkte veran-
dering in het patroon van arbeidsdeling. Het gaat immers 'slechts' om het innen

van geld, en niet om wezenlijke veranderingen in bevoegdheden of verantwoor-
delijkheden. Formeel blijft bovendien de inning van administratieve sancties een

verantwoordelijkheid van het OM. Toch is de centralisatie van incasso-activitei-
ten ingrijpender dan op het eerste gezicht lijkt. Voor het eerst in de geschiedenis
is er een organisatie die het innen van geld als primaire taak heeft. Uiteraard is
ook het COG zo'n organisatie geweest, maar die heeft nauwelijks enige ruimte
gekregen om te manoeuvreren en heeft ook altijd een beperkte rol gespeeld in

het proces. Noch voor de politie, noch voor het Openbaar Ministerie is het innen
van geld een primair proces. Voor de politie is het opsporen van overtredingen
en misdrijven (naast handhaving van de openbare orde, hulpverlening bij aanrij-
dingen en dergelijke) het primaire proces (of, meer algemeen, 'veiligheid'). De
vraag of een bekeuring al dan niet wordt betaald is vanuit dat perspectief van
secundair belang. Dat geldt niet alleen voor de inrichting van de organisatie,
maar komt soms terug in de attitude van executieven. En ook het executeren van

een geldboete voor iemand die de maximumsnelheid heeft overtreden staat niet
bovenaan de prioriteitenlijst. Eerst moet iemand bijvoorbeeld thuis aangetroffen
worden.

'Als vandaag iemand bij u aan de deur komt en aanbelt, wat gebeurt er dan?
Niets, want u zit hier. Nou, dan was de politie daar geweest en dan Ring die weg
en zei: 'oninbaar'. (...) De politie kreeg opdracht van het OM en ging dan op
pad. Maar zonder directe aanwyzing gaat een politie-agent niet 's-ochtends om

vijf uur  innen.  Die  beginnen om half negen.'

En als het de politie lukt om iemand te vinden, moet soms eerst nog het vonnis
betekend worden. Dat betekent in de oude situatie dat de politie later nog eens
terug moet komen om het bedrag ook feitelijk te innen.

'Die vonnissen gingen uiteindelijk als 'arrestatiebevel niet onherroepelijk von-
nis' naar de politie. De politie moest dan proberen zo iemand te vinden. (...) Heel
ved mensen zeiden dan: 'lk zie het al, ik kan nog in beroep.  Dag.'  Dan  was  het
vonnis dus wel betekend, de politie kon weer vertrekken en een dag of veertien
later bleek dan dat er geen beroep was ingesteld en kon men vervolgens weer
executeren. (...) Met alle uitval van dien.'
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Binnen de organisatie van het Openbaar Ministerie is de afdoening van de zaken
het primair proces. De aandacht gaat vooral uit naar het geleiden en beoordelen
van zaken, alsmede het goed voorbereiden van zittingen. Wat daarna gebeurt is
toch minder interessant voor een Officier van Justitie, zowel vanuit een juridisch
perspectief (er zijn weinig ingewikkelde juridische vraagstukken aan verbonden)
als vanuit een organisatorisch perspectief (executie draagt niet direct bij aan
iemands carriere).
Met de komst van het CJIB komt er dus voor het eerst een organisatie met een
behoorlijke positie en als primair proces het innen van geld. Deze verandering
als gevolg van de wet Mulder gaat samen met een ander effect van centralisatie.
Met het CJIB is er ook een organisatie gekomen die in de positie is om het
incassoproces te beheersen. Er is 6dn geautomatiseerd systeem in 66n organisa-
tie. Daarmee kan op adn plaats inzicht worden gekregen in alle activiteiten en
handelingen ten aanzien van de betreffende persoon.
Het vestigen van een nieuwe organisatie voor het incasseren van betalingen
blijkt dus een ingrijpende verandering in het patroon van arbeidsdeling. Dat
patroon wordt eveneens veranderd door de introductie van een andere 'nieuwe
betrokkene: de deurwaarder. En ook voor de deurwaarder is het incasseren van
geld een primair proces. De regelmatige adresverificaties die het CJIB uitvoert
filteren de stroom zaken, maar ook de deurwaarder 'filtert er weer een stroom
zaken uit'.
Het patroon van arbeidsdeling is niet alleen veranderd door de introductie van
nieuwe actoren. Ook tussen en binnen de bestaande organisaties heeft de wet
Mulder veranderingen veroorzaakt. De opsporingsambtenaar is voor Mulder-
gedragingen formeel een besluitvormend orgaan geworden. In het strafrechtelijk
stelsel kondigt een opsporingsambtenaar slechts vervolging aan, en doet daarbij
het aanbod om vervolging te voorkomen door een bepaald bedrag te betalen.
Betaling van de OM-transactie is in het strafrechtelijk stelsel niets anders dan
een manier om te voorkomen dat het Openbaar Ministerie de kantonrechter
inschakelt. Met de inwerkingtreding van de wet Mulder kan de politie autonoom
beslissen. Indien geen beroep wordt ingesteld is de beslissing rechtens onaan-
tastbaar.
Het Openbaar Ministerie raakt met de invoering van de wet Mulder geleidelijk
de vervolging van een groot aantal overtredingen kwijt. Hoewel de executie van
geldboetevonnissen in eerste instantie een taak blijft van het OM, valt bij de
parketten een deel van de stroom zaken weg, namelijk de verkeersovertredingen
die nu onder de wet Mulder vallen. Gesteld wordt wel dat het OM daardoor een
eenduidiger of homogener organisatie is geworden.
Voor de (kwantitatief behoorlijk grote) stroom kantonovertredingen die met de
invoering van de wet Mulder verdwijnt is overigens een stroom beroepen terug-
gekomen. Dat zijn er aanzienlijk minder in aantal dan de voormalige kanton-
overtredingen. Het Openbaar Ministerie heeft in het Mulder-stelsel ook een
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andere rol: in het strafrechtelijk stelsel vervolgt het OM, terwijl het OM in het
Mulder-stelsel de rol speelt van beroepsorgaan. Voor de behandeling van de
beroepen zijn binnen parketten speciale eenheden gecreeerd. Omdat met de
groei van de stroom Mulder-zaken ook het aantal beroepen is gegroeid, is in
termen van werkdruk langzamerhand de situatie van voor de wet Mulder weer
bereikt.
Ook de kantonrechter heeft een andere rol gekregen. In het strafrechtelijk stelsel
is de kantonrechter formeel de enige die uiteindelijk kan besluiten om de over-
treder te bestraffen. Hoewel in dat stelsel slechts een deel van de zaken aan de
kantonrechter wordt voorgelegd door de 'filters' van politie- en OM-transacties,
blijft de kantonrechter uiteindelijk de enige die een straf kan opleggen. Die rol is
de kantonrechter kwijt. Er zijn drie taken die de kantonrechter nog heeft. De
eerste is het beroep tegen het besluit van de Officier van Justitie. Daarnaast
besluit de kantonrechter of het dwangmiddel gijzeling wordt toegestaan, en zo
ja, voor hoeveel dagen (maximaal zeven). En tenslotte besluit de Kantonrechter
op verzetschriften tegen dwangbevelen. Ook het cassatieberoep is inhoudelijk
weliswaar veranderd door de verandering van het juridisch regime, maar als
mogelijkheid en proces is het blijven bestaan (per 1 januari 2000 is hier overi-
gens verandering in gekomen).

Veranderingen bij de betrokken organisaties
De veranderingen die de wet Mulder in het patroon van arbeidsdeling tussen de
betrokken organisaties heeft veroorzaakt, werken op verschillende manieren
door in die organisaties. Per organisatie kan die doorwerking overigens aanzien-
lijk verschillen, afhankelijk van de manier waarop de organisatie is omgegaan
met de wet Mulder. Ook voor de analyse van veranderingen geldt dat het ene
politiekorps het andere niet is en dat het parket in Amsterdam op een andere
manier omgaat met de Mulder-beroepen dan de parketten in Roermond of As-
sen.
Voor de executieven binnen de politie-organisatie heeft de wet Mulder geleid tot
een 'nieuwe werkstroom'. Waar verkeersovertredingen van oudsher worden
afgedaan met een bekeuring (inclusief alle waarborgen die daar aan vast zitten),
moet na de inwerkingtreding van de wet Mulder een onderscheid worden ge-
maakt tussen de Mulder-zaken en de strafrechtzaken. In de praktijk is het onder-
scheid daartussen voor de executieven niet zo groot: er wordt gebruik gemaakt
van vergelijkbare formulieren, het feitenboekje bevat in dezelfde vorm Mulder-
gedragingen en overtredingen en ook de opstelling van de opsporingsambtenaar
is voor beide zaken vergelijkbaar. Hoewel de juridische rol dus fundamenteel is
veranderd. is de praktijk nauwelijks veranderd. Het feitenboekje geeft aan welk
regime van toepassing is op een bepaalde overtreding en het 'bekeuringsformu-
lier' is in een vergelijkbare vorm gegoten.
De executieven krijgen een nieuwe bevoegdheid naast de bevoegdheid beschik-
kingen te geven. Dat is de vordering tot onmiddellijke betaling, wanneer de
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ambtenaar vaststelt dat sprake is van een betrokkene die geen bekende woon- of
verblijfplaats in Nederland heeft of in het opsporingsregister gesignaleerd staat
voor een uitstaande sanctie.
In de executiefase krijgt de parketpolitie te maken met minder arrestatiebevelen.
De geleidelijke invoering van de wet Mulder, in combinatie met de doorlooptij-
den van (oude) zaken in het strafrecht, heeft ertoe geleid dat dit effect zich pas
na verloop van tijd is gaan voordoen. In de tussentijd is de parketpolitie als
gevolg van de reorganisatie van de politie als zodanig opgeheven en opgegaan
in de nieuwe regiokorpsen.
De administratieve afdelingen in de politie-organisatie worden door de wet
Mulder met ingrijpende veranderingen geconfronteerd. Zo is het innen van de
politietransactie als proces helemaal weggevallen, evenals het werk ten aanzien
van de zaken waarin geen gebruik wordt gemaakt van de politietransactie en het
proces-verbaal dus naar het OM moet worden gestuurd. In het strafrechtelijk
stelsel verzenden de administratieve afdelingen acceptgirokaarten. Deze afde-
lingen verwerken ook de betalingen. Tevens zijn zij feitelijk belast met het
organiseren, bewaken en beheersen van het inningsproces. In het Mulder-sys-
teem   is   het hele traject   van het innen van betalingen   een   taak   van   het   CJIB.
Naast het innen van transacties valt ook het transactieproces zelf weg. Het
ondersteunen van de politietransactie is voornamelijk een administratief beheer-
singsproces. Ook in het strafrechtelijk stelsel zijn er routinegevallen waarvoor
de administratie relatief weinig activiteiten hoeft te verrichten. Er zijn in het
strafrechtelijk stelsel echter ook gevallen die nogal wat verschillende handeling-
en veroorzaken. Soms moeten verdachten worden verhoord, in andere gevallen
moet informatie worden opgevraagd bij verschillende instanties, moet de verba-
lisant op de hoogte worden gesteld van de voortgang, enzovoort. Deze activitei-
ten verdwijnen met de invoering van de wet Mulder, althans voor een categorie
gevallen (de Mulder-gedragingen). Door de kentekenaansprakelijkheid die de
wet Mulder introduceert vervalt ook het nader verhoor dat moet plaatsvinden
omdat een kentekenhouder een ander als feitelijke bestuurder aanwijst. Het
administratief 'managen' van een zaak is voor de Mulder-gedragingen niet meer
nodig. Administratieve afdelingen krijgen zaken van executieven aangeleverd,
en het enige dat de administratieve afdelingen nog doen is het invoeren van
gegevens in de computer. De gegevens worden automatisch gekoppeld met het
register  van  de  RDW,  en  dan  gaan de gegevens elektronisch  naar  het  CJIB.  De
wet Mulder leidt tot minder taken en activiteiten rondom de afhandeling van
verkeersovertredingen voor de administratieve afdelingen van de politie. Boven-
dien zijn de resterende taken vereenvoudigd. De veranderingen die de wet heeft
veroorzaakt voor de administratieve afdelingen hebben bij die afdelingen tot
weerstand geleid.

'Bij de dienders werd de wet Mulder met  gejuich ontvangen,  maar bij  de  admini-

stratie niet. (...) Daarvoor hadden ze de verantwoordelijkheid voor het proces.
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Er moest een verbaaltje uit, dat moest gecontroleerd worden, er moesten accept-
girokaarten uit, er kwamen betalingen binnen, iemand had daar de supervisie
over. In Un klap werd het: niets supervisie, maar intikken, kloppen, weg.'

De arrondissementsparketten worden door de wet Mulder ook gedwongen tot
organisatorische aanpassingen. Op het niveau van het rechtsgeleerd personeel
verandert er weinig. In het strafrechtelijk stelsel worden de verkeersovertreding-
en vooral beoordeeld door assistent-dagvaarders en eventueel parketsecretaris-
sen; officieren van justitie zijn daarbij slechts in geringe mate betrokken. Voor
het rechtsgeleerd personeel valt er als gevolg van de wet Mulder weliswaar een
aantal kantongerechtszittingen weg, maar in de dagelijkse praktijk hebben de
officieren van justitie in het strafrechtelijk stelsel relatief weinig met de ver-
keersovertredingen te maken.
Evenals bij de politie wordt ook de administratie van de parketten met ingrijpen-
de veranderingen geconfronteerd. Bij de invoering van de wet Mulder droogt
langzaam een werkstroom op. Dat leidt tot minder OM-transacties en minder
kantonzittingen. En bij executie droogt ook langzaam een werkstroom op. In het
kielzog van de executie-afdelingen bij de parketten verliest bovendien het COG
een hoeveelheid zaken en een hoeveelheid werk. Vanaf de start van het CJIB is
echter al duidelijk dat het COG langzaam zou worden geYntegreerd in het CJIB.
Bij de totstandkoming van de wet Mulder zegt het Ministerie van Justitie toe dat
de invoering van de wet niet leidt tot reductie van de personeelscapaciteit bij de
parketten. Daardoor en door de geleidelijkheid van de veranderingen is de
organisatorische impact van de wet Mulder voor de parketten beperkt gebleven,
zelfs bij de executie-afdelingen. Omdat na de wet Mulder geleidelijk ook andere
executietaken zijn gecentraliseerd en ondergebracht bij het CJIB, is de executie-
taak geleidelijk grotendeels bij de parketten verdwenen. De wet Mulder leidt bij
de parketten wei tot een nieuwe taak: de behandeling van beroepsschriften. Die
taak is onder andere georganiseerd door groepen Mulder-beoordelaars (verge-

lijkbaar met assistent-dagvaarders of secretarissen) te creeren voor de behande-

ling van de beroepen. Ze worden ondersteund door administratieve krachten, die
routinezaken soms ook zelf kunnen afdoen.

Bij de kantongerechten lijkt de rolwisseling belangrijker dan de organisatorische
implicaties. In het strafrechtelijk stelsel is de kantonrechter juridisch de enige
die de verdachte kan straffen; in de wet Mulder krijgen de kantongerechten de
rol van administratieve rechter (die beroepen behandelt). In het strafrechtelijk
stelsel krijgen de kantongerechten een (relatief klein) deel van de zaken voorge-
legd; het grootste deel wordt immers door middel van (politie en OM-)transac-
ties afgedaan. In het Mulder-systeem is de zaak, voordat de rechter aan het
woord komt, al verschillende keren bekeken. En dus is ook het aantal zaken dat
aan kantonrechters wordt voorgelegd relatief gering. Voor de kantonrechters
vormen strafzaken vaak niet het belangrijkste deel van de werkstroom. In het
algemeen hebben de administraties en de secretariaten van de kantongerechten
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ook een geringe personele bezetting voor de afhandeling van strafzaken; veelal
wordt dat werk in deeltijd of door part-time personeel uitgevoerd (Projectteam
Mulder, 1988: 7.18). In eerste instantie neemt de hoeveelheid werk voor de
kantonrechters als gevolg van de wet Mulder echter toe. Dat wordt veroorzaakt
door de regeling dat de kantongerechten aanvankelijk het gebruik van alle
dwangmiddelen moeten toestaan. Het proces van 'restyling' heeft deze situatie
veranderd. Alleen voor gijzeling moet nog een vordering worden ingediend bij
de kantonrechter; intrekking van het rijbewijs en buitengebruikstelling van het
voertuig kan het CJIB van rechtswege toepassen.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau: inrichting
Hoewel het CJIB niet in de wet Mulder wordt genoemd, is de oprichting ervan
een directe consequentie van deze wet. Het CJIB start met een kleine hoeveel-
heid medewerkers (ongeveer vijftien) als de wet Mulder in de regio Utrecht in
werking treedt. Later wordt een maximum aantal medewerkers (67 FIE) vastge-
steld door het Ministerie van Justitie voor de situatie dat de wet Mulder landelijk
is ingevoerd. Zowel voor wat betreft taken als voor wat betreft medewerkers
groeit het CJIB sindsdien snel. Omdat de situatie zich eigenlijk nog steeds niet
heeft gestabiliseerd en dit onderzoek zich specifiek richt op de wet Mulder,
worden enkele momentopnamen gemaakt van de inrichting van het CJIB. Aan
de hand daarvan wordt de organisatie gekarakteriseerd en geanalyseerd. De
eerste momentopname is nog uit de ontwerpfase (de 'tekentafel'). De tweede
opname is van vlak na de landelijke invoering van de wet Mulder (1992). Twee
jaar na landelijke invoering van de wet Mulder krijgt het CJIB te maken met een
tweede 'hoofdstroom' van zaken, de executie van geldboeten. De inrichting van
de organisatie wordt wederom veranderd, zoals de derde opname laat zien. De
vierde en laatste opname beschrijft de situatie  in   1997.  Het CJIB heeft  dan
wederom enkele nieuwe taken (en organisatorische eenheden) gekregen en staat
vlak voor het zogenaamde IPEX-proces, het proces van Integrale Persoonsge-
richte EXecutie.

Momentopname  1:  De ontwerpfase
In de ontwerpfase zijn verschillende uitgangspunten geformuleerd voor de
inrichting van de organisatie. Zo zou het CJIB worden opgezet als een gerechte-
lijke dienst, krijgt het een Raad van toezicht en staat flexibiliteit voorop bij de
inrichting. Ook verzorgt het CJIB zoveel mogelijk zelf het beheer over het
geautomatiseerd systeem. De voorkeur van het projectteam Mulder gaat uit naar
een 'lijn-staf vorm. Daarvoor geeft het projectteam verschillende redenen. Ten
eerste eist de behandeling van grote hoeveelheden gelijksoortige gegevens met
betrekking tot het primaire proces dat de verwerking hiervan sterk gestandaardi-
seerd verloopt. De lijn-staf vorm sluit, aldus het projectteam, het beste aan op
deze behoefte aan vergaande standaardisatie. Ook verzorgt het CJIB de bestem-
ming en administratie van omvangrijke geldstromen. Voor de accuratesse van de
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financiele controle moet het CJIB volgens het projectteam over een afzonderlij-
ke controle-instantie beschikken. Ten derde is het projectteam van mening dat
het CJIB sterk gelieerd moet zijn aan onderdelen van het ministerie van justitie.
De consequentie daarvan is dat het CJIB een lijn-staf vorm moet krijgen: 'Ge-
zien de herkenbaarheid van de organisatie en de noodzaak tot hantering van
vastomschreven richtlijnen, onder meer op het gebied van formatiebeheer,
bezoldiging en dergelijke, is een andere vorm dan de gebruikelijke lijn-staf
structuur als kenmerk van de justitiele organisatie niet wenselijk.' Het project-
team erkent dat deze keuzen kunnen leiden tot een 'strikt hierarchisch en bu-
reaucratisch karakter', maar zoekt binnen de lijnstructuur naar mogelijkheden
voor flexibiliteit, uitgaande van zo min mogelijk specialisatie en nadruk op
integratie van taken en bevoegdheden.
In  de  startfase  moet de organisatie  van  het  CJIB  (met een capaciteit  van  16,5
FI"E of formatieplaatsen) volgens het projectteam als volgt worden ingericht.
Onder de algemene leiding en de Raad van toezicht worden drie organisatori-
sche eenheden geplaatst: secretariaat, vorderingenbeheer en ondersteunende
diensten. De algemene leiding is verantwoordelijk voor de coBrdinatie en stu-
ring van de organisatie. Het secretariaat ondersteunt de algemene leiding. De
inningsactiviteiten geschieden voornamelijk op de afdeling vorderingenbeheer.
Dit onderdeel bestaat uit drie afdelingen. Vorderingenregistratie is verantwoor-
delijk voor de invoer van de externe gegevens in het geautomatiseerd systeem.
De afdeling Incasso verricht alle werkzaamheden die met inning en incasso te
maken hebben. De afdeling kan in units worden ingedeeld omdat het om verge-
lijkbare werkzaamheden gaat. Het bestemmen en administreren van gelden (de
financiele afhandeling) vindt plaats in de afdeling Vorderingenadministratie.
Het projectteam definieert vier ondersteunende diensten. Systeembeheer heeft
direct betrekking op het geautomatiseerd systeem; deze ondersteunende dienst is
verantwoordelijk voor alle 'onderhouds- en innovatieve bedrijfsactiviteiten die
gericht zijn op het laten functioneren en het ontwikkelen van het geautomati-
seerde systeem'. De afdeling financiele controle  is  uit het oogpunt van interne
controle losgekoppeld van het bestemmen van gelden. Deze afdeling staat ook
los van de dienst Interne administratie, die alle administratieve handelingen
verricht met uitzondering van de handelingen in het kader van het primair pro-
ces. Beleidszaken verzamelt en bewerkt informatie inzake de interne bedrijfs-
voering en externe informatievoorziening. Tenslotte denkt het projectteam aan
een afdeling Postverwerking voor het verzenden van poststukken en de registra-
tie en distributie van inkomende post.

Momentopname 2: na de landelijke invoering van de wet Mulder
Nadat de wet Mulder voor het hele land van kracht is geworden is ook het CJIB
'volledig operationeel' gemaakt.  In  1992 gaat bovendien  het COG deel uitma-
ken van de organisatie van het CJIB (zie ook Van Dam Cassee Adviesgroep,
1992). Het dwangtraject bevindt zich dan nog bij de parketten; pas bij de resty-
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ling zal dat bij het CJIB terechtkomen. Het principe van de lijn-staf vorm blijft
ook in deze periode gehandhaafd. De structuur ziet er als volgt uit. Onder de
directeur van het CJIB bevinden zich twee stafbureaus en twee lijnafdelingen.
Het statbureau Juridische Beleidszaken adviseert de directeur van het CJIB ten
aanzien van het incassobeleid, het administratief recht en mogelijke consequen-
ties van ontwikkelingen op dit terrein voor het CJIB. Het Bedrijfsbureau verricht
onderzoeken naar de effectiviteit en de efficientie, voert interne controles uit en
is verantwoordelijk voor de daarmee samenhangende financiifle administratie.
Ook de begrotingscyclus en enkele uiteenlopende werkzaamheden als secretari-
aat en receptie behoren tot het Bedrijfsbureau.
Onder de directeur zijn ook twee lijnafdelingen geplaatst: de afdeling Vorde-
ringenbeheer en de afdeling Informatievoorziening. Informatievoorziening
verricht vooral taken met betrekking tot het geautomatiseerd systeem. Het is in
het bijzonder verantwoordelijk voor het ontwerp en de structuur van het sys-
teem, voor ontwerp en/of aanpassing van hardware, software en applicaties aan
de hand van gebruikerseisen en voor de uitvoering van werkzaamheden die zijn
uitbesteed. Ook het netwerkbeheer en de datacommunicatie behoren tot de
verantwoordelijkheid van de afdeling Informatievoorziening, alsmede het tech-
nisch beheer en het onderhoud van het systeem. In verband met de samenhang
tussen de administratieve organisatie en het geautomatiseerd systeem stelt deze
afdeling ook de administratieve organisatie op. De afdeling Informatievoorzie-
ning verzorgt tenslotte de opleiding en begeleiding van de gebruikers.
De inning van sancties vindt plaats in de (lijn)afdeling Vorderingenbeheer. Dit
onderdeel bestaat uit vier (onder)afdelingen: Financiele administratie, In-
ning/Registratie, Incasso en Informatie/Administratie. De afdeling Inning ver-
richt administratieve taken, zoals het invoeren van gegevens in het systeem en
het bewaken van de betalingstermijnen. De onderafdeling Incasso krijgt de
zaken aangeleverd via het systeem als het inningstraject geen 'succes heeft
opgeleverd'. wat wil zeggen dat de betrokkene niet op de initiele beschikking en
de aanmaningen betaalt. Deze afdeling bepaalt dan de te ondernemen vervolgac-
ties. De onderafdeling Informatie/administratie is onder andere verantwoordelijk
voor het informeren van de betrokkenen wanneer deze bellen of schrijven naar
het CJIB. De onderafdeling Financiele Administratie verricht tenslotte werk-
zaamheden in het kader van het primair proces. Deze afdeling is onder andere
belast met het bestemmen van geYnde administratieve sancties.

Momentopname 3: Mulder + STRABIS
In 1994 neemt het CJIB  van de parketten de inning over van de door de rechter
opgelegde strafrechtelijke boetevonnissen. Het hiervoor ontwikkelde systeem
('STRABIS', dat staat voor STRAfrecht Boete Incasso Systeem) wordt  in  dat
jaar in gebruik genomen. De uitbreiding van het takenpakket, de invoering van
STRABIS en de voorziene verdere groei van het takenpakket zijn voor het CJIB
aanleiding om zich op de organisatiestructuur te bezinnen (zie ook Van Dam
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Partners, 1994). Gekozen wordt voor een zodanige vorm dat daarmee de verant-
woordelijkheid voor de vormgeving en implementatie bij het lijnmanagement
ligt  'en daar ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd'. Het aantal echelons in
de organisatie wordt beperkt, net als het aantal organisatie-onderdelen. Nog
steeds wordt de inrichting van de organisatie aangesloten op de sequentie van
werkzaamheden. Nieuwe taken met vergelijkbare processen (grootschalige
incassoprocessen) kunnen daarin eenvoudig worden geYncorporeerd. Zo is ook
STRABIS niet in een afzonderlijke afdeling ondergebracht, maar verweven met
de Mulder-organisatie. Wei groeit bij het CJIB het inzicht dat de toenemende
hoeveelheid taken en processen leidt tot een groeiende hoeveelheid (be-
leids)relevante informatie, zowel voor de eigen organisatie als voor het ministe-
rie en andere organisaties in de justitiesector.
Gekozen wordt voor twee hoofdafdelingen en een aantal centrale stafafdelingen,
direct onder de directie van het CJIB en de Raad van toezicht. De lijnorganisatie
bestaat uit de twee hoofdafdelingen: de hoofdafdeling Reguliere Invordering en
de hoofdafdeling Bijzondere Invordering. Reguliere invordering richt zich op de
'reguliere' inning van administratieve boetes en door de rechter opgelegde
geldboetevonnissen. Het gaat hier met name om het beschikkingstraject en de
OLA' s,  tot en met het verzenden van de tweede en laatste aanmaning. Reguliere
invordering bestaat uit: (1) een Accountmanager politie, (2) de afdeling
Registratie/Verificatie, (3) de afdeling Financieel Beheer en (4) de afdeling
Financiele Administratie.
Als het traject binnen de hoofdafdeling Reguliere invordering niet tot betaling
leidt, komt de hoofdafdeling Bijzondere invordering in beeld. Het gaat daarbij
weliswaar om een klein deel van de totale werkstroom van te behandelen admi-
nistratieve boetes en geldboetevonnissen, maar het proces vergt meer 'menselij-
ke   aandacht'. De hoofdafdeling Bijzondere Invordering bestaat   uit:   (1)   een
Accountmanager Deurwaarderij, (2) de afdeling Informatie en Administratie en
(3) de afdeling Incasso.
In de staforganisatie is een mdlee aan verschillende taken ondergebracht. Naast
een accountmanager Openbaar Ministerie - Zittende Magistratuur en een direc-
tiesecretariaat zijn deze taken in drie stafgroepen geclusterd: de stafgroep Be-
drijfsvoering, de stafgroep Juridische Zaken en de stafgroep Ontwikkeling en
Auditing. De stafgroepen zijn weer verdeeld in taakclusters.

Momentopname 4: aan de vooravond van IPEX
De laatste momentopname  is  van   1997. Het proces van restyling  van  de  wet
Mulder is voltooid, hetgeen onder andere betekent dat ook het dwangtraject uit
die wet is gecentraliseerd en ondergebracht bij het CJIB. Het CJIB heeft dan
ook, naast de wet Mulder en STRABIS, wederom een aantal nieuwe taken
gekregen. In het bijzonder gaat het om de volgende taken: de inning van schade-
vergoedingsmaatregelen die ten behoeve van de slachtoffers door de rechter
worden opgelegd (de wet Terwee), de executie van maatregelen tot ontneming
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van wederrechtelijk verkregen voordeel (Plukze), de inning van OM-transacties
voor snelheidsovertredingen die door het Korps Landelijke Politie Diensten zijn
geconstateerd, de landelijke coardinatie van arrestatiebevelen tegen de zoge-
naamde niet-melders (veroordeelden die niet vrijwillig gehoor geven aan een
oproep zich te melden bij de penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een
aan hen opgelegde principale vrijheidsstraf) en de co rdinatie van de arrestatie-
bevelen ten behoeve van vervangende hechtenis bij boetevonnissen.
Die nieuwe taken hebben geleid tot nieuwe afdelingen en nieuwe medewerkers.
Per  1 juni 1997 beschikt het CJIB over 274,5 FIE. Wederom is de onstuimige
groei van de organisatie aanleiding voor een herbezinning op de organisatie-
structuur. Versterking van het management en de staven wordt noodzakelijk
geacht, 'met behoud van de flexibiliteit van de inrichting van de organisatie' (zie
Stikkelorum en De Vetten, 1997). De nieuwe hoofdstructuur komt er als volgt
uit te zien. Onder het managementteam, dat bestaat uit een directeur, een
adjunct-directeur en drie unitmanagers bevinden zich zeven lijnafdelingen en
acht stafafdelingen. Twee stafadviseurs (6dn voor informatietechnologie en tan
stafadviseur/secretaris van de Raad van toezicht) maken de organisatie com-
pleet.
De lijnorganisatie bestaat uit de volgende afdelingen: (1) Verificatie, (2) Finan-
cieel Beheer, (3) Informatie, (4) Verhaal, (5) LCA (Landelijke Coilrdinatie van
Arrestatiebevelen), (6) Maatregelen (zowel de Terwee- als de Plukze maatrege-
len) en (7) Project FISCON. Acht stafdiensten ondersteunen het management-
team: (1) Planning en control, (2) Personeelszaken. (3) Facilitaire Zaken, (4)
Automatisering, (5) Managementondersteuning, (6) Juridische Zaken, (7) Ont-
wikkeling en Kwaliteit en (8) de Accountmanagers.

Karakterisering van het Centraal Justitieel Incasso Bureau
Dwars door de ontwikkeling van de organisatiestructuur, zoals deze aan de hand
van de momentopnamen is beschreven, lopen twee 'principes'. Op basis daarvan

is de organisatie van het CJIB ingericht. Ten eerste zijn organisatie-onderdelen
geclusterd op basis van het karakter van de activiteiten. Er zijn afdelingen voor
het verifieren van adressen (verificatie), het verwerken van betalingen (finan-
cieel beheer), het behandelen van informatieverzoeken (informatie), verhaal
(verhaal) en dwang en arrestatiebevelen (LCA). Het behandelen van gijzelings-
vorderingen gebeurt door de stafafdeling Juridische Zaken. Tot op zekere hoog-
te valt het karakter van de activiteiten samen met een tweede principe op basis
waarvan het CJIB is ingericht. Getracht is om voor de verschillende externe
'partners' telkens idn aanspreekpunt in de organisatie te crearen. Dat is onder
andere gebeurd door voor de verschillende partners accountmanagers aan te
stellen (Openbaar Ministerie-Zittende Magistratuur, politie, deurwaarders en
penitentiaire inrichtingen). Deze fungeren als tussenpersoon tussen de organisa-
tie van het CJIB en de organisaties waarmee wordt samengewerkt. De dagelijkse
communicatie vindt plaats in de contacten met de afdelingen. Als zich daarin
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'storingen' voordoen die in het dagelijks contact niet kunnen worden opgelost,
komt de accountmanager in beeld. Niet alleen in de figuur van de accountmana-
gers is een aanspreekpunt voor externe partners gecreterd. Het principe zit in de
structuur van de organisatie besloten. De afdeling Verificatie communiceert
(elektronisch) met de gemeenten via de Gemeentelijke Basis Administratie, de
afdeling Financieel beheer communiceert met de banken (wederom grotendeels
elektronisch), de afdeling Informatie heeft contacten met 'clienten', de afdeling
Verhaal stuurt de deurwaarders (elektronisch) aan en de stafafdeling Juridische
zaken onderhoudt contact met de kantongerechten in het kader van de gijze-
lingsverzoeken. De afdeling LCA (landelijke coordinatie van arrestatiebevelen)
communiceert met de politie. Als het gaat om de wet Mulder gebeurt dat in het
kader van de buitengebruikstelling van de voertuigen en de gijzeling. De afde-
lingen zijn onderling verbonden door het informatiesysteem. Dat geleidt een
zaak door het traject en dus ook door de verschillende afdelingen.
Een ander kenmerk van het CJIB is de relatieve afwezigheid van rechtsgeleerd
personeel. Uiteraard zijn medewerkers van het CJIB vaak wel (enigszins) juri-
disch geschoold, maar de aantallen juristen en de betekenis daarvan zijn niet te
vergelijken met bijvoorbeeld een arrondissementsparket. Er lijkt sprake te zijn
van een administratief proces, en geen 'juridisch' proces.

'In de afgelopen twee jaar is er hier (bij het CJIB, SZ) ook al weer veel gebeurd.

Maar het is een administratieve organisatie. Toch heel erg gericht op het beheer-
sen van  logistieke  processen.'
'Dit Chet CJIB, SZ) is eenfabriek. Dit is een OLA-fabriek.'

De culturele betekenis van de relatieve afwezigheid van juristen is niet onbe-
langrijk. In tegenstelling tot in parketten en gerechten draagt juridische expertise
binnen de organisatie van het CJIB niet per definitie bij aan de status van een
medewerker of aan diens carriEre. Het CJIB is immers vooral georienteerd op
productie en minder op juridisch fijnzinnige vraagstukken of ingewikkelde
(straf)zaken.

'Dat is ook een wezenlijk verschil met het parket. Bij het parket had je dossiers,
en al waren het er dan honderdvijftig, je kent een aantal namen. Daar had je het
over nanien, eli niet over parketnummers. En hier heb je het aleen over nummers
en aantallen. De meeste verhalen gaan over getallen. Zoveel warden daarvan
verwerkt,  :oveel  worden daarvan verwerkt,  Het  is  puur productie.'

Hoewel met de toename van taken en ook met de verbreding van de orientatie
(niet uitsluitend op aantallen zaken, maar ook op individuele personen) het
karakter van de organisatie langzaam verandert, is het CJIB van oorsprong
opgezet als een productie-organisatie. Wanneer de hoeveelheden zaken in be-
schouwing worden genomen en worden gerelateerd aan de hoeveelheid mede-
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werkers, ligt een primaire orientatie op productie (zo snel mogelijk de grote
hoeveelheid zaken correct afhandelen) ook voor de hand. Individuele beoorde-

ling van zaken en maatwerk zijn eigenlijk nauwelijks mogelijk als miljoenen
zaken door enkele honderden medewerkers worden afgedaan. Beoordeling vindt
plaats als er bijvoorbeeld correspondentie over een zaak komt (het 'piepsys-
teem');   in het reguliere proces  zijn geen beoordelingsmomenten opgenomen.

Zorgvuldig wordt daarom de inzet van personeel bepaald.

'Ieder  bestanddeeltje  heeft  een  bepaaide  venverkingsnorm,  en  een afdeling  heeB
simpelweg het personeel toegewezen naar het aantal zaken dat binnenkomt. Dus

een verificatie verwerken kost een minuut, zeg maar. Dus duizend verifcaties
betekent duizend minuten in de week beschikbaar aan personeet.'

Ook de structuur van de organisatie (indeling naar aard van de werkzaamheden)
en de betekenis van het geautomatiseerd informatiesysteem (het systeem geleidt
zaken door de organisatie en 'beslist' vaak zelf wat er met een zaak gebeurt)
dragen bij aan het beeld van een productie-organisatie. De medewerkers hebben
administratieve opleidingen genoten (vaak MEAO) en de activiteiten die zij
verrichten hebben vaak een relatief routinematig karakter, bijvoorbeeld adressen
verifieren of handmatig betalingen bestemmen. Een relatief grote hoeveelheid
medewerkers houdt zich bezig met het beheer, het onderhoud en de ontwikke-
ling van de informatiesystemen en met het 'productieproces in brede zin'.
Overigens is door de groei van de organisatie het patroon van arbeidsdeling
steeds gedetailleerder geworden. De verschillende momentopnamen maken al
duidelijk dat het aantal staffuncties en afdelingen toeneemt. Ook binnen de
uitvoerende afdelingen neemt in de loop van de tijd de specialisatie toe.

'Als je kijkt naar bijvoorbeeld financieel beheer. In het begin was het een afde-
ling van vier mensen die echt alles deden: het bestemmen van geld, het terugstor-

ten van geld, debiteurenbeheer (van politie, deurwaarder en parketten geld
innen). Die deden gewoon het hele proces allemaal. Dat is nu zo gegroeid dat je
nu Zegt: je hebt mensen die nu alleen maar NBO's (Niet Bestemde Ont\,angsten,
SZ) doen, dus het bestemmen van niet automatisch te bestemmen ontvangsten
Mensen die alleen maar terugstortingen doen. Die alleen maar debiteurenbewa-

king doen. Dat is bij informatie ook. Voorheen had je echt dat mensen het hele
proces deden. Er kwam een brief binnen. Ze schreven de brief in. Ze gingen 'm
beoordelen, ze gingen 'm typen en hij ging dan de deur uit. En nu is het zo van:
je hebt beoordelaars, dus mensen die de brief aangeleverd krijgen terwijt de
brief al  kant en  klaar  is  ingeschreven,  en je hebt mensen die het uitwerken.'

Zoals uit de karakterisering van de organisatie al blijkt, is de professionaliteit
van het CJIB vooral gelegen in het organiseren van de afhandeling van grote
hoeveelheden zaken. Het besturen van grootschalige productieprocessen vormt
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dan ook de kern van de professionaliteit van het CJIB, hoewel sommige taken
op dit punt anders zijn dan de 'klassieke bulkprocessen'. Hoewel zaken ook wel
individueel worden beoordeeld, vereist de beoordelingsslag niet de hoeveelheid
expertise die bijvoorbeeld een meervoudige kamerzaak bij het parket met zich
brengt. Zelfs de gijzelingsvorderingen worden enigszins routinematig afgehan-
deld. Dat ligt ook voor de hand, omdat enkele mensen ongeveer 25.000 zaken
per jaar afwerken. Hoewel het soms om relatief ingewikkelde zaken gaat, vooral
als sprake is van samenloop (iemand heeft meerdere zaken tegelijk), dwingen de
aantallen toch tot een relatief routinematig proces (behalve wanneer de betrok-
kene reageert).
Hoewel het geen waterscheiding is, beschikt het CJIB dus in de kern over een
ander type professionaliteit dan sommige andere organisaties in de
(straf)rechtspleging. Ook de grote aantallen zaken die parketten, kantonrechters
en politierechters behandelen leveren routinematige processen op. De beoorde-
ling blijft, formeel althans, plaatsvinden op basis van individuele omstandighe-
den en juridische expertise. Bij de Mulder-zaken die het CJIB behandelt wordt,
ook formeel, volmondig erkend dat het niet om een individuele beoordeling op
basis van juridische expertise gaat.

Verhoudingen in de driehoek staL uitvoering en management bij het CJIB
In de driehoek tussen uitvoering, management en stafafdelingen is in de loop
van de tijd bij het CJIB nogal wat veranderd. Bij de start van het CJIB (nog voor
landelijke invoering), domineert in kwantitatief opzicht de 'staf'. Gedurende de
landelijke invoering groeit de organisatie vooral voor wat betreft de aantallen
uitvoerende medewerkers. Omdat de organisatie dan weliswaar groeit maar
vooralsnog slechts tot enkele tientallen medewerkers, is de afstand tussen uit-
voering, management en staf relatief gering. Ook is een deel van de 'staffunc-
ties' bij de DGO ondergebracht, dus buiten de organisatie van het CJIB.
De onderlinge afhankelijkheden tussen staf, lijnmanagement en uitvoerende
medewerkers maken dominantie van bepaalde afdelingen niet echt makkelijk.
Ook later, als de organisatie aanzienlijk is gegroeid, blijft dat het geval.

'De juristen zitten zo dicht op de productie dat ze weten dat ze eigenlijk niets
kunnen doen zonder dat ze op :'n minst even gekeken hebben van hoe het er op
de afdelingen aan toe gaat. Automatisering weet van alles van auto,natisering,
maar voor het proces inoeten ze echt bij de lijn zijn. Er is nergens een club die
als enige domineert.'

Voor wat betreft de machtsverdeling ten aanzien van de concrete afdoening van
zaken is er binnen het CJIB behoorlijk wat veranderd in de loop van de tijd.
Aanvankelijk heeft de organisatie als zodanig relatief weinig echte beoorde-
lingsmomenten bij de afhandeling van zaken. De afhandeling is immers tot op
zekere hoogte voorgeschreven in de wet. Voor zover er beoordelingsmomenten
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zijn, geschiedt de feitelijke beoordeling grotendeels door het geautomatiseerd
systeem. Als gevolg van de groei van het aantal taken, maar ook door het proces
van restyling (waardoor het dwangmiddelentraject een verantwoordelijkheid is
geworden van het CJIB) nemen de beoordelingsmogelijkheden voor sommige
afdelingen toe. Met name 'achterin' het proces, bij het gebruik van de dwang-
middelen (inname van het rijbewijs, buitengebruikstelling van het voertuig en
gijzeling), heeft het CJIB meer ruimte voor menselijke beoordeling. Het kader
daarvoor wordt gevormd door de eigen incassorichtlijnen van het CJIB (vastge-
steld door het managementteam en de Raad van Toezicht) en de richtlijnen zoals
die door het college van Procureurs-generaal worden vastgesteld. In individuele
gevallen geven deze wel richting, maar ook de gedetailleerde richtlijnen laten in
individuele zaken keuzeruimte bestaan.
Door de relatief geringe hoeveelheid 'staffuncties' binnen de organisatie en het
'pionierkarakter' heeft het operationeel management aanvankelijk betrekkelijk
veel vrijheid om de afdelingen naar eigen inzicht in te richten. Het geautomati-
seerd systeem (en daarmee de wet) beperkt die ruimte, omdat het een sequentie
van werkzaamheden definieert en zaken door afdelingen 'geleidt'. In sommige
opzichten kan het systeem als een 'virtuele lopende band' worden gezien.
Ook individuele medewerkers hebben wel enige ruimte om het werk naar eigen
inzicht in te richten. Hoewel er sprake is van een dominante orientatie op pro-
ductie binnen de organisatie, maakt niet iedere afdeling maximaal gebruik van
de mogelijkheden om individuele medewerkers daarop te beoordelen. De moge-
lijkheden van het geautomatiseerd systeem om het functioneren van individuele
medewerkers transparant te maken worden bijvoorbeeld niet gebruikt. Daar
wordt door de leiding van het CJIB ook bewust voor gekozen.

'Wij (de leiding van een bepaalde afdeling) genereren wel productie-overzichten
als afdeling in z'n totaliteit, maar niet per medewerker. (...) Het systeem kan er
wet voor zorgen, maar tot op heden hebben we daar geen gebruik van gemaakt:

De behoefte daaraan neemt overigens weI toe naarmate de organisatie groeit en
de 'afstand' tussen leidinggevenden en medewerkers ook enigszins groeit. Ten
tijde van deze studie is de behoefte aan 'individuele productiestaten' nog niet
sterk genoeg ontwikkeld om het systeem daarop in te richten.
Het zal duidelijk zijn dat de organisatie van het CJIB sterk afhankelijk is van de
ICT. Zonder ICT zouden de miljoenen zaken niet correct kunnen worden behan-
deld binnen dezelfde tijdsspanne en met dezelfde hoeveelheid mensen. Die
afhankelijkheid van informatietechnologie beYnvloedt ook de verhoudingen
binnen de organisatie.

'De afdeling automatisering is de kern van de organisatie. Als dat plat ligt, dan
denk ik dat we terug zijn in '78 bij de parketten. Dan krijg je dezeUde chaos.
Papieren chaos.'
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De afdeling automatisering heeft daardoor binnen de organisatie een betrekke-
lijk sterke positie. Voor een deel is die positie het gevolg van de afhankelijkheid
van de geautomatiseerde systemen. Tegelijkertijd wordt echter ook benadrukt
dat de organisatie als geheel (ook management en uitvoering) verweven is met
de geautomatiseerde systemen.

'Als je als staf ook de automatisering ziet, dan heeft die niet de ondergeschikte
functie gehad die ze zou behoren te hebben. Maar dat is vermengd. Het manage-

ment is ook heel erg venveven met de geautomatiseerde systemen. Dus het is
bijna Un op Un. De affiniteit van met name de leden van het management team
met automatisering is zo groot, dat byna automatisering/management leidend
wordt.  (...)  Productiesturing  is  heel  belangrijk.'

De afhankelijkheid van de informatiesystemen heeft tenminste twee aspecten.
Ten eerste een praktisch aspect. Het dagelijks werk van de meeste medewerkers
vindt plaats in directe interactie met het informatiesysteem. Als het systeem dus
uitvalt, kunnen de mensen hun werk niet doen. Maar de afhankelijkheid heeft
ook te maken met het karakter van het Mulder-systeem. In veel opzichten is het
systeem te vergelijken met een lopende band, die zaken door de organisatie
geleidt. En in die zin is ook de organisatie als geheel afhankelijk van het sys-
teem. Voor een correcte afdoening van zaken wordt in eerste instantie vertrouwd
op het systeem. Een afdeling krijgt geen fysieke dossiers binnen, maar 'krijgt
zaken' op basis van de 'output' van het systeem. Informatietechnologie leidt de
zaken door de organisatie en het proces. In de organisatie van het CJIB verricht
automatisering de kernactiviteiten van de organisatie; de medewerkers richten
zich op de activiteiten die niet door het systeem (kunnen) worden verricht.
Processen zijn dan ook, wanneer dat mogelijk is, volledig geautomatiseerd. Ook
de communicatie met externe partners (politiekorpsen, parketten, deurwaarders
en banken) verloopt meestal met behulp van elektronische hulpmiddelen. Dat
kan een netwerk zijn, maar ook tapes worden gebruikt.

7.4 Ontwikkeling van de informatietechnologie

7.4.1 Inleiding

Ook voordat de wet Mulder wordt ontwikkeld en ingevoerd zijn computers
gebruikt om verkeersvoorschriften te handhaven. Vanaf het eind van de jaren
zeventig  'rukt' de computer langzaam op bij politie en justitie. In deze paragraaf
wordt de ontwikkeling van ICT beschreven, uiteraard voorzover deze betrekking
heeft op verkeersovertredingen. Ook worden daarin enkele elementen meegeno-
men uit de context waarin de geautomatiseerde systemen zijn ontwikkeld. In
deze context is, parallel met de ontwikkeling van de wet Mulder, ook een geau-
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tomatiseerd systeem ontwikkeld dat voor de uitvoering van de wet wordt ge-
bruikt.
In de beschrijving wordt afgezien van de strafgriffies van de gerechten. Deze
zijn pas na de inwerkingtreding van de wet Mulder voorzien van een speciale
COMPAS-module (het Strafgriffie-Administratie-Systeem, SAS).

7.4.2 Ontwikkeling van informatietechnologie in het strafrechtelijk steIsel

De  geleidelijke  introductie  van  informatietechnologie  bij  politie  en justitie
Wanneer naar de ontwikkeling van informatietechnologie bij de rijksoverheid
wordt gekeken, ligt de conclusie voor de hand dat justitie niet tot de voorhoede
behoort (zie ook Rademaker, 1996). Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Zo
stond het Ministerie van Justitie op enige afstand van het werk bij de gerechten
en de parketten. Centraal werd over investeringen besloten, terwijl decentraal
het (administratieve) werk werd verricht.

'De arrondissementen moesten afwachten wat er in Den Haag werd besloten. Er
kwam dus ook heel weinig initiatief uit die arrondissementen. Het kwam vooral
van het Ministerie van Justitie. En de top van dat ministerie moest zich dus heel
veel bemoeien met (...) uitvoeringszaken (...). En werd daar ook wei eens wat
narrig van, want het King dan natiturlijk over dingen waar ze eigenlijk Keen
verstand van hadden. En eigenlijk ook geen belangstelling voor hadden. Verder
was het zo dat de hele automatisering werd gestuurd vanuit Den Haag. En dat
ging tot op het niveau van de tekstverwerkers en de AO (administratieve organi-
satie,  SZ).  Alles  werd  geregeld vanuit  Den Haag.'

Dat betekent overigens niet dat er in die tijd bij de parketten weinig gebeurt.
Terwijl de 'grote systemen' uitblijven, gaan parketten en gerechten experimente-
ren met de apparatuur en de programmatuur die zij wel hebben. Vooral tekstver-
werkingstoepassingen worden maximaal gebruikt door de zogenaamde 'lokale
knutsels' (zie ook Berenschot, 1984: 28). De structuur leidt er dus mede toe dat
er bij de organisaties van gerechten en parketten wel met informatietechnologie
wordt geexperimenteerd, maar dat er centraal relatief weinig gebeurt op het
gebied van automatisering. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij de
politie. Dat is niet verwonderlijk als ook de context in acht wordt genomen, die
op verschillende punten parallellen vertoont met de parketten en gerechten. Ook
daar is een groot aantal afzonderlijke organisaties betrokken die centraal 'wor-
den aangestuurd' (hoofdzakelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Tot
de reorganisatie zijn er bovendien afzonderlijke korpsen voor gemeentepolitie
en rijkspolitie. Beide korpsen kennen een andere verantwoordelijkheidsstruc-
tuur, maar ook wordt door verschillende betrokkenen besloten over de ontwik-
keling en inzet van informatietechnologie. Net als de parketten ontwikkelen de
korpsen zelf toepassingen waarmee ze gaan werken. Van uitwisseling van

252



systemen en programmatuur is nauwelijks sprake, hetgeen in dit verband soms
wei wordt verklaard met de interne orientatie van politiekorpsen.

'De automatiseerders bij de politie waren vooral hobbyisten. Uiteraard zijn er
ook goede mensen. Maar het was altijd erg intern gericht. Communicatie met de
buitenwereld was er niet veel. De politie kijkt toch altijd een beetje met oogklep-
pen: dit is mijn district, mijn stad.  De rest van Nederland, het zal wei. Rendement
ligt ook ergens anders, dus waarom moet ik het doen?'

Naast de gefragmenteerde structuur bij politie en justitie kan het ontbreken van
consensus over de waardering van computers in de Nederlandse strafrechtsple-
ging als tweede oorzaak worden genoemd: 'Het ontbreken van consensus wordt
met name veroorzaakt door verschillen over de rechtvaardiging van de straf,
over de vraag wat strafwaardig onrecht is en over de wenselijke inrichting van
de strafrechtelijke procedure' (Rademaker, 1996: 2).
Een mogelijke derde oorzaak is de cultuur bij het Ministerie van Justitie. In de
'juristencultuur' die het departement lange tijd kenmerkt behoren automatisering
en bedrijfsmatig werken (die in die cultuur vaak onder 66n noemer worden
geschaard) niet tot de prioriteiten. En hoewel er bij het departement destijds wel
mensen verantwoordelijk zijn gemaakt voor automatisering, is hun positie in de
organisatie niet sterk.

'De positie van automatiseerders binnen Justitie was slecht. Je hebt ze blijkbaar
nodig, maar het is ellende, Dat is volgens mij het dominante beeld. Je kunt er
niet omheen. Het moet blijkbaar, maar wat zou het jijn zijn als het niet hoefde.
Dat is even :wart-wit. Er zitten verschillen in. (...) Maar het algemene beeld is
toch wel dat ICT een lastig instrument is dat bona niet te besturen is.'

Er wordt wel gesteld dat halverwege de jaren tachtig dit beeld van het Ministerie
van Justitie enigszins verandert. De nadruk komt dan steeds meer te liggen op
'efficientie' en 'werkprocessen'. Waarschijnlijk  zijn  veel meer factoren  te  noe-
men die aan de relatief late ontwikkeling van informatietechnologie in de straf-
rechtspleging hebben bijgedragen. Als gevolg van deze factoren wordt aan het
eind van de jaren zeventig het meeste werk bij de politiebureaus, de parketten en
de gerechten nog handmatig verricht (zie ook De Wild,  1998).  Eind 1974 geeft
het Ministerie van Justitie aan het automatiseringsbedrijf CAP Nederland NV de
opdracht een advies uit te brengen over de wenselijkheid van 'de automatisering
van gegevens over strafrechtelijke activiteiten' (Rademaker, 1996: 38-39). In
juni 1975 presenteert  CAP de gevraagde studie. CAP maakt daarin een schei-
ding tussen de afhandeling van eenvoudige (verkeers)overtredingen en de niet-
eenvoudige overtredingen en misdrijfzaken. Automatisering kan de administra-
tieve afhandeling van de eenvoudige verkeersovertredingen volledig overnemen.
In het kader van de afhandeling van de niet-eenvoudige overtredingen en mis-
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drijfzaken zou automatisering slechts administratieve handelingen kunnen
ondersteunen. Al met al zouden zes deelsystemen kunnen worden ontwikkeld,
die betrekking hebben op (1) het completeren van het proces-verbaal, (2) het
documenteren, (3) de transactie en de incasso van geldboetes, (4) het dagvaar-
den en de zittingadministratie, (5) de centrale verblijfsadministratie van gedeti-
neerden en (6) statistische gegevens. Op basis van de studie van CAP kiest
Justitie ervoor om de administratie van de incasso van geldboetes met behulp
van automatisering te ondersteunen. Bij wet van 8 september 1975 is inmiddels
de girale betaling van boetes mogelijk gemaakt, alsmede de betaling van boetes

in termijnen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen wordt gewacht
totdat in oktober  1978 het Interim Boete Incasso Systeem (IBIS) in gebruik kan
worden genomen.
Hoewel enkele politiekorpsen en districten vddr de ontwikkeling van het Bekeu-

ringen Afhandelings-Systeem (BAS) ook wel gebruik maken van computers, is
het BAS in het kader van deze studie het meest van belang. Met de groei van de
politietransactie en de mogelijkheid van girale betaling ontstaan ook voor de
politie mogelijkheden om automatisering relatief grootschalig te ontwikkelen en

te gebruiken. In samenwerking met de gemeentepolitie Nijmegen ontwikkelt
Minihouse  in   1981   het BAS. Allerlei korpsen ontwikkelen daarna hun eigen
BAS, die onder verschillende namen bekend zijn geworden (AVDBAS, JU-
BAS, TOBIAS, enzovoort).  In 1988 gebruikt de gemeentepolitie voornamelijk
het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde BIBAS-systeem.
Dan zijn op twintig regionale BIBAS-computers 115 korpsen van gemeentepoli-
tie en 22 landgroepen van de rijkspolitie aangesloten. Bij andere onderdelen van
de rijkspolitie worden dan de door het Ministerie van Justitie ontwikkelde syste-
men TOBIAS en JUBAS gebruikt. TOBIAS wordt gebruikt bij de Algemene
Verkeersdienst (in Driebergen) en de districten Alkmaar en Zwolle. Bij de
verkeersgroepen van de rijkspolitie wordt voor de afhandeling van bekeuringen
op kenteken het JUBAS-systeem gehanteerd. De gemeentepolitie van Amster-
dam beschikt over een eigen BAS-systeem (zie Projectteam Mulder, 1988).
Inmiddels is bij justitie ook het 66n en ander gebeurd. IBIS zou worden gevolgd
door een tweede deelsysteem voor de incasso van OM-transacties (het Interim
Transactie Incasso Systeem, ITIS). Na studie en discussie blijkt de ontwikkeling
van dit systeem niet haalbaar te zijn (zie Rademaker, 1996: 68-82). In de zomer
van 1983 besluit het Ministerie van Justitie een nieuw informatiesysteem  voor
het OM in studie te nemen, met een veel breder bereik dan alleen de incasso van
OM-transacties. Dat wordt uiteindelijk het COMPAS (het Communicatiesys-
teem Openbaar Ministerie - Parket Administratie Systeem), waarvan het eerste

deelsysteem op 27 oktober  1988  op het arrondissementsparket in Arnhem offi-
cieel in gebruik wordt genomen. De complexiteit van het systeem en van de
omgeving waarin het systeem is ontwikkeld hebben geleid tot een relatief lange
ontwikkeltijd (de totstandkoming van COMPAS is uitgebreid beschreven in
Koers en Rademaker. 1991). Intussen  is  ook het beleid veranderd. Vanaf  1985
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gold (officieel) niet langer de strafrechtelijke procedure als uitgangspunt voor de
automatiseringsinspanningen, maar werd de informatievoorzieningsstructuur
aangepast aan de organisatiestructuur van het Ministerie van Justitie. Het accent
kwam te liggen op de autonomie van de verschillende beleidssectoren (ruwweg:

politie, justitie en gevangeniswezen) van het ministerie, zij het dat zij daarbij
gebonden werden aan een aantal randvoorwaarden (Rademaker, 1996: 82).

IBIS
In  oktober 1978 wordt het eerste IBIS-systeem in gebruik genomen. Enkele

jaren later is een aangepaste (tweede) versie ontwikkeld, naar aanleiding van
wensen uit de praktijk en enkele wetswijzigingen. Het woord 'interim' duidt
erop, dat het systeem van tijdelijke aard is. Dat 'tijdelijke' krijgt overigens
bijzondere betekenis, omdat het IBIS-systeem is gebruikt tot de invoering van
het Muldersysteem (1990-1992), respectievelijk de invoering van deelsysteem
vier (executie) van COMPAS (1992-1994).
Hoewel IBIS behoorlijk ingewikkeld is, kan de functionaliteit ervan op hoofdlij-
nen als volgt worden geschetst (zie Ministerie van Justitie, 1985). Het executie-

proces van geldboeten start wanneer de zitting van de kantonrechter terugkomt
bij het arrondissementsparket. Als de geldboete onherroepelijk is geworden,
wordt de zaak ingevoerd in het IBIS-systeem. IBIS is een landelijk systeem,
maar bij de parketten zijn terminals geplaatst die een verbinding kunnen leggen
met de centrale computer. Als een zaak is ingevoerd produceert IBIS acceptgiro-
kaarten die worden verzonden aan de veroordeelde. Als de acceptgirokaart
onbestelbaar retour komt bij het COG, wordt een code ingevoerd en produceert
IBIS een brief aan de betrokken gemeente (met het verzoek om een adresverifi-
catie). Als de veroordeelde betaalt, ontvangt het COG de betalingen. De betaling
wordt verwerkt en de zaak eindigt. Wordt de geldboete niet betaald, dan produ-
ceert IBIS een aanmaning. Gedurende het proces kunnen medewerkers van het

parket mutaties aanbrengen in een zaak (bijvoorbeeld een adreswijziging).
Eventuele verzoeken voor betaling in termijnen worden behandeld door de
parketten; het COG is in het systeem niet geautoriseerd om dit soort beslissingen
te nemen. Wordt wederom niet betaald, dan kan het parket een arrestatiebevel

produceren (de zogenaamde mutatie S: produceren arrestatiebevel voor een
schuldrest van meer dan fl. 500,-). Het systeem produceert dan een waarschu-

wing tenuitvoerlegging vervangende vrijheidsstraf, inclusief arrestatiebevel, een
administratiekaart ten behoeve van de politie en een acceptgirokaart. Dat wordt
door de parketten naar de politie verzonden.
Met behulp van IBIS kunnen parketten en COG verschillende lijsten produceren
waarmee zij inzicht krijgen in de voortgang van zaken en de afwikkeling van
zaken. Ook kunnen de parketten informatie over een zaak vragen met behulp
van IBIS. De centrale IBIS-computer bevindt zich in Apeldoorn; de arrondisse-

mentsparketten zijn daarop via een sternetwerk aangesloten.
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BAS
Hoewel er verschillende versies van BAS onder verschillende namen bij de
politiekorpsen zijn ontwikkeld en gebruikt, komen deze versies voor wat betreft
de functionaliteit doorgaans redelijk overeen (zie bijvoorbeeld Boringa, 1985).
Het BAS beoogt onder meer het repressief proces te beheersen door (1) het
geautomatiseerd verwerken van geconstateerde overtredingen, (2) het automa-
tisch verkrijgen van signalen omtrent de kritische data in de afhandelingsproce-
dure, (3) het verbeteren van de voortgangscontrole.
Het BAS is opgezet als een regionaal systeem (Boringa, 1985: 147). In het
regio- of kernkorps wordt de computer geplaatst; andere korpsen zijn hierop
aangesloten via een lijnverbinding. Op verschillende manieren kunnen boetes
aan de BAS-afdelingen worden aangeleverd. Soms komen de bekeuringen
binnen op de daarvoor gebruikte formulieren die de agenten inleveren. In andere
gevallen wordt het kenteken ingevoerd. Als de verdachte binnen vier dagen na
registratie aan het bureau betaalt, eindigt de zaak. Als het systeem geen signaal
'betaald' ontvangt, wordt de identiteit van de eigenaar van het voertuig vastge-
steld door het register van de RDW te raadplegen. Dat gebeurt automatisch. Als
het systeem de persoonsgegevens heeft ontvangen, zijn er twee mogelijkheden.
1. Als de politie zelf een transactie kan aanbieden, maakt het systeem een

acceptgirokaart aan. De verdachte kan dan binnen veertien dagen betalen.
Als de verdachte betaalt, wordt de zaak in de 'historie'-database geschreven
(geanonimiseerd). Als de verdachte niet betaalt, wordt een lijst van ontbre-
kende telefoonnummers aangemaakt.

2. Als het gaat om een overtreding waarvoor de politie geen transactie kan
aanbieden, maakt het systeem een antwoordkaart aan. Deze kaart wordt naar
de verdachte verzonden, die daar op vier verschillende manieren op kan
reageren:

-       De verdachte stuurt de antwoordkaart terug, bekent de overtreding en
geeft aan dat hij of zij daarvoor een transactie wil. Deze informatie
wordt ingevoerd, waarna een proces-verbaal wordt aangemaakt dat,
samen met de bekeuring en de antwoordkaart, naar het arrondisse-
mentsparket wordt verzonden.

-        De verdachte retourneert de antwoordkaart en geeft daarop aan dat hij
of zij niet (meer) de eigenaar is van het voertuig of het voertuig niet
heeft bestuurd ten tijde van de overtreding. Op de antwoordkaart moet
hij dan wel de identiteit bekend maken van de (nieuwe) eigenaar of
bestuurder. Het systeem maakt dan een nieuwe antwoordkaart aan,
welke wordt verzonden aan de nieuwe betrokkene.

-    De verdachte heeft de antwoordkaart niet correct ingevuld of wil
graag worden verhoord. In dat geval produceert het systeem een lijst
van ontbrekende telefoonnummers.

-      De verdachte stuurt de antwoordkaart niet terug. Ook dan maakt het
BAS een lijst van ontbrekende telefoonnummers aan.
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Aan de hand van de lijst van ontbrekende telefoonnummers zoekt een telefoniste
de telefoonnummers van de verdachten. Deze worden vervolgens ingevoerd in
het BAS. Wederom zijn er dan verschillende mogelijkheden. Soms volgt een
telefonisch verhoor of een huisbezoek, in andere gevallen wordt een ander korps
verzocht de betrokkene te horen.

Op verschillende momenten gedurende het proces controleert het systeem de
ingevoerde gegevens. Met behulp van het BAS kan ook management- en be-
leidsinformatie worden gegenereerd (bijvoorbeeld de aantallen overtredingen in
een bepaald gebied of van een bepaalde groep). Ingewikkelde zaken kunnen
overigens ook in een 'handmatige procedure' worden geplaatst.

COMPAS
In 1983 besluit het Ministerie van Justitie COMPAS te ontwikkelen.  In   1988
wordt het eerste deelsysteem van COMPAS in gebruik genomen. In de vijfjaren
die daarop volgen zijn de overige delen van het systeem gefaseerd ingevoerd.
Het systeem vervult verschillende functies in het kader van de afhandeling van
verkeersovertredingen. Als de overtredingen zijn ontvangen waarvan de politie-
transactie niet is betaald, worden de gegevens daarvan ingevoerd of ingelezen
(met behulp van de BAS-tapes) in COMPAS. Vervolgens gaat de zaak naar een
assistent-dagvaarder. Die beoordeelt de overtreding en geeft op basis van die
beoordeling in COMPAS een code aan (door op het scherm die code in te voe-
ren). Doorgaans wordt een nieuwe transactie aangeboden. De specifieke code
die de assistent-dagvaarder invoert is in het systeem verbonden met een transac-
tiebedrag. COMPAS maakt op basis daarvan een acceptgirokaart (OLA) aan
voor de verdachte. Als de verdachte betaalt, wordt de betaling verwerkt en
eindigt de zaak. Als de verdachte niet betaalt, maakt de assistent-dagvaarder een
dagvaarding aan. Daarvoor gebruikt hij of zij de standaardtekstblokken die in
het systeem zijn opgenomen. Met behulp van COMPAS worden vervolgens ook
de zittingen samengesteld. Het laatste deelsysteem van COMPAS heeft betrek-
king op executie. Met de invoering van dit deelsysteem komt een eind aan het
gebruik van IBIS. Voor wat betreft de functionaliteit verschilt het niet substan-
tieel van IBIS.
COMPAS bestaat uit verschillende delen (zie onder andere Baten, 1991: 34-35).
Ten eerste is in COMPAS een juridische databank opgenomen. Deze bestaat uit
bijna 100.000 relevante juridische kerngegevens,  die  in  de hele strafrechtketen
worden gebruikt.  Het gaat bijvoorbeeld om meer dan 15.000 wetsartikelen en de
omschrijving daarvan, de OM-richtlijnen en de bijbehorende transactiebedragen
voor de vervolging van strafbare zaken, tenlasteleggingen voor het dagvaarden
van verdachten, standaardeisen per overtreding en vorderingen en termijnen
voor preventieve hechtenis. Elk arrondissementsparket heeft een eigen COM-
PAS. De systemen van de parketten zijn identiek, hoewel de inhoud van de
referentiebestanden in de juridische databank verschillend kan zijn. Naast de
juridische databank maakt ook de strafzaken-infrastructuur onderdeel uit van
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COMPAS. Het gaat dan om de hardware en de netwerkstructuur van de justiti-
ele applicaties, maar ook om de koppelingen met externe systemen (bijvoor-
beeld de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie, de RDW, de politie en de
Kamers van Koophandel). Ten derde bestaat COMPAS uit een aantal toepas-
singsprogramma' s  voor de automatisering van handelingen  die  bij de parketten
worden verricht ('hoofdfuncties'). COMPAS kent de volgende hoofdfuncties:
- registratie, transactie en sepot (deze zijn hiervoor kort beschreven);
- preventieven administratie (voor preventieve hechtenis);
-  voorbereiding en afhandeling van zittingen (de zittingadministratie en de

planning van zittingen);
-   executie van vonnissen;
- bijzondere administraties (beslag-, slachtoffer-, milieu- en fraude-administra-

ties, enzovoort);
-    beheers- en beleidsinformatie.
Deze hoofdfuncties zijn in de verschillende deelsystemen of modulen onderge-
bracht. Het eerste deelsysteem omvat de registratie en OM-afdoening (sepot,
transactie) van overtredingen. Dezelfde functies, maar dan voor misdrijven, zijn
in het tweede deelsysteem ondergebracht. Het derde deelsysteem wordt gebruikt
voor de zittingvoorbereiding (concipieren en aanmaken van tenlasteleggingen en
dagvaardingen, maar ook bijvoorbeeld de zittingadministratie). Executie is
opgenomen in deelsysteem vier, en de bijzondere administraties in deelsysteem
vijf. De noodzaak tot ontwikkeling van het zesde deelsysteem ('Beleid en be-
heer') is vervallen toen bekend  werd  dat een beleidsinformatiesysteem  voor de
gehele strafrechtspleging ingevoerd zou worden (Rademaker, 1996: 116).

7.4.3 Het systeem-Mulder

Uitgangspunten en keuzen
Parallel met de wet Mulder en de uitvoeringsorganisatie is ook een geautomati-
seerd systeem ontwikkeld dat de uitvoering van deze wet ondersteunt. Het
systeem weerspiegelt in veel opzichten de wet. Terwijl IBIS, BAS en COMPAS
aan de hand van de destijds bestaande administratieve processen zijn ontwikkeld
(en deze tot op zekere hoogte weerspiegelen), is de ontwikkeling van het
Mulder-systeem samengegaan met de ontwikkeling van nieuwe administratieve
processen.

In zo'n situatie ligt onderlinge beYnvloeding en wisselwerking van de wet, het
informatiesysteem, het administratief proces en de uitvoeringsorganisatie voor
de hand. De systeemontwikkelaars nemen de wet als startpunt. Op basis van de
wet wordt een administratieve procesgang, een routing, ontwikkeld en algorit-
mes om zaken door de routing te geleiden. Op sommige momenten leiden keu-
zen in de wet tot knelpunten in het systeem of in de organisatie. Dan worden de
concepten voor de wet soms ook aangepast, teneinde de uitvoerbaarheid ervan te
verbeteren.
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'De wet sprak over het feit dat er door de agent een beschikking werd uitgereikt.
'Dat is goed', zegt de accountant, 'dan is het dus een waardepapier, want het
ding representeert dan geld. Dus die dingen moeten genummerd worden.' Dus
als zo'n ding nat is, dan moet ik ze allemaal gaan inleveren. Dat is een pro-
bleem. Als we mt eens een kennisgeving van beschikking geven? Dat is nog geen

waardepapier. Dan komt ie pas als hij uit de machine komt. Is het dan wel goed?
Ook vanuit juridisch oogpunt? Ja. 'Da's mooi', zei de accountant, 'dan ben ik
van het gedonder af van dat waardepapier'.  (...) We hebben de wet op een aantal
punten in de uitvoering wat logischer gemaakt. Eerst moest het een beetje bij de
rechtbank en een beetje bij het kantongerecht. Dat is netjes bij elkaar gedraaid.'
'Oorspronkelijk stond er in de wet bijvoorbeeld een hele riedel opgesomd over

bijvoorbeeld betaa[punten. We zijn toen naar (een wetgevingsjurist, SZ) gestapt
en hem gezegd dat hij keihard in de wet moest opnemen dat er maar Un betaal-
mogelijkheid is, namelijk per acceptgirokaart. Anders maak je het ons onmoge-
lijk om daar een strakke organisatie omheen te zetten.'

Overigens is het op deze manier ontwikkelen van wetten in die tijd bij het Mi-
nisterie van Justitie enigszins ongebruikelijk.

'Tot die tijd was het gewoonte dat een wetgever op een goede morgen een nieinv
potlood  pakte,  daar een jijn  puntje aan sleep  en dan begon te  schrijven  'artikel
l' en dan tot aan de overgangs- en slotbepalingen, zonder dat ie daar ondertus-
sen hee! diepzinnig afstemming pleegde met allerlei mensen die met de wet te
maken  hadden.'

Omdat het systeem-Mulder primair gebaseerd is op de wet, volgt het systeem
voor een belangrijk deel de logica en de procesgang van de wet. Een aantal
keuzen dat voor het stelsel als geheelis gemaakt kan daarom ook worden toege-
past op het geautomatiseerd systeem. Te denken valt aan het logistieke incas-
soproces: eerst de beschikking met acceptgirokaart, dan de aanmaningen, ge-
volgd door het verhaalstraject en als laatste het dwangmiddelentraject. Centrali-
satie van de incasso is een andere keuze voor het stelsel als geheel met betekenis
voor het geautomatiseerd systeem. Het zou ook mogelijk geweest zijn om de
incasso van Mulder-betalingen onder te brengen bij de parketten, ondanks de
keuze voor een ander juridisch regime (van strafrecht naar administratief recht).
Ten tijde van de ontwikkeling van de wet is de keuze hiervoor wel verkend,
maar afgewezen. De Departementsraad kiest voor een centrale incasso (Project-
team Mulder,  1989:  1.1). Deze wordt beschouwd als efficianter, en tegelijkertijd
zou een uniform uitvoeringsbeleid mogelijk worden gemaakt. Ook zou er een
bijna onbeperkte (productie)capaciteit worden gecreeerd; in ieder geval kon de
capaciteit zonder grote problemen worden uitgebreid.
De keuzen voor het stelsel als geheel worden dus weerspiegeld in het ontwerp
van het Mulder-systeem. Sommige keuzen hebben primair betrekking op het
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geautomatiseerd systeem. Bijvoorbeeld de keuze om de wet Mulder als uit-
gangspunt te nemen en alleen voor deze wet een systeem te ontwikkelen. De
verhouding tussen wet en systeem is 6dn op een; daar is ook bewust voor geko-
zen. Wel wordt er vanaf het begin over gedacht om meer incasso-activiteiten
(bijvoorbeeld geldboetes) te centraliseren en onder te brengen in dezelfde orga-
nisatie. Het systeem, zo bedacht het projectteam Mulder, zou de mogelijkheden
daarvoor in ieder geval open moeten laten.
Ook is ervoor gekozen om zo veel als mogelijk te automatiseren. Dat betekent
dat maatwerk, individuele beoordeling van zaken, onmogelijk wordt gemaakt.
Het primair proces laat daar in ieder geval weinig ruimte voor. Alleen als een
betrokkene in beroep gaat of op een andere manier een signaal geeft (bijvoor-
beeld een brief schrijft), komt er ruimte voor een beoordeling van het geval.
Daarnaast is in het dwangtraject ruimte gelaten voor een individuele beoorde-
ling.
Naast de beslissing om zoveel mogelijk te automatiseren kiezen de ontwikke-
laars voor een scheiding tussen het logistiek proces en de kennis in het systeem.
Als het administratief proces en de besluitvormingsregels met elkaar worden
verweven, is het systeem sterk afhankelijk van het beleid en de richtlijnen. Het
wordt dan ook erg complex om veranderingen in de richtlijnen te verwerken in
het systeem. Oorspronkelijk is de scheiding tussen logistiek of administratief
proces enerzijds en 'kennis' of besluitvorming anderzijds relatief strikt. De
complexiteit van het proces, alsmede wijzigingen in de wet en in het systeem
hebben ertoe geleid dat er toch enige verwevenheid in het geautomatiseerd
systeem is ontstaan.

'Na verloop  van  tijd  gaan  ze  er  tock  aan  zitten  pukkelen.  (...)  Dits  het  basiscon-

cept is er nog steeds, maar er kunnen en zullen hier en daar best wel eens mo-
menten in bepaaide stukken programmatuur zijn waar toch besluitvorming wordt
genomen over de :aak. En dat zit er sowieso standaard in om de factor tijd uit te
sluiten. Ik neem een bestissing dat de man een tweede aanmaning moet krijgen.
Wil ik onafhanketijk zijn van het moment waarop ik draai, dan moet je op het
moment dat je die tweede aanmaning aanmaakt kunnen vaststellen of die op dat

moment nog openstaand satdo heeft. Je zult het beleven. Vandaag zeg je.'Er
moet een tweede aannianing uit'. Er komt vannacht geld binnen en de dag erna
ga ik pas tweede aanmaningen aanmaken. Het is niet handig om kaarten uit te

sturen met daarop 'te betalen: nul gulden'. Dus er zit iets van intelligentie in de
uitvoere,ide programmatuur om dit soort problemen te voorkomen. Er zit een
factor tijd tussen.'

Een andere keuze is die om de productie van acceptgirokaarten uit te besteden.
Het systeem maakt bestanden aan die aan een privaat bedrijf worden verzonden.
Het bedrijf print de acceptgirokaarten (OLA's) en verstuurt deze naar de betrok-
ken personen. Alleen het printen van acceptgirokaarten is overigens uitbesteed.
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De dwangbevelen voor de deurwaarders worden door het CJIB geprint; het
printen van arrestatiebevelen geschiedt lokaal bij de politie.
Ook is er bewust voor gekozen het systeem geleidelijk te ontwikkelen en in
gebruik te nemen. Eerst is het productieproces van acceptgirokaarten geautoma-
tiseerd (het OLA-traject). Daarna volgen geleidelijk de andere stappen. Overi-
gens zijn de laatste stappen daar in het kader van het proces van restyling bij
gekomen; het dwangtraject is in eerste instantie immers aan de parketten toebe-
deeld.
De keuze om het systeem geleidelijk te ontwikkelen schept tijd en ruimte om
ervaring op te doen met het systeem. Dat die ruimte noodzakelijk is, zal duide-
lijk zijn. Het gaat immers om een nieuwe wet (en een nieuw juridisch regime),
een nieuwe organisatie en een nieuw informatiesysteem. De risico' s zijn dus ook
aanzienlijk.

'Want het was een kunstje wat volgens de theorie doodeng is. Ik heb een wet die

niet bestaat, er moet een organisatie worden opgetuigd die ook nog niet bestaat,
en er moet een systeem onder. Dat is dus drie keer linke loetje, Dit is gevaartijk
Normaal heb je informatievoorzieningssystemen op bestaande organisaties en
processen die je kent. Maar het proces was nieuw, de organisatie bestond nog
niet en er nioest een systeem onder. Veel plezier. De kans dat je fouten maakt is
dan heel groot. En vanuit strategic is toen gezegd: 'We automatiseren alleen wat
nu strikt noodzakelijk is: En dan moet het aantoonbaar in de bulk :ijn, in de
massa. Nu al.'

Tenslotte is bij de ontwikkeling van het systeem gekozen voor een productiege-
richt systeem. De zaak is het startpunt voor het systeem, en niet bijvoorbeeld de
persoon. Het systeem is ingericht rondom zaken, die zich in een specifieke fase
van het proces bevinden (bijvoorbeeld: tweede aanmaning of verhaal zonder
dwangbevel, enzovoort).

'Factuursystemen waren het. Geen debiteurensystemen.'

Oorspronkelijk betekent deze opzet van het systeem dat het informeren van de
betrokkene tijd kost als deze belt met vragen. In eerste instantie gaan de ontwik-
kelaars ervan uit dat vragen bij het parket binnenkomen en niet bij het CJIB. Als
een betrokkene belt voor informatie over een specifieke zaak waarvan hij het
beschikkingnummer heeft, is er geen probleem. Als iemand vijf verschillende
zaken heeft en over al deze zaken iets wil weten, kost het wel enige moeite om
de informatie uit het systeem te halen.

De structut:r van het Mulder-systeem
Het Mulder-systeem omvat vier verschillende deelsystemen. In het eerste deel-
systeem zijn registratie en incasso opgenomen. Dit deel behandelt geautomati-
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seerd de registratie van zaken die (elektronisch) van de politie worden ontvang-
en, het incassoproces (inclusief de acceptgirokaarten, de aanmaningen en de
adresverificaties) en het administratief proces daar omheen. Het tweede deelsys-
teem heeft betrekking op het verhaaistraject en het dwangmiddelentraject. Dit
deel is conversationeel opgezet. In deze trajecten is een beoordeling van de zaak
door een medewerker op sommige momenten noodzakelijk. Dat is ook in het
derde deelsysteem, dat betrekking heeft op het beroepstraject. De communicatie
tussen het CJIB en de arrondissementsparketten is ook in dit deelsysteem opge-
nomen. Het sluit aan op COMPAS (dat een eigen Muldermodule heeft), dat bij
de parketten wordt gebruikt. Het laatste deelsysteem verzorgt de management-
en beleidsinformatie.
Na de ingebruikname van het oorspronkelijk systeem is en wordt het verder
verfijnd. Zo is bijvoorbeeld de informatiefunctie (het beantwoorden van vragen
van betrokkenen) beter in het systeem ingebouwd. Ook het proces van restyling
heeft tot veranderingen in het infurmatiesysteem geleid. De basisstructuur en de
inrichting van het systeem zijn tot nog toe in stand gebleven.

7.4.4 Integrale Persoonsgerichte EXecutie en de toekomst van informatie-
technologie

In eerste instantie blijkt het productie-georienteerde en zaakgerichte karakter
van het Mulder-systeem effectief en efficient. Het CJIB houdt zich dan uitslui-
tend bezig met de uitvoering van de wet Mulder. In de jaren die volgen krijgt het
CJIB steeds meer taken toebedeeld, onder andere in het kader van de centralisa-
tie van andere executietaken.  In 1994 wordt het STRABIS-systeem opgeleverd,
waarmee het CJIB ook geldboetes gaat incasseren. Expliciet wordt in dat kader
besloten om de incasso van geldboetes niet te integreren in het Mulder-systeem.
Voor de incasso van geldboetevonnissen blijkt ook een ander systeem nodig te
zijn dan het Mulder-systeem.

'Het was zo dat we  het systeem als kopie zouden boinven.  Maar ja,  teen kwam er

nog een beetje van dit bij en een beetje van dat. En we hadden allemaal van die
eigenwijze automatiseerders die zelf ook weer wat bijgeleerd hadden en die het
eigenlijk gewoon nog net iets mooier wilden maken. Op zich heel mooi. STRABIS
is ook echt veel mooier georganiseerd dan het Mulder-systeem, maar gebmikers
hebben  dus  ineens  een  ander  systeem  voor  hun neus  staan.'

Ook andere incasso-activiteiten in de strafrechtelijke sfeer komen bij het CJIB
terecht (bijvoorbeeld de schadevergoedingsmaatregelen en de ontnemingsmaat-
regelen). Het CJIB wordt bovendien belast met de landelijke executie van arres-
tatiebevelen, voorheen een taak van de parketten. Ten behoeve van de uitvoe-
ring van deze taken creaert het CJIB nieuwe afdelingen. Ook worden nieuwe
informatiesystemen ontwikkeld die de uitvoering van deze taken ondersteunen.
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'Noem het maar gewoon zoals het is. Dat is een vorm van eiland-automatisering
ge,veest. Alle processen kregen een eigen informatiesysteem:

De toepassingen voor de nieuwe taken worden ook min of meer productie-
georienteerd en zaakgericht ontworpen. Tegelijkertijd worden dezelfde functio-
naliteiten voor nieuwe toepassingen ook opnieuw ontwikkeld.

'Wat je nu ziet, is dat we een heleboel dubbele of driedubbele of vierdubbele
functionaliteiten hebben. In elk van die systemen zit een module die OLA-bestan-
den aan,naakt die naar de printservice gaan.'

Hoewel het afzonderlijk ontwikkelen van systemen en functionaliteiten onlo-
gisch lijkt, wordt de logica duidelijk als ook de ontwikkeling van het CJIB
daarbij wordt betrokken. Ten dele heeft die ontwikkeling betrekking op de
nieuwe taken, maar daarmee hangt ook een andere dynamiek samen van interac-
tie tussen CJIB en partners. Het CJIB krijgt door de nieuwe taken ook steeds
meer informatie over 'clienten' en overzicht over verschillende zaken en activi-
teiten.

'STRABIS is in productie genomen in september '94. Toen hadden we met z'n
allen nog niet in de gaten dat het niet bij twee zou blijven. Toen ontplofte dat iii
Rn keer. Toen had je er zes, zeven. Systemen, en dus ook processen. Daarna
kwam Pluk-ze, kwam Terwee, kwam transacties.  Maar op het moment dat je in de
discussie zit van een of twee informatiesystemen. dan kom je voor de vraag te
staan waar de verschillen zitten. Waar zitten de overeenkontsten. En als de
verschillen op dat moment zo substantieel zijn, dan blijfje er vooral af. Dat was
Un argument. Wat we toen nog niet wisten, was dat de wereld andere dingen
van ons ging vragen. Politie, OM en ook de deurwaarderij zijn op een gegeven
moment gernteresseerd in de volgende vraag: Wat heb je nog meer voor me
liggen? Want dan rekenen we in Un keer met 'm af. En kun je ons helpen bij
onze activiteiten op basis van de informatie die jullie hebben? Heeft iemand
toevallig een aanmaning lopen? Zit ie toevallig gedetineerd? Want als ik dat
weet, ga ik een aantal stappen niet zetten. Is er al een deurwaarder bezig? Is er
al een deurwaarder bezig geweest de laatste tijd? Wat waren daar de rendemen-
ten van? Dat soon vraagste!!ingen is met name de laatste twee jaar heel sterk in
opkomst  gekomen.'

Als gevolg van deze ontwikkelingen en de inrichting van de systemen is het
CJIB geconfronteerd met tennlinste twee knelpunten. Het eerste is dat een aantal
functionaliteiten op verschillende manieren is geautomatiseerd. Het lezen van de
tapes van de bank gebeurt automatisch. Daardoor kan een deel van de betalingen

263



automatisch worden verwerkt door de informatie op de tape te vergelijken met
de informatie in het systeem. Maar de systemen hebben eigen modules voor het
verwerken van betalingen.

'Het is heel simpel. De Postbank verandert de GMU-tape (Gerntegreerde Muta-
tie Uitvoer, SZ) indeling. Hup, zeven systemen aanpassen:

Het tweede probleem ontstaat doordat dezelfde persoon tegelijkertijd meerdere
contacten kan hebben met het CJIB. Met name door het onderbrengen van de
landelijke coOrdinatie van arrestatiebevelen (LCA) bij het CJIB ontstaat de
behoefte om de incasso-activiteiten en de andere executie-activiteiten voor
dezelfde persoon te coordineren. LCA markeert het begin van persoonsgericht
werken, en daardoor wordt het zaakgerichte karakter van de informatiesystemen
blootgelegd en expliciet als een knelpunt ervaren.

Wanneer wij Chet CJIB, SZ) prijheidsstraffen executeren plakken wij er alles aan
vast. lemand wordt gearresteerd voor een gevangenisstraf. Wij kijken gelijk even
in Mulder of ie nog gijzelingen open heeft staan. Heeft ie nog geldboetes open
staan, heeft ie nog wat Tenvee-mciatrege[en? We proberen dan we! voor het geld
te gaan, maar wanneer dat niet litkt gaan we aansluitend executeren. Dat werkt
dus heel goed, en dat scheelt de politie ook werk. Als je kijkt naar het aantal
arrestatiebevelen voor geldboetes, dat is behoortijk gedaald sinds de komst van
LCA. Gewoon omdat wij heel veel zaken aanstuitend executeren. Voorheen kon
het zo zijn dat iemand die vandaag werd heengezonden voor een gevangenis-
straf, morgen weer werd opgepakt voor een geldboetevonnis, En nu gebeurt dat
niet meer.'

De behoefte aan een andere manier van werken (persoonsgericht in plaats van
zaakgericht) slaat terug op de inrichting van informatiesystemen. Hoewel de
systemen wei met elkaar kunnen worden verbonden, zijn ze niet voor een per-
soonsgerichte manier van werken ontworpen. De grote aantallen zaken maken

het leggen van verbindingen en het verwerken van informatievragen ook niet erg
stabiel.
Mede als gevolg van deze knelpunten is binnen het CJIB een proces van Inte-
grale Persoonsgerichte EXecutie (IPEX) gestart. IPEX heeft verschillende
betekenissen en omvat verschillende veranderingsprocessen. Voor wat betreft de
informatietechnologie betekent IPEX vooral dat de bestaande systemen modu-
lair worden herbouwd.

'Die modulaire herbouw zou ertoe leiden dat er straks bijvoorbeeld Un module
is die de OLA-bestanden aanmaakt, en dat de informatie daarvoor door de
andere modules wordt aangeleverd.'
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De verschillende gegevensbestanden die nu door de verschillende toepassingen
en systemen worden gebruikt, blijven bestaan. Tot nu toe wordt er niet voor
gekozen de verschillende gegevensbestanden (Mulder, STRABIS, Terwee,
enzovoort) in 6dn bestand onder te brengen. De bestanden worden als te afwij-
kend gezien, en de beheersbaarheid van het systeem zou daardoor in gevaar
kunnen komen. WeI worden de verschillende bestanden met elkaar verbonden.
Bij de modulaire herbouw en de verbindingen tussen de gegevensbestanden

spelen, naast overwegingen van beheersbaarheid en efficientie, ook juridische
vraagstukken een rol.

'Hoever mogen we (CJIB, SZ) hiermee gaan? Met dit soort samenkoppelingen,
samenklonteringen, wet of niet virtueel. We mogen dat alleen voor het justitiele
deel. We doen ook nog naheffingsaanslagen voor gemeenten. Dat is gewoon een

zij-proditct. Maar daar staat een heel dikke muur tussen. En die mag er niet
virtueel (in de  programmatitur,  SZ) tussen.  (...) Het mag niet zo zijn dat je infor-

matie wit het justitiele domein gebruikt voor je jiscale incasso.'

En hier komt dus de wetgeving, waar dit hoofdstuk mee begon, weer in beeld.
Wederom wordt de wisselwerking nog eens blootgelegd die bestaat tussen

wetgeving, organisatie en informatiesystemen. Hoewel de organisatie van het
CJIB nog volop met IPEX bezig is, zal duidelijk zijn dat door dergelijke ontwik-
kelingen juridische vragen worden opgeroepen. Hoe (en door wie) die worden
beantwoord, is op dit moment nog niet duidelijk.
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8. Interpretatie en vergelijking

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de literatuurstudie en het empirisch onderzoek bijeen.
Eerst worden de belangrijkste resultaten van de case-studies samengevat. Ver-
volgens worden de resultaten van het empirisch onderzoek geYnterpreteerd met
behulp van de heuristische hulprniddelen uit de literatuurstudie. Deze hulpmid-
delen worden niet alleen gebruikt voor de interpretatie van de resultaten van de
afzonderlijke case-studies, maar ook voor de onderlinge vergelijking daartussen.

8.2 Studiefinanciering en verkeersvoorschriften

Studiefinanciering
Hoewel elke periodisering in zekere zin arbitrair is, zijn in de ontwikkeling van
de wet- en regelgeving rondom studiefinanciering drie min of meer duidelijk te
onderscheiden perioden waarneembaar. De eerste periode is die van de niet of
nauwelijks bestaande regelgeving, grofweg lopend tot  1960. Er is  in deze perio-
de sprake van een relatief beperkte mogelijkheid voor studiefinanciering op
grond van een nauwelijks uitgewerkt wettelijk kader. Van (wettelijke) aanspra-
ken op studiefinanciering is geen sprake: een toelage is een 'gunst' en geen
recht.  In 1960 start een tweede periode,  die van het Reglement rijksstudietoela-
gen. Deze loopt tot 1986. Ten opzichte van de eerste periode is de regelgeving
in deze periode aanzienlijk gedetailleerder. Ondanks een meer gedetailleerd
normeringskader is er formeel nog geen sprake van een aanspraak op studiefi-
nanciering, hoewel het daar de facto in de loop van de tijd wel op gaat lijken.
Kenmerkend voor deze periode zijn de geschiktheidseis en de eis van onvermo-
gendheid. Studiefinanciering heeft (net als daarvoor) een aanvullend karakter.
Dat  verandert  in   1986  bij de inwerkingtreding  van  de Wet studiefinanciering.
Niet alleen is dan een gedetailleerd beoordelingskader ontwikkeld voor aanvra-
gen, ook is dat kader voor het eerst in de geschiedenis vastgelegd in een wet in
formele zin. Uniformiteit, formele gelijkheid en rechtszekerheid staan in deze
periode voorop: studiefinanciering is een recht is geworden en is geen gunst
nneer.

Op het niveau van de onderliggende concepties en uitgangspunten is sprake van
een   ontwikkeling   van    'zorg' naar 'basisvoorziening'. Studiefinanciering   is
opgezet als een stelsel om onvermogende en getalenteerde personen toegang te
geven tot een studie. Met name in de jaren zestig wordt het 'verzorgingskarak-
ter' van de regeling belangrijk. Dat 'past' in het zogenaamde constructieve
onderwijsbeleid, omdat het bijdraagt aan de toegankelijkheid van het onderwijs
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en daarmee indirect aan het gebruik van onderwijs als 'instrument' voor maat-
schappelijke hervorming. Het verzorgingskarakter van de Regeling rijksstudie-
toelagen uit zich bijvoorbeeld in het ontbreken van een wettelijke grondslag.
Bewust en expliciet is ervoor gekozen om met de regeling geen aanspraken voor
studerenden te crearen.   In 1986 veranderen de onderliggende concepties  en
uitgangspunten aanzienlijk. Er ontstaat een basisvoorziening voor alle studenten
in een bepaalde leeftijdscategorie. Onder andere het wettelijk vastleggen van het
beoordelingskader en het crearen van een aanspraak op studiefinanciering dui-
den  op de ontwikkeling  van  'zorg' naar 'basisvoorziening'. Rechtsgelijkheid  en
rechtszekerheid worden belangrijke uitgangspunten voor de wetgeving, terwijl
er   daarvoor meer aandacht   is voor 'verdelende rechtvaardigheid'.   Ook   het
vervallen van de geschiktheidseis en de eis van onvermogendheid wijst nadruk-
kelijk op een ontwikkeling van 'zorg' naar 'basisvoorziening'.
In de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie zijn vier perioden te ontdek-
ken, hoewel deze in elkaar overlopen. Vanaf 1949 (het jaar waarin een afzonder-
lijke afdeling Rijksstudietoelagen wordt opgericht) tot  1984 is er sprake  van een
betrekkelijk 'rustige' uitbouw van een uitvoerende departementale afdeling. De
afdeling maakt onderdeel uit van het ministerie en is typisch uitvoerend (het is
een 'ambtelijke afdeling'). Het uitvoerende karakter van de afdeling komt onder
andere tot uitdrukking in het ontbreken van staffuncties. Kenmerkend voor het
werkproces is het zogenaamde campagnepatroon, de jaarlijkse ronde van aan-
vragen. Het gehele proces (de campagne) wordt voor een individuele aanvraag
telkens door dezelfde (groepen van) ambtenaren uitgevoerd. De afdeling is
ingericht op basis van onderwijssoort (met uitzondering van de 'bijzondere
gevallen') en daarbinnen op basis  van  de  naam  van de aanvragers. De toeken-
ningsambtenaren, ambtenaren met de 'bevoegdheid' om aanvragen te beoorde-
len, vormen de kern van de organisatie. Deze ambtenaren beschikken over
relatief veel vrijheid, hoewel die in de loop van de tijd (sterk) afneemt. De
relatieve vrijheid leidt niet tot verschillen in afdoening tussen individuele toe-
kenningsambtenaren. De (sectie)chefs spelen immers een dominante rol in de
hierarchische controle. Wel ontstaan verschillen tussen de secties, die later door
de gedetailleerde instructie en door de meer uitgekristalliseerde normen ten dele
worden rechtgetrokken.
Vanaf  1984 tot en  met  1  juli  1988 (de datum waarop de Informatiseringsbank
wordt gevestigd) is er sprake van een 'chaotische' tussenperiode. Eerst moet, in
verband  met de invoering van  de Wet studiefinanciering op  1  oktober  1986,  een
organisatie worden ontworpen en ingevuld. Gedurende de eerste jaren na de
inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering wordt de organisatie voortdu-
rend  aangepast en 'gereorganiseerd'.  In 1988 stabiliseert de situatie zich enigs-
zins. Op 1 juli van dat jaar gaat de Informatiseringsbank van start, waarvan de
productgroep studiefinanciering de grootste 'poot' is. Ten opzichte van het
moederdepartement is de uitvoering op afstand geplaatst. Om de zelfstandigheid
waar te maken beschikt de Informatiseringsbank over eigen staffuncties. De
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verdere organisatie-ontwikkeling is gericht op toenemende beheersbaarheid van
de processen, de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering.
De inrichting van de productgroep studiefinanciering volgt de fasen in het
werkproces. Het campagnepatroon is vervangen door een continue stroom van
aanvragen, mutaties en kennisgevingen. De uitvoering is gesplitst in een aantal
administratieve handelingen. De beoordeling geschiedt grotendeels automatisch.
Voorzover er in de organisatie nog gevallen worden beoordeeld, is de 'groep
beoordelaars' ingericht naar enkele gerichte specialisaties. Er ontstaan nieuwe
functies die te maken hebben met het geautomatiseerd systeem en met de pro-
ductiebesturing. Enkele oude functies verdwijnen. Het verdwijnen van de func-
tie van toekenningsambtenaar is ongetwijfeld de belangrijkste (en de meest

pijnlijke) geweest.
Vanaf november  1996  is de organisatie opnieuw verwikkeld  in een 'grootscha-
lig' reorganisatieproces: het herontwerp. De indeling naar fasen in het werkpro-
ces blijkt onbevredigend. De processen kunnen, zo wordt gesteld, beter worden
geYntegreerd  aan  de  hand  van de 'levensloop  van de klant'. Daardoor  zou  de
organisatie klantvriendelijker, arbeidsvriendelijker en efficitnter worden. De
nieuw op te richten eenheid Klantenservice, die bestaat uit 'zelfsturende teams'
van uitvoerende ambtenaren, is de kern van de organisatie. Hoewel daarover nog
geen definitief besluit is genomen, is deze waarschijnlijk weer verdeeld zoals de
oude uitvoerende kern: naar alfabet op naam van de aanvrager. GeYntegreerde
klantbehandeling is hiervoor een belangrijk uitgangspunt geweest. Informatie-
technologie moet, ondanks de complexiteit van de verschillende stelsels en de
gedetailleerde wet- en regelgeving, geYntegreerde behandeling door een indivi-
duele ambtenaar (zelfs over verschillende 'producten') mogelijk maken.
Afgezien van de 'chaotische tussenperiode' is in de ontwikkeling van de organi-
satie en de achterliggende organisatieconcepties en uitgangspunten een lijn te
ontdekken die loopt van 'ambtelijk-bureaucratische afdeling' via 'productieorga-
nisatie met fabriek en kantoor' naar 'dienstverlenend bedrijf'. Tot  1986 is sprake
van een ambtelijke, bureaucratische afdeling. Hi8rarchie, gereguleerde compe-
tenties en schriftelijke communicatie zijn belangrijke bouwstenen van de organi-
satie. In de organisatie is een hierarchie van rangen en standen weerspiegeld die
wordt bepaald door ancienniteit en bevoegdheden. Met de inwerkingtreding van
de Wet studiefinanciering ontstaat een productie-organisatie, waarin een duide-
lijk onderscheid wordt gemaakt tussen  de ' fabriek'  en het 'kantoor'. Productie
en efficiantie zijn de uitgangspunten van deze organisatie. Productie vindt plaats
in de 'fabriek' (de uitvoerende afdelingen), terwijl de mensen op 'kantoor' zich
bezig houden met de werkmethoden en de productiebesturing. Van klanten is
vrijwel geen sprake meer. Enigszins gechargeerd gaat het uitsluitend om de
verwerking van formulieren. Aan het herontwerp ligt een andere organisatiecon-
ceptie ten grondslag: die van het dienstverlenend bedrijf. Hoewel het efficient
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moet gebeuren (het bedrijfsmatige aspect) 'draait' de IB-Groep van de toekomst
geen productie. Deze verleent diensten aan studerenden en vanuit dit perspectief
moet de organisatie worden ingericht.
In de ontwikkeling van de informatietechnologie zijn drie perioden te onder-
scheiden. De eerste periode start in de jaren zestig met de invoering van de
mechanische administratie. Langzaam wordt in deze periode een geautomati-
seerd systeem ontwikkeld dat weliswaar werkzaamheden, maar geen verant-
woordelijkheden van ambtenaren overneemt. Het is een ondersteunend systeem.
In  1986,  bij de start  van de tweede herkenbare periode,  is een systeem gebouwd
dat niet alleen werkzaamheden, maar ook verantwoordelijkheden van ambtena-
ren overneemt. Dit systeem handelt zaken zelfstandig af, terwijl het 'oude'
systeem primair ontwikkeld is om ambtelijke werkzaamheden te ondersteunen.
Het systeem is in deze periode leidend ten opzichte van de organisatie (uitvoe-
rende ambtenaren verrichten werkzaamheden die door het systeem worden
veroorzaakt), terwijl in de vorige periode de organisatie leidend is geweest ten
opzichte van het geautomatiseerd systeem (het systeem nam enkele uitvoerende
werkzaamheden van 'denkende' ambtenaren over). Met herontwerp start een
derde ontwikkelingsperiode. Hoewel het systeem nog niet bestaat wordt in het
kader van herontwerp een nieuw (organisatiebreed) systeem ontwikkeld. Daarin
staat niet meer de 'functionaliteit' centraal, die de basis is voor het oude systeem
(dat heet ook 'het WSF-systeem'). Het nieuwe systeem is gebouwd rondom een
centraal databestand. Op het bestand kunnen verschillende bewerkingen worden
uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van wetgeving, waaronder de Wet
studiefinanciering. De functionaliteiten zijn de 'bovenlaag' van het nieuwe
geautomatiseerde systeem. Er ontstaat een nieuwe taakverdeling tussen systeem
en ambtenaren: de uitvoerende medewerkers verrichten geen werkzaamheden
rondom het systeem, maar vormen de schakel tussen de studerende en het sys-
teem. Hoewel het systeem dominant blijft in de nieuwe organisatie, krijgt het
daarin een andere rol.
Al met al ontwikkelt de rol van informatietechnologie zich in de organisatie als
volgt. In eerste instantie is de informatietechnologie in de organisatie onzicht-
baar en volgend. In de jaren zestig is de informatietechnologie feitelijk onzicht-
baar, omdat de mechanische administratie zich in Apeldoorn bevindt en de
toekenningsambtenaren hun werk in Groningen verrichten. Later zit de onzicht-
baarheid met name in het feit dat de technologie buiten het domein van de
beoordeling blijft. In de 'administratieve krochten' (de adrninistratieve en regis-
tratieve werkzaamheden) wordt informatietechnologie gebruikt, maar het echte
werk, de beoordeling, kan niet door computers gebeuren. De techniek staat daar
buiten spel, omdat dit als het domein van de toekenningsambtenaar wordt be-
schouwd. Volgend is de technologie vooral ten opzichte van het uitvoeringspro-
ces zoals dat op dat moment plaatsvindt. Binnen het campagnepatroon en de
transactiegewijze uitvoering krijgt het systeem enkele functies, maar het systeem
leidt niet tot een (her)bezinning op het campagnepatroon en de transactiegewijze
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uitvoering. Integendeel, er wordt in de transactiegewijze uitvoering zelfs een
duidelijke grens gesteld aan de rol van het systeem: de beoordeling is en blijft
een verantwoordelijkheid van toekenningsambtenaren. Bij de inwerkingtreding
van de Wet studiefinanciering verandert de rol van het geautomatiseerd systeem
min of meer fundamenteel. Nu wordt het systeem zichtbaar en leidend. Zicht-
baar omdat het doordringt tot de kern van de uitvoering en de kern van de beoor-
deling. Er is geen sprake meer van een 'administratief randgebeuren', maar het
geautomatiseerd systeem wordt de kern van de nieuwe organisatie. De functies
van de organisatie worden bepaald door de inrichting van het systeem. Met
andere woorden: het systeem veroorzaakt werk en daarvoor is een organisatie
nodig. Het systeem wordt leidend, uiteraard ingegeven door de grote aantallen
studenten die met een relatief geringe hoeveelheid medewerkers moeten worden
bediend. Met herontwerp verandert de rol van de informatietechnologie weder-
om. De techniek, zo is althans de bedoeling, wordt weliswaar zichtbaar (behoort
tot de kern van de activiteiten van de organisatie) maar niet meer leidend. Ener-
zijds omdat de inrichting van het geautomatiseerd systeem wordt bepaald door
de 'levensloop van de klant', anderzijds omdat het dienstverlenend karakter van
de organisatie voorop wordt gesteld (in tegenstelling tot het productie-achtige
karakter  van de organisatie tussen   1986   en   1996). Het systeem wordt   in   dat
verband (weer) ondergeschikt gemaakt aan de uitvoering, evenals de organisato-
rische functies die samenhangen met de ontwikkeling en het onderhoud daarvan
(vooral de systeemontwikkelaars). In de 'oude' productie-organisatie zijn deze
verbonden met de leidende positie van het geautomatiseerd systeem: daardoor
heerst het 'kantoor'  over de ' fabriek'.

Handhaving van verkeersvoorschriften
In de negentiende eeuw kiest de wetgever expliciet voor een strafrechtelijk
stelsel voor de handhaving van verkeersvoorschriften. Hoewel deze keuze niet
onomstreden blijft, is het strafrechtelijk stelsel lange tijd effectief gebleken voor
de verkeershandhaving. De keuze voor het strafrecht heeft organisatorische
consequenties. Om verkeersovertredingen te bestraffen met behulp van het
strafrecht is een onafhankelijk en onpartijdig rechter nodig. En tegen het besluit
van de rechter kan beroep worden ingesteld. Een ander kenmerk van het straf-
rechtelijk stelsel is de individuele beoordeling. In het strafrecht is een individue-
le beoordeling nodig van de zaak, waarin (feit- en dader)specifieke omstandig-
heden worden meegenomen. Zijn met de specifieke gedraging regels overtre-
den? En zo ja, welke precies? Is de verdachte schuldig? Is er sprake geweest van
overmacht? Allerlei vragen betreffende de omstandigheden van het geval moe-
ten worden beantwoord, hetgeen een beoordelingsslag vereist. Deze beoorde-
lingsslag kan 'routinematig' worden gemaakt (bijvoorbeeld met regels en richt-
lijnen voor de beoordeling), maar blijft in veel opzichten een professionele
behandeling van de zaak. Er is specifieke expertkennis nodig voor het beoorde-
lingsproces en dat lijkt vanuit een rechtsstatelijk perspectief ook terecht gezien
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de mate waarin de overheid met behulp van het strafrecht kan ingrijpen in het
leven van burgers.
Een andere consequentie van de keuze voor een strafrechtelijk stelsel is dat het

openbaar bestuur actief moet worden en voortdurend actief moet blijven, terwijl
de betrokkene kan afwachten. Nadat de overtreding is waargenomen, moeten

politie en justitie proberen om deze ook bestraft te krijgen. De bescherming van
burgers tegen de overheid is in een strafrechtelijk stelsel vrij sterk ontwikkeld.
Op verschillende punten wordt de verdachte juridisch beschermd en er zijn
verschillende mogelijkheden om aan bestraffing te ontkomen. In de praktijk zijn,
door de ontwikkeling van de aantallen zaken, deze ontsnappingsmogelijkheden
ook effectief gebleken. Gebreken in de justitiele capaciteit hebben er in het
verleden toe geleid dat substantiele percentages geconstateerde overtredingen
onbestraft bleven. Dat heeft niet alleen te maken met de aard van de regelgeving
en het organisatorisch arrangement, maar ook met de prioriteit die deze zaken

bij politie en justitie hebben gehad.
Met de groei van het gemotoriseerd verkeer groeit ook het aantal overtredingen
van verkeersvoorschriften. Fundamenteel verandert het strafrechtelijk stelsel
niet: het overtreden van verkeersvoorschriften blijft een 'overtreding' bezien
vanuit het Wetboek van strafrecht. En die overtreding kan worden bestraft door
de kantonrechter. De introductie van de transactie is een manier om de groeien-
de stroom zaken te verwerken. Eerst kan het Openbaar Ministerie de verdachte
een transactie aanbieden waarmee aan vervolging kan worden ontkomen, later
wordt ook de politie in staat gesteld overtredingen te transigeren. En hoewel
grote hoeveelheden zaken met behulp van de transactie worden afgedaan, wach-
ten verdachten soms rustig af wat er gaat gebeuren. Gedurende het proces valt
een deel van de zaken uit, dus afwachten kan lonen. De grote hoeveelheden
transacties hebben ook geleid tot een zekere mate van routinisering en standaar-

disering. Officieren van Justitie zien op een gegeven moment nauwelijks nog
zaken. De administratie bij de parketten handelt overtredingen af op basis van
transactierichtlijnen. Het transactieproces wordt in de praktijk steeds meer een
administratief proces in plaats van een juridische beoordeling. De meeste over-
tredingen worden gestandaardiseerd afgehandeld zonder aandacht voor de
specifieke omstandigheden van het geval. De standaardisatie die samengaat met
de transactie maakt ook de introductie van ICT mogelijk. Gedurende de jaren
zeventig begint het Ministerie van Justitie na te denken over de mogelijke bij-
drage die ICT zou kunnen leveren in de strafrechtspleging. De systemen die in
dat kader worden ontwikkeld hebben in eerste instantie betrekking op de meest

routinematige activiteiten en zaken (IBIS, BAS, COMPAS-deelsysteem I).
Hoewel het strafrechtelijk stelsel op dat moment formeel nog uitgaat van het
idee (of het ideaal) van individuele beoordeling en maatwerk, kan de werking
ervan in de praktijk gestandaardiseerd en geroutiniseerd worden genoemd.
Rondom deze ontwikkelingen vinden voortdurend discussies plaats over de
'beste' manier om met eenvoudige (verkeers)overtredingen om te gaan. Hoewel
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er vanuit de wetenschap kritiek wordt geuit, besluit de wetgever toch het straf-
rechtelijk stelsel te verlaten en te kiezen voor een administratiefrechtelijk regime
voor de handhaving van verkeersvoorschriften. Vanaf 1990 wordt het nieuwe
stelsel geleidelijk in gebruik genomen. De handhaving van verkeersvoorschrif-
ten geschiedt vanaf dat moment via het administratief recht, met tenminste drie
karakteristieken. Ten eerste is een besluit van een bestuursorgaan voldoende om
een overtreding te bestraffen. Het bestuur hoeft niet naar de rechter om effectief
op een overtreding te reageren. Een besluit is genoeg om betrokkenen te dwing-
en tot betaling van een boete. Uiteraard is beroep op de beslissing mogelijk,
maar dan moet de betrokkene zelf in actie komen (en bij de kantonrechter zelfs
eerst zekerheid stellen). Het initiatief is daarmee verlegd van het openbaar
bestuur naar de betrokkene. Een tweede kenmerk van het administratiefrechtelij-
ke stelsel is dat het beginsel van individuele beoordeling, waarbij alle omstan-
digheden van het geval in acht moeten worden genomen, is verlaten. De beoor-
deling kan formeel vrijwel volledig worden gestandaardiseerd. Sterker nog, de
beoordeling moet tot op zekere hoogte worden gestandaardiseerd vanwege het
gelijkheidsbeginsel. Een professionele beoordeling op basis van juridische
expertise kan daardoor worden vervangen door een vrijwel volledig geparame-
triseerd en gestandaardiseerd oordeel. En daarmee kan in de praktijk aan de
administratie (of aan een computer) het oordeel worden overgelaten of aan de
juridische voorwaarden is voldaan. Ook kan de administratie bepalen welke
consequenties daaraan worden verbonden.
De invoering van de wet Mulder heeft verschillende consequenties gehad voor
het organisatorisch arrangement waarmee verkeersvoorschriften worden gehand-
haafd. Het centraliseren van de incasso-activiteiten is wellicht de meest in het
oog springende verandering. In het strafrechtelijk stelsel zijn verschillende
organisaties bezig met het innen van geld: politiekorpsen en parketten innen
transacties, en het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de executie van
geldboetevonnissen. Het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten speelt bij het
innen van geldboetes ook een rol. Na de wet Mulder is er 66n organisatie die
zich bezighoudt met het incasseren van geld: het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB). Naast de centrale incasso kan op andere organisatorische veran-
deringen als gevolg van de wet Mulder worden gewezen. Bij de politie verandert
er op het niveau van de executieven relatief weinig, terwijl de taken van admini-
stratieve afdelingen min of meer worden 'uitgehold' door vereenvoudigingen in
het proces, door overdracht van taken naar het CJIB en door het geautomati-
seerd systeem. Bij de parketten is een vergelijkbaar proces waarneembaar: ook
hier verandert er op het niveau van het rechtsgeleerd personeel niet zo veel (de
officier van justitie hield zich toch al nauwelijks meer bezig met verkeersover-
tredingen), terwijl de administratieve afdelingen (met name executie) worden
'ontmanteld'.  Het CJIB krijgt een hoofdrol  in het proces, ook omdat  er  in  de
jaren na 'Mulder' steeds meer executietaken aan deze nieuwe organisatie wor-
den opgedragen. Daardoor verkeert het CJIB voortdurend in een proces van
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organisatie-ontwikkeling. In dat proces zijn wel enkele constanten waarneem-
baar. Zo is de organisatie ingericht naar fasen in het werkproces, waarbij tegelij-
kertijd tan aanspreekpunt voor de externe partners wordt gecreeerd. Het karak-
ter van de organisatie blijft ook constant. Het CJIB is een productie-organisatie
die zich met 'bulkprocessen' bezighoudt. Dat vergt een eigenstandige professio-
naliteit, bijvoorbeeld als het gaat om productiesturing. De 'oude' professionali-
teit, ingegeven door het strafrechtelijk stelsel, richt zich vooral op het beoorde-
len van zaken. Juridische expertise is door veranderingen in het stelsel vervang-
en door expertise met betrekking tot het organiseren en onderhouden van 'bulk-
processen'.

Ook in deze casus zijn de achterliggende organisatieconcepties en -beginselen
geleidelijk veranderd. Het strafrechtelijk netwerk is voor een belangrijk deel te
karakteriseren als een professionele organisatie. De activiteiten van executieve
politie-ambtenaren, officieren van justitie en kantonrechters hebben een sterk

professioneel karakter. Ook in de organisaties is dat zichtbaar: de inrichting van
de politie-organisatie kent een duidelijk onderscheid tussen executieven en
administratieve ondersteuning, terwijl de parketten en gerechten van oudsher
sterk gescheiden 'lagen' kennen (rechtsgeleerd personeel en administratieve
ondersteuning). Zowel de aard van de activiteiten als de inrichting van de orga-
nisatie wijzen op een professioneel karakter. De invoering van de wet Mulder
heeft geleid tot oprichting van het CJIB, dat bij de uitvoering van deze wet een
hoofdrol speelt. De professionaliteit van het CJIB is van geheel andere aard dan
die van het strafrechtelijk netwerk. Ook in het administratiefrechtelijk netwerk is
het idee van een professionele behandeling niet verlaten. Wel is het verplaatst
naar de beroepsfase (beroep op de officier van justitie en op de kantonrechter).
In eerste aanleg is het professioneel proces definitief veranderd in een admini-
stratief proces. Het gaat niet meer om de kwaliteit van de individuele beoorde-
ling, maar om de kwaliteit van het productieproces. De professionaliteit van het
CJIB is gelegen in het inrichten en besturen van 'grootschalige bulkprocessen'.
Parallel met de wet Mulder wordt een nieuw informatiesysteem ontworpen. De
ontwikkelaars nemen daartoe de wet ter hand. De wet wordt vertaald in een
(besluitvormings)algoritme dat in het geautomatiseerd systeem wordt vastge-
legd. Ook het logistiek proces, de routing van Mulder-gedragingen, wordt in het
systeem verwerkt. Vervolgens wordt de organisatie rondom het systeem ge-
bouwd. Het systeem behandelt de gevallen en geleidt deze door de organisatie.
De medewerkers in de organisatie verrichten in beginsel de handelingen die het
systeem nodig heeft om de gevallen te behandelen. In het bijzonder gaat het
daarbij om het invoeren van gegevens (direct of via tapes), het verwerken van de
uitvoer van het systeem en het onderhoud van het systeem.
De parallelle ontwikkeling van wet, systeem en organisatie heeft zonder meer
geleid tot interacties tussen de drie processen. Zo heeft de onwenselijkheid van
organisatorische consequenties of gevolgen voor het geautomatiseerd systeem er
op verschillende punten toe geleid dat de (ontwerp)wet is aangepast. Deson-
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danks is de volgorde (1) wet, (2) systeem en (3) organisatie in dit geval toch nog
het meest van toepassing. Jaren later begint de betekenis van deze volgorde in
volle omvang duidelijk te worden. Hoewel de volgorde wet, informatiesysteem
en organisatie ten tijde van de ontwikkeling van de wet Mulder logisch lijkt,
blijkt deze jaren later tot knelpunten te leiden. Naarmate de organisatie van het
CJIB groeit (de organisatie krijgt meer taken en in het kielzog daarvan nieuw
personeel, nieuwe afdelingen en informatiesystemen, enzovoort), blijkt dat de
processen in de organisatie lastig te coardineren zijn als gevolg van de inrichting
en het ontwerp van de informatiesystemen. Het proces van Integrale Persoons-
gerichte EXecutie (IPEX) maakt duidelijk dat de volgorde wet, informatiesys-
teem en organisatie ook kan worden omgedraaid. Herontwerp van processen
heeft als consequentie dat moet worden nagedacht over de inrichting van de
organisatie. Hoewel sommige aspecten van IPEX beperkt zijn tot de geautomati-
seerde systemen, leidt WEX vanzelf tot een herorientatie op de organisatiestruc-
tuur en de principes die daaraan ten grondslag liggen. Het informatiesysteem
kan onafhankelijk van een specifieke organisatiestructuur worden veranderd,
maar organisatiestructuur en inrichting van de informatietechnologie zijn door-
gaans wel met elkaar verweven. Deze volgorde roept onder andere vragen op ten
aanzien van de rol van de wetgeving. Want de nieuwe informatiesystemen en de
nieuwe organisatie kunnen leiden tot de behoefte om de wetgeving ook aan te
passen. Vanuit het perspectief van de informatietechnologie of de organisatie
kan het efficient lijken om de verhaalshistorie van de betrokkene te bewaren.
Als het CJIB het bankrekeningnummer van de betrokkene heeft, kan het de bank
opdracht geven het bedrag van de beschikking af te schrijven. Eventueel kan dat
zelfs direct na het verzenden van de beschikking of automatisch na het verstrij-
ken van de beroepstermijn. En wat is dan makkelijker dan het verschuldigde
bedrag meteen maar af te schrijven en in geval van een gegrond beroep automa-
tisch terug te storten?

8.3 Interpretatie

De resultaten van het empirisch onderzoek kunnen nu in het licht van de heuris-
tische hulpmiddelen worden geYnterpreteerd. Zowel aan ontwikkelingen binnen
de domeinen van wetgeving, organisatie en ICT als aan interacties en verbanden
tussen de afzonderlijke domeinen kan betekenis worden toegekend met behulp
van het begrippenkader dat door de heuristische hulpmiddelen wordt aangereikt.
Tevens kunnen aan de hand van deze hulpmiddelen overeenkomsten en ver-
schillen tussen de case-studies worden geanalyseerd.

Wetgeving
In de loop van de tijd is de wet- en regelgeving ten aanzien van studiefinancie-
ring verder verfijnd en gedetailleerd. Uitgangspunt is daarbij dat de discretie van
het bestuur belangrijker wordt geacht dan formele richtlijnen. Naarmate de
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normen en richtlijnen verder worden gedetailleerd en vastgelegd, neemt de
betekenis van dit uitgangspunt af. Het bestuur kan steeds minder een beroep
doen op 'beslissingsruimte' waarmee het de geclaimde discretie ook kan beargu-
menteren. Veranderingen in het soort regelgeving dragen daaraan bij. Hoewel de
beweging niet zonder meer lineair is, is een ontwikkeling waar te nemen naar
'hogere' soorten regelgeving, in het bijzonder in de richting van een wet in
formele zin. Aanvankelijk is de bestuurlijke praktijk voor de beoordeling van
aanvragen nog nauwelijks gebonden aan regels. Het Reglement rijksstudietoela-
gen legt de bestuurlijke praktijk enigszins vast in een regeling. Die regeling laat
volop ruimte voor een individuele beoordeling door het bestuur. In 1986 komt er
een wet in formele zin die het stelsel van studiefinanciering regelt. Dan wordt
ook het kader voor de beoordeling van aanvragen vastgelegd op het niveau van
een wet in formele zin. In dit opzicht is de wet een sluitstuk van een ontwikke-
ling die decennia daarvoor reeds is ingezet.
De Wet studiefinanciering kan echter niet zonder meer als een logisch sluitstuk
van een bestaande ontwikkeling worden gekarakteriseerd. Met de wet worden
voor aanvragers harde juridische aanspraken gecreeerd. Die aanspraken hebben
niet alleen betrekking op het recht op studiefinanciering, maar ook op het kader
waarmee het bestuur aanvragen al dan niet kan toekennen. Juridisch is het
beoordelingskader immers afdwingbaar geworden bij een rechter.
Bezien vanuit de functies van wetgeving (normering, instrument en waarborg)
kan deze ontwikkeling als volgt worden geYnterpreteerd. Doordat het 'bestuur-
lijk' kader voor de beoordeling van aanvragen (de regels en richtlijnen voor de
behandeling van aanvragen) in de wet in formele zin is opgenomen, lijkt de wet
te zijn geYnstrumentaliseerd door de beleidsmakers. De wet kan immers naar
believen worden aangepast en is een min of meer verfijnd 'sturingsinstrument'
in het kader van het onderwijsbeleid. Omdat het beoordelingskader formeel is
vastgelegd, is de wet ook een betrouwbaar sturingsinstrument geworden. Het
bestuur heeft nauwelijks nog discretie om naar eigen inzicht met aanvragen voor
studiefinanciering om te gaan. Zo is een beoordeling van de 'onvermogendheid'
en de 'talenten' van de aanvragers niet meer nodig. Met het instrumentaliseren
van de wet zijn echter tegelijkertijd ook meer waarborgen gecreeerd. Aanvragers
hebben voortaan een 'recht' op studiefinanciering, en ook het beoordelingskader
dat in de wet is vastgelegd kan bij een administratieve rechter juridisch worden
afgedwongen. Tegelijkertijd blijft de wet nadrukkelijk modificerend ten opzich-
te van maatschappelijke praktijken, hetgeen bijdraagt aan het instrumentele
karakter ervan. Hoewel de wet bestuurlijke praktijken codificeert, wordt ermee
getracht de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te bevorderen en maat-
schappelijke ongelijkheid te verminderen.
Verkeersvoorschriften worden vanaf het eind van de negentiende eeuw gehand-
haafd met behulp van een strafrechtelijk stelsel. De wetgever kiest expliciet voor
een strafrechtelijk handhavingsregime. In dat regime is wettelijk vastgelegd dat
straffen door onafhankelijke en onpartijdige rechters worden opgelegd, dat elke
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overtreding individueel wordt beoordeeld aan de hand van feitelijke en juridi-
sche omstandigheden en dat het traject van opsporing, vervolging en berechting
moet worden gevolgd om daders te straffen. Geleidelijk verandert het arrang-
ement zowel juridisch als feitelijk op deze drie aspecten. De wettelijk vastgeleg-
de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om bij overtredingen van verkeers-
voorschriften een transactie aan te bieden (later gevolgd door een vergelijkbare
bevoegdheid voor de politie) leidt er in de praktijk toe dat daders worden ge-
straft zonder dat er een rechter aan te pas komt. Reeds voordat vervolging
plaatsvindt, worden daders feitelijk (zij het vrijwillig) gestraft als zij de politie-
transactie betalen. Ook de individuele beoordeling wordt geleidelijk ingevuld
met (transactie-)regels en richtlijnen. De wet in formele zin (het Wetboek van
strafrecht) biedt weliswaar een juridische basis voor dit soort ontwikkelingen (zo
is de transactie bijvoorbeeld juridisch vastgelegd), maar de precieze uitwerking
van het 'beoordelingsproces' en het 'beoordelingskader' vindt plaats in richtlij-
nen met een lagere juridische status. Dat levert geen bedreiging op voor de
juridische waarborgen, omdat de rechter ieder afzonderlijk geval blijft toetsen
binnen de ruimte die door de wet in formele zin is gecreeerd (en niet aan de
'lagere' richtlijnen). De in de wet in formele zin vastgelegde hoofdlijnen bevat-
ten de juridische waarborgen, en de bestuurlijke praktijken worden voor een
deel gereguleerd door richtlijnen (transactie- en executierichtlijnen).
Met de wet Mulder verandert deze verdeling over de soorten van wetgeving
fundamenteel. De praktijken zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in de wet
in formele zin. De fasen in het proces zijn wettelijk vastgelegd. Het beoorde-
lingskader is ook voor een belangrijk deel vastgelegd. De richtlijnen die dit
kader verder invullen zijn weliswaar gedetailleerd, maar hebben feitelijk slechts
op een zeer klein deel van de zaken betrekking (enkele procenten, waarbij
vooral samenloopzaken - dezelfde betrokkene, meerdere gedragingen - in het
oog springen). De mate van detaillering van de wet in formele zin neemt daar-
door toe. Hoewel dus eigenlijk voortdurend de wet in formele zin is gebruikt en
centraal heeft gestaan, is het karakter van de wet veranderd. De wetboeken van
strafrecht en strafvordering creeren verschillende, vooral procedurele, waarbor-
gen voor verdachten (individuele beoordeling, onafhankelijke en onpartijdige
rechter). Hoewel de wet Mulder ook waarborgen bevat voor betrokkenen (met
name de beroepsmogelijkheid), creeert de wet vooral mogelijkheden voor het
bestuur om de Mulder-sancties te innen. De verhouding tussen 'procedurele'
waarborgen en 'executie-instrumenten' is in beide stelsels (het strafrechtelijk en
het bestuursrechtelijk stelsel) dus verschillend. Het Mulder-stelsel is onmisken-
baar instrumenteler dan het 'oude' strafrechtelijk stelsel. Binnen het strafrechte-
lijk stelsel heeft zich, met name door de introductie van de (OM- en poli-
tie)transactie ook een zekere mate van instrumentalisering voorgedaan. De wet
Mulder zou daarom ook kunnen worden gezien als een logisch sluitstuk van de
ontwikkeling. Terwijl in eerste instantie instrumentalisering juridisch wordt
gelegitimeerd (door wei bevoegdheden maar geen beoordelingskaders te cre-
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eren), wordt vervolgens met de Wet Mulder de instrumentalisering ook van
nieuwe juridische waarborgen voorzien (de rechter wordt ten dele vervangen
door andere - procedurele - waarborgen).

Organisatie
De ontwikkelingen in de (uitvoerings)organisatie kunnen ook worden geduid
met behulp van de heuristische hulpmiddelen. Drie specifieke hulpmiddelen zijn
naar aanleiding van de literatuurstudie expliciet benoemd en beschreven: het
patroon van arbeidsdeling, de orientaties van uitvoerenden en de interne machts-
distributie in de organisatie.
De ontwikkeling van de (uitvoerings)organisatie rondom studiefinanciering is in
vier perioden onderscheiden (uitvoerende departementale afdeling met professi-
onele uitvoeringsambtenaren, roerige tussenperiode, 'fabriek en kantoor' en
herontwerp). Hoewel er binnen de perioden verschillende concrete verandering-
en zijn beschreven in het patroon van arbeidsdeling, kan de ontwikkeling ervan
aan de hand van de theoretische bases als volgt worden geYnterpreteerd. Tot
1986 is er een helder onderscheid tussen beleid en uitvoering. Zelfs fysiek zijn
beide verantwoordelijkheden en organisatie-onderdelen gescheiden: het moeder-
departement in Den Haag en later Zoetermeer is verantwoordelijk voor het
beleid, de afdeling in Groningen verzorgt de uitvoering. De uitvoerende afdeling
is ingericht op basis van aanvragers. De aanvraag volgt een (jaarlijkse) campag-
ne, waarbij de werkzaamheden voor een bepaalde aanvrager hoofdzakelijk door
dezelfde (toekennings)ambtenaar worden verricht. In 1986 verandert de basis
van het patroon van arbeidsdeling fundamenteel. Ten eerste neemt de uitvoeren-
de organisatie beleidsfuncties over. Deze functies hebben vooral betrekking op
het 'uitvoeringsbeleid' (personeel, organisatie en informatie), maar zijn daartoe

niet beperkt. De verwevenheid van het geautomatiseerd systeem met de uitvoe-
ringsorganisatie en het beleid leidt ertoe dat ook inhoudelijke beleidsfuncties in
de uitvoerende afdeling worden ondergebracht (bijvoorbeeld juridische experti-
se). Een tweede verandering is eveneens fundamenteel. Een voortdurende stro-
om mutaties vervangt het jaarlijkse campagnepatroon en de uitvoerings-organi-
satie wordt naar aanleiding daarvan functioneel ingericht. Met de functionele
inrichting van de organisatie verdwijnt de functie van toekenningsambtenaar.
Ten dele wordt deze functie overgenomen door het geautomatiseerd systeem
(dat zelfstandig mutaties beoordeelt op de consequenties ervan). Praktische
administratieve activiteiten verdwijnen geheel of worden door administratieve
krachten (in plaats van door toekenningsambtenaren) verricht. De beoordeling
van bijzondere gevallen geschiedt door een speciale (juridische) afdeling en de
organisatie wordt verrijkt met een scala van nieuwe functies, vooral op het
gebied van productiebesturing, systeemontwikkeling en -onderhoud.
Het  reorganisatieproces dat onder de noemer van herontwerp  in  1996 van start
gaat geeft voor wat betreft het patroon van arbeidsdeling nog geen definitief
beeld te zien. In zekere zin komt de oude vorm weer terug, waarin ambtenaren
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(groepen) 'klanten' onder hun beheer hebben. Dat gebeurt echter wel op een
andere manier, omdat het geautomatiseerd systeem de 'klanten' geleidt (dat
gebeurde  voor   1986  door de toekenningsambtenaar). Zaken worden  door  het
systeem beoordeeld,  en de ambtenaar opereert 'tussen het systeem en de klant'.
In het begrippenkader van Woodward (1975) vertoont herontwerp vooral karak-
teristieken van procesproductie. In dit kader is in de oude situatie sprake van
stukproductie (66n ambtenaar verricht de handelingen in het kader van 6tn
aanvrager) en vanaf   1986 van massaproductie (waarin deelhandelingen   zijn
onderscheiden die door verschillende betrokkenen worden verricht).
Naast het patroon van arbeidsdeling is de orientatie van uitvoerenden als heuris-
tisch hulpmiddel uitgewerkt. De perioden waarin de (uitvoerings)organisatie
zich heeft ontwikkeld verschillen ook in dit opzicht. In eerste instantie zijn
uitvoerenden (de toekenningsambtenaren) hoofdzakelijk georienteerd op de
situatie van de aanvrager en daarvan afgeleid de regels. Binnen het juridisch
kader zijn de regels ondergeschikt aan de situatie van de klant (een zoon van een
kleermaker kan bij wijze van spreken op zijn kledingbudget worden gekort). De
uitvoerenden zijn, zij het binnen betrekkelijk strikte hierarchische kaders, in veel
opzichten professionele toekenningsambtenaren.  Na 1986 verandert de orienta-
tie van uitvoerenden. Uitvoerenden zijn voornamelijk gericht op het proces van
verwerking: de toekenningsambtenaar is vervangen door de 'formulierverwer-
ker'. De beoordeling verplaatst zich grotendeels  naar het systeem  en  naar  een
gespecialiseerde groep (juridische) ambtenaren. Hoewel het proces van heront-
werp nog niet is afgerond, zou in de toekomst de uitvoerende zich vooral moe-
ten orienteren op de situatie van de client en het proces. Regels zijn in het sys-
teem verwerkt, en het verwerkingsproces krijgt in de orientatie van de uitvoeren-
de een belangrijker rol. De 'formulierverwerkers' worden vervangen door 'pro-
ces(be)geleiders'.
Het derde hulpmiddel voor de interpretatie van ontwikkelingen in de (uitvoe-
rings)organisatie heeft betrekking op de interne machtsverhoudingen en het
karakter van de organisatie. In het kader van het beschikkingsproces (werkpro-
ces) zijn tot ongeveer 1986 vooral de uitvoerders en het management dominant
in de organisatie. Zij beschikken over de meeste hulpbronnen om het beschik-
kingsproces te kunnen beinvioeden. Bij het management gaat het vooral om de
sectiechefs, omdat zij direct betrokken zijn bij de uitvoering van de jaarlijkse
campagne. Ook allerlei 'tekenbevoegdheden' zijn op dit niveau in de organisatie
ondergebracht. Het hoger management en, voor zover aanwezig, de staforganen
zijn formeel 'boven' de uitvoerders en de sectiechefs geplaatst, maar in de
praktijk spelen zij in de organisatie een minder belangrijke rol. Dat heeft te
maken met de aard van de professionele activiteiten van toekenningsambtena-
ren; dergelijke activiteiten en hoeveelheden laten zich niet makkelijk sturen en
beheersen op afstand.  Na 1986 krijgen de (talrijke) stafafdelingen meer invloed
op het werkproces, met name via het geautomatiseerd systeem en de daaraan
verbonden productiebesturing. In de praktijk betekent dat ook dat het hoger
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management meer greep krijgt op het dagelijks werkproces, enerzijds omdat
meer (sturings)informatie beschikbaar komt, anderzijds omdat met de toenemen-
de invloed van staforganen sturing en besturing van het werkproces ook 'hoger'
in de organisatie komen te liggen (de stafafdelingen zijn in het organogram
immers 'hoger' in de organisatie geplaatst). Met herontwerp wordt ook op dit
punt een nieuwe fase ingeluid, vooral door uitvoerders en stafafdelingen meer
macht te geven (ten koste van het hoger management). Uitvoerders krijgen meer
greep op het werkproces, maar dat werkproces wordt (nog steeds) in hoge mate
gestuurd door de geautomatiseerde systemen waarvoor de stafafdelingen primair
verantwoordelijk zijn. Ook op het niveau van officiele hierarchie van autoriteit
is een dergelijke ontwikkeling waar te nemen. In de eerste periode van ontwik-
keling van de (uitvoerings)organisatie vormen de uitvoerders de kern van de
organisatie. De directe lijnmanager (de sectiechef) staat dicht bij de uitvoering
en beschikt over de hierarchie als machtsbron, die in de 'oude' organisatie (de
'bureaucratie van klerken') ook betekenisvol is. Met de transformatie als gevolg
van de Wet studiefinanciering zijn staf en management de kern van de organisa-
tie geworden. De uitvoering is gefragmenteerd en de professionele 'toekennings-
ambtenaren' zijn vervangen door administratieve krachten. Meer informatie en
meer greep op het werkproces betekenen ook dat het hoger management meer
macht krijgt in de officiele hitrarchie van autoriteit. Verwacht wordt dat heront-
werp deze situatie verandert en een horizontaler organisatie oplevert. Sturing
vindt plaats via de stafafdelingen die zich bezighouden met het geautomatiseerd
systeem, en de uitvoerders (de 'afdeling Klantenservice') krijgen een belangrij-
ker positie in de organisatiestructuur. Of de organisatie er overigens ook in gaat
slagen om deze min of meer fundamentele veranderingen door te voeren, is op
dit moment onzeker.
Met behulp van ( 1) het patroon van arbeidsdeling, (2) de oritntaties van uitvoe-
renden en (3) de machtsdistributie in de organisatie kan ook de organisatorische
ontwikkeling rondom de handhaving van verkeersvoorschriften worden ganter-
preteerd. In het strafrechtelijk stelsel heeft het patroon van arbeidsdeling een
functionele basis. Voor een deel is het patroon van arbeidsdeling juridisch
voorgeschreven, omdat de verschillende fasen in het strafrechtelijk stelsel (op-
sporing, vervolging, berechting en executie) ook organisatorisch zijn geschei-
den. Voor verschillende fasen zijn verschillende organisaties gevestigd: de
politie is belast met opsporing, het Openbaar Ministerie vervolgt verdachten, de
zittende magistratuur berecht daders en het Openbaar Ministerie is verantwoor-
delijk voor de executie van vonnissen. In het strafrechtelijk netwerk verricht ook
het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten onder verantwoordelijkheid van het
Openbaar Ministerie enkele handelingen in het kader van de incasso van geld-
boetevonnissen. Naast het patroon van arbeidsdeling tussen deze organisaties
zijn ook de organisaties zelf bestudeerd. In de structuur van de politie valt vooral
het onderscheid tussen executieven en administratie op. Parketten en gerechten
bestaan tot ongeveer halverwege de jaren tachtig hoofdzakelijk uit drie 'lagen':
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rechtsgeleerd personeel, administratie en secretariaat. Vanaf het begin van de
jaren tachtig wordt in verschillende parketten en gerechten naar mogelijkheden
gezocht om deze 'lagenstructuur' te doorbreken en units te cretren waarin de
verschillende lagen bijeen worden gebracht. Bij parketten blijft er wel onder-
scheid bestaan tussen kanton- en rechtbankzaken, waarbij aan kantonzaken (en
de daarbij betrokken medewerkers) in de organisatie een lagere status wordt
toegekend. Het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten (COG) speelt in het
proces een bescheiden rol, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in de
grootte van de organisatie. Het COG kan in de periode voorafgaand aan de wet
Mulder het best gekarakteriseerd worden als een 'klein administratiebureau'.
De wet Mulder veroorzaakt verschillende veranderingen in het patroon van
arbeidsdeling tussen en binnen de betrokken organisaties. De meest ingrijpende
verandering is waarschijnlijk de centrale incasso van betalingen. Het CJIB heeft,
in tegenstelling tot politie, parketten en gerechten, het innen van geld als primair
proces. Ook kan het CJIB een zekere mate van regie over het incassoproces
organiseren, omdat het bureau het gehele proces overziet. Naast de centrale
incasso kunnen ook andere veranderingen in het patroon van arbeidsdeling
worden genoemd. Met de wet Mulder is een opsporingsambtenaar formeel een
besluitvormend orgaan geworden. In het strafrechtelijk stelsel kondigt een
opsporingsambtenaar slechts vervolging aan, en doet daarbij het aanbod om
vervolging te voorkomen door betaling van een bepaald geldbedrag. Ook het
Openbaar Ministerie krijgt een andere taak en rol in het proces. De vervolgings-
taak ten aanzien van verkeersovertredingen verdwijnt voor een belangrijk deel,
en hoewel de executietaak formeel een verantwoordelijkheid blijft van het
Openbaar Ministerie worden de feitelijke activiteiten geleidelijk uit de parketor-
ganisatie verwijderd. Een nieuwe taak voor het Openbaar Ministerie is het
behandelen van beroepen tegen Mulderbeschikkingen. De kantonrechter straft
niet meer, maar vervult slechts een rol wanneer de betrokkene het niet eens is
met het besluit van de Officier van Justitie.
Binnen de politie-organisatie verandert er voor de executieven relatief weinig
met de invoering van de Wet Mulder. De administratieve afdelingen bij de
politie worden wel met ingrijpende veranderingen geconfronteerd. In de 'oude
situatie' sturen en organiseren deze afdelingen betrekkelijk ingewikkelde admi-
nistratieve processen; na de wet Mulder worden in het kader van een zaak nog
slechts enkele gegevens ingevoerd, waarna de afhandeling plaatsvindt bij het
CJIB. Op het niveau van het rechtsgeleerd personeel verandert er bij de parket-
ten niet zo veel. Ook hier zijn de veranderingen bij de administratieve afdeling-
en ingrijpender. Langzaam droogt een substantiele stroom zaken op, en ook de
executie-afdelingen worden geleidelijk verplaatst van de parketorganisatie naar
het CJIB. De behandeling van beroepen leidt tot nieuwe afdelingen (de 'Mulder-
beoordelaars').
De invoering van de wet Mulder heeft geleid tot oprichting van het CJIB. In
korte tijd heeft deze organisatie verschillende taken overgenomen van met name
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de parketten, waardoor de organisatie van het CJIB eigenlijk sinds het ontstaan
voortdurend in veranderingsprocessen is verwikkeld. Door de organisatiestruc-
turen die het CJIB heeft gekend lopen twee principes. Ten eerste volgt de
organisatie-inrichting het karakter van de activiteiten. De organisatie van het
CJIB is functioneel ingericht; de verschillende functies worden met elkaar
verbonden door het geautomatiseerd systeem. Daarnaast is door de ontwerpers
getracht om voor de verschillende 'partners' telkens 66n aanspreekpunt te cre-
eren. Daarvoor is de figuur van de accountmanager in de organisatie geYntro-
duceerd. Ook communiceren specifieke afdelingen met specifieke partners: de
afdeling Verificatie met de gemeenten, de afdeling Financieel Beheer met de
banken, de afdeling Informatie met 'clienten', enzovoort. Het CJIB wordt in het
algemeen gekarakteriseerd door de relatieve afwezigheid van rechtsgeleerd
personeel. Hoewel de organisatie zich bezighoudt met juridisch voorgeschreven
processen en activiteiten, lijkt het er soms op dat deze als 'administratieve proces-
sen' zijn opgevat. Van oorsprong is het CJIB ook opgezet als een productie-
organisatie. Individuele beoordeling van zaken en maatwerk zijn eigenlijk ook
niet mogelijk als miljoenen zaken door enkele honderden medewerkers worden
afgedaan. Alleen bij bijzonderheden (telefonische of schriftelijke reactie van de
betrokkene) wordt een zaak uit het proces gelicht en individueel beoordeeld.
In de loop van de tijd neemt het aantal staffuncties toe, waardoor het CJIB ook
steeds meer activiteiten verricht op het terrein van het (uitvoerings)beleid. In
eerste instantie is het CJIB opgezet als een uitvoeringsorganisatie onder verant-
woordelijkheid van het Openbaar Ministerie. In de loop van de tijd krijgt het
CJIB nieuwe taken en kan het ook meer beleids- en sturingsrelevante informatie
genereren. Formeel blijft het karakter van uitvoeringsorganisatie gehandhaafd,
maar in de praktijk nemen de beleidsmatige oriantatie in de organisatie en de
beleidsmatige betekenis van de organisatie aanzienlijk toe. ZO neemt het CJIB in
de loop van de tijd steeds vaker het initiatief als het gaat om beleidsmatige
aspecten van de wet Mulder, het innen van geld en de executie van vonnissen.
Met behulp van de oritintaties van uitvoerenden kunnen ontwikkelingen in de
organisatie rondom de afhandeling van verkeersovertredingen ook worden
geduid. De dominante orientatie van uitvoerders verschilt in de tijd, maar ook in
de fuse in het proces. In het begin van het proces (politie) ligt de nadruk hoofd-
zakelijk op de situatie die wordt waargenomen. Executieven beschikken over
relatief veel vrijheid om naar bevind van zaken te handelen: soms is een waar-
schuwing voldoende of wordt een overtreding onbestraft gelaten omdat dat
opportuun is in de betreffende situatie. Dat hangt ook af van de betreffende
executieve politie-ambtenaar, die over de ruimte beschikt om tussen verschillen-
de orientaties een keuze te maken. Sommige executieven zijn vooral gericht op
de regels. anderen doen overtredingen liever op een andere manier af. Naarmate
het proces vordert (Openbaar Ministerie, zittende magistratuur) gaan regels een
belangrijker rol spelen. Na de wet Mulder komt de nadruk aan het begin van het
proces meer op de aantallen en (de efficientie van) het werkproces te liggen. De
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ruimte om voor een eigen invulling van het werk te kiezen neemt af. De produc-
tie wordt gestuurd, en productie(sturing) krijgt in de betrokken organisaties meer
betekenis. De organisatie van het CJIB is zelfs hoofdzakelijk gericht op produc-
tiesturing. Bij het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur blijft de
nadruk liggen op regels. Zij worden daarop in hun nieuwe rol (beroepsinstantie)
ook aangesproken.
In de machtsverhoudingen tussen de betrokkenen komt de nadruk op een nieuwe
actor te liggen: het CJIB. Dat gaat met name ten koste van het OM en de zitten-
de magistratuur. Binnen de organisaties verliezen vooral de administratieve
afdelingen invloed; op het niveau van het rechtsgeleerd personeel en de execu-
tieven verandert betrekkelijk weinig. De machtsverhoudingen in het CJIB vari-
eren in de loop van de tijd. In eerste instantie domineren stafmedewerkers, ook
kwantitatief. De organisatie van het CJIB is dan nog relatief klein (enkele tien-
tallen medewerkers). Naarmate de organisatie groeit, neemt de afstand tussen
staf en uitvoerende medewerkers toe. Omdat er aanvankelijk nauwelijks beoor-
delingsmomenten zijn, is de invloed op het werkproces sowieso niet echt groot.
Dat geldt zowel voor uitvoerenden als voor staf en management. Met de toena-
me van taken nemen ook de mogelijkheden toe om in het werkproces invloed uit
te oefenen. De ruimte die ontstaat wordt door richtlijnen ingevuld, maar 'achter-
in' het proces (waar het gaat om gijzeling of arrestatie van betrokkenen) blijft er
voor de uitvoerders wel ruimte om naar eigen inzicht te beslissen. Het geauto-
matiseerd systeem beperkt zowel ten aanzien van het werkproces als ten aanzien
van de inrichting van het eigen werk de ruimte voor uitvoerenden. Op beide
punten domineert het geautomatiseerd systeem. Tegelijkertijd wordt in de orga-
nisatie benadrukt dat de organisatie als geheel (dus ook het management!)
verweven is met de geautomatiseerde systemen. Informatietechnologie stuurt en
structureert zowel het werk als het werkproces, maar de affiniteit met en de
invloed op de informatietechnologie is geen exclusieve aangelegenheid van de
stafafdelingen die zich met de technologie bezighouden. Het (hoger) manage-
ment is daar direct bij betrokken. Staf en hoger management vormen de kern van
de organisatie, hetgeen ten koste gaat van de machtsbronnen waarover de uit-
voerders beschikken.

ICT
Ten behoeve van de interpretatie van ontwikkelingen in ICT zijn twee heuristi-
sche hulpmiddelen onderscheiden: (1) generaties en (2) functies, respectievelijk
karakteristieken van ICT. In het domein van studiefinanciering wordt ICT hal-
verwege de jaren zestig voor het eerst geYntroduceerd. Dat gebeurt in de vorm
van een mechanische administratie. Deze toepassing heeft een beperkt bereik, en
bevindt zich (ook fysiek) buiten het domein van de beoordeling van aanvragen
(de kern van het werk van toekenningsambtenaren). Geleidelijk wordt de rol van
de technologie belangrijker. De mainframes nemen langzaam steeds meer taken
in het kader van de jaarlijkse campagne over, hoewel de eindverantwoordelijk-
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heid bij de toekenningsambtenaren blijft berusten. In de interactie tussen main-
frames en toekenningsambtenaren worden aanvragen behandeld. De rol van ICT
bestaat hoofdzakelijk uit berekenen en tekstverwerken. Uiteraard omvatten
beide activiteiten wel aspecten van besluitvorming, maar die zijn aanvankelijk te
verwaarlozen. Geleidelijk worden de besluitvormingsaspecten echter belangrij-
ker, hetgeen er aan het begin van de jaren tachtig toe leidt dat naast het invoeren
van gegevens de feitelijke verantwoordelijkheid van de toekenningsambtenaar
hoofdzakelijk bestaat uit het accorderen van een door het systeem voorgestelde
beslissing. Tot de invoering van de Wet studiefinanciering volgt automatisering
het bestaande proces. Er is, in het kader zoals dat door Heeks en Davies (1999)
is ontwikkeld, sprake van automation en later ook van optimisation. De bestaan-
de processen in een organisatie veranderen niet, maar worden in plaats van
handmatig nu geautomatiseerd uitgevoerd. ICT vervangt en ondersteunt in deze
fase werkprocessen, zonder deze wezenlijk te veranderen. Met de ontwikkeling
van een nieuwe wet verandert de rol van ICT in de organisatie. Er wordt een
nieuw proces ontwikkeld, dat uitgaat van een geautomatiseerde afdoening. De
technologie verplaatst zich naar het domein van het eigenlijke werk: de beoorde-
ling van aanvragen. Complexe programma's en grote mainframes behandelen
grote aantallen aanvragen min of meer zelfstandig; de uitvoering bestaat vooral
uit het invoeren van gegevens en het verwerken van de uitvoer die het systeem
genereert. De geautomatiseerde systemen nemen in veel opzichten de verant-
woordelijkheid voor de behandeling van aanvragen over. De activiteiten in het
kader van specifieke aanvragen zijn binnen de organisatie verdeeld over ver-
schillende afdelingen (in tegenstelling tot de concentratie van verantwoordelijk-
heid in de 'oude' situatie bij de toekenningsambtenaar). In het model van Heeks
en Davies biedt de ontwikkeling van een nieuwe wet een kader voor 'reenginee-
ring':   gegevensstructuren en processen worden opnieuw ontworpen,   en   nu
worden ze niet gemodelleerd naar bestaande processen maar direct afgeleid van
het algoritme in de wet. ICT vervangt of ondersteunt niet meer, maar vernieuwt
processen min of meer radicaal. Het proces van herontwerp zou in dit model de
fase van 'transformatie' inluiden, waarin gegevensstructuren en processen
volledig worden getransformeerd. In 1986 heeft het systeem het karakter van
een productiesysteem gekregen, en herontwerp zou daar verandering in moeten
brengen. Een van de elementen van het proces van herontwerp is het uitbesteden
van de invoer van gegevens aan de 'klant'. Ook netwerk- en communicatiefunc-
ties gaan daarmee onderdeel uitmaken van de nieuwe generatie ICT. Op dit
moment is het beeld van de nieuwe generatie ICT nog onzeker. Het proces van
herontwerp is daarvoor nog onvoldoende uitgekristalliseerd.
In de fase van 'mechanische administratie' vervult ICT vooral reken- of calcula-
tiefuncties. Geleidelijk neemt het geautomatiseerd systeem in het kader van het
beschikkingsproces meer functies over: het toepassen van regels geschiedt ten
dele geautomatiseerd (maar moet dan nog worden geaccordeerd door toeken-
ningsambtenaren), en ook gaat het systeem geleidelijk steeds meer handelingen

283



verrichten rondom de invoer en uitvoer van gegevens. Gegevens worden digitaal
vastgelegd om later rechtstreeks uit de registratie te worden onttrokken, en het
opmaken en genereren van beschikkingen wordt 66n van de kernfuncties van het
geautomatiseerd systeem. In 1986, met de invoering van de Wet studiefinancie-
ring, vervult het geautomatiseerd systeem vrijwel alle 'algoritmische' functies in
het kader van het beschikkingsproces. Slechts het invoeren van data in het
systeem en het verwerken van uitvoer geschieden nog door (administratieve)
medewerkers. Het WSF-systeem vervult echter ook transparantiefuncties. Door
informatie te genereren over werkprocessen, productie (ook op het niveau van
de individuele medewerker) en de afhandeling van zaken wordt de organisatie
van de IB-Groep zowel beleidsmatig als ten aanzien van het organisatorisch
functioneren transparant gemaakt. Tenslotte gaat het systeem in het kader van
het proces van herontwerp ook communicatiefuncties vervullen: door de uitbe-
steding van de invoer van gegevens aan 'klanten' wordt de communicatie tussen

IB-Groep en 'klanten' geautomatiseerd.
In het domein van de handhaving van verkeersvoorschriften wordt ICT iets later
geYntroduceerd dan in dat van de studiefinanciering. Pas aan het eind van de
jaren zeventig komt het eerste systeem tot stand voor de executie van geldboete-
vonnissen (IBIS). De jaren tachtig zijn de jaren van de grote systemen (BAS bij
de politie en COMPAS bij het Openbaar Ministerie). Tot dan is het gebruik van
ICT kleinschalig, zowel bij de politie als bij justitie. Verspreid in de korpsen en
de parketten worden kleinere systemen ontwikkeld, vooral door 'hobbyisten'.
Deze worden doorgaans uitsluitend in de eigen organisatie (of de eigen afdeling)
gebruikt en ook van standaardisatie van de onderlinge gegevensuitwisseling
tussen verschillende organisaties is geen sprake. Dat heeft onder andere te
maken met de manier waarop politie en justitie zijn georganiseerd en de (depar-
tementale) cultuur. Het knutselen met (standaard)tekstverwerkingstoepassingen
bij politie en justitie leidt soms tot min of meer geavanceerde systemen voor het
opmaken van dagvaardingen of het verwerken van verbalen. De grote systemen
in de jaren zeventig en tachtig maken aan dit hobbyisme een eind. Deze syste-
men nemen bestaande (administratieve) processen als uitgangspunt: het gaat in
het   model van Heeks en Davies om 'automation' en 'optimisation'.   Op   het
gebied van tekstverwerking spelen de systemen een belangrijke rol (al dan niet
in combinatie met databases), en ook meer en minder geavanceerde toepassing-
en van 'workflow management' zijn in de grote systemen opgenomen. Ten dele
sturen en structureren deze systemen de werkprocessen bij politie en justitie en
ook tussen politie en justitie (BAS) en tussen justitie en COG (IBIS). Hoewel de
systemen dus wel - administratieve - handelingen verrichten, blijft de verant-
woordelijkheid voor de producten (verbalen, dagvaardingen, vonnissen en
aanmaningen) in 'menselijke' handen.
Ook het systeem-Mulder bestaat primair uit tekstverwerkingstoepassingen en
rekenfuncties in combinatie met (primitieve) vormen van 'workflow manage-
ment'. De routing  van  een  zaak  door de organisatie (beschikking, eerste aanma-
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ning, tweede aanmaning, verificatie, enzovoort) wordt gestuurd door het geauto-
matiseerd systeem, en het systeem speelt een belangrijke rol bij de totstandko-
ming van de producten (beschikking, aanmaning, dwangbevel, enzovoort). Het
systeem-Mulder neemt echter geen bestaande processen als uitgangspunt. Om-
dat tegelijk met het systeem een nieuwe wet tot stand komt, is het geautomati-
seerd systeem (en het algoritme dat daarin is vervat) direct aan de wet ontleend.
De fase van 'reengineering' is dus juridisch ondersteund door de verandering
van een strafrechtelijk naar een administratiefrechtelijk stelsel. De manier waar-
op de wet Mulder is ingericht vereist dat nieuwe processen worden ontworpen.
Naarmate het aantal (verschillende) systemen bij het CJIB toeneemt, gaan zich
vragen voordoen rondom de afstemming en coOrdinatie. Die vragen doen zich
het eerst en het meest indringend voor aan de 'achterkant' van het proces. In het
dwangtraject (inname van het rijbewijs, buitengebruikstelling van het voertuig
en gijzeling) wordt de vraag relevant naar andere zaken van dezelfde betrokke-
ne: als iemand moet worden gegijzeld, heeft deze betrokkene dan ook nog
andere zaken open staan? Het systeem-Mulder is optimaal ingericht vanuit een
'productieperspectief:  het is opgezet als een productiesysteem dat getrouw alle
fasen in het Mulder-proces afloopt en op de juiste momenten de juiste producten
print. Voor informatie- en coOrdinatiefuncties is het minder geschikt. Er zijn
weliswaar 'knutsels' ontworpen om aan de informatie- en coordinatiebehoeften
te voldoen, maar deze zijn op termijn onbevredigend. De inrichting van het
systeem-Mulder en de behoefte om ook de andere systemen (voor de incasso
van geldboetevonnissen, voor de coordinatie van arrestatiebevelen, enzovoort)
met elkaar in verband te brengen heeft geleid tot het proces van Integrale Per-
soonsgerichte EXecutie (IPEX). IPEX heeft, althans voor wat betreft de ICT-
aspecten, verschillende doelstellingen. Zo wordt beoogd dezelfde functionaliteit
(bijvoorbeeld het lezen van de tapes met betalingen) ook op 6dn manier te auto-
matiseren. Daarnaast worden tussen systemen (en taken) verbindingen aan-
gebracht om aan de informatie- en cotjrdinatiebehoeften te voldoen. In het
model van Heeks en Davies gaat het opnieuw om 'reengineering': werkproces-
sen en gegevensstructuren worden opnieuw ontworpen om informatiesystemen
over de gehele organisatie te coBrdineren. Eenvoudig gezegd gaat het om 'dezelf-
de dingen doen op een veel betere manier'.
Ook de functies en karakteristieken van ICT kunnen een licht werpen op de
ontwikkeling die ICT in dit domein heeft doorgemaakt. Aanvankelijk gaat het
vooral om ondersteunende tekstverwerkingstoepassingen. In combinatie met
rekenfuncties en primitieve toepassingen van 'workflow management' sturen en
structureren deze systemen het werkproces. Snellen spreekt in dit verband
hoofdzakelijk van algoritrnische functies, waarbij het gaat om een combinatie
van tekstverwerkings-, reken- en werkstroomtoepassingen. Aanvankelijk wordt
dit type technologie kleinschalig en geYsoleerd ontwikkeld. De 'grote' systemen
die later worden geYntroduceerd wijken daar in termen van functies en karakte-
ristieken niet van ati Ook deze vervullen voornamelijk algoritmische functies.
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Het gaat om administratief-ondersteunende systemen die, weliswaar grootscha-
lig en gestandaardiseerd, dezelfde functie vervullen in de organisatie. Het
systeem-Mulder past in deze ontwikkeling, en heeft in het kader van Snellen ook
vooral algoritmische functies. Communicatie kan hieraan worden toegevoegd,
vooral waar het betreft de uitwisseling van grote hoeveelheden informatie (bij-
voorbeeld via het netwerk of met behulp van tapes). Het systeem-Mulder kent
ten opzichte van de andere grote systemen wel meer functies voor productiestu-
ring, hetgeen bijdraagt aan de transparantiefunctie van het systeem. De transpa-
rantie is vooral 'beleidsmatig' van aard; het dagelijks functioneren van de orga-
nisatie wordt ook transparant gemaakt, maar die transparantie wordt (nog) niet
effectief gebruikt om het functioneren van de organisatie op het niveau van
individuele medewerkers ook te verbeteren. Beide aspecten van transparantie
kunnen aanzienlijk worden versterkt door IPEX. En dat kan consequenties
hebben voor de positie van het CJIB in het justitieel netwerk en de onderlinge
verhoudingen in de organisatie van het CJIB.

Wetgeving en organisatie
Interacties en verbanden tussen wetgeving en organisatie zijn in beide case-
studies waarneembaar. In de eerste plaats gaat het om wederzijdse interactie
tussen wetgeving en organisatie. In de casus studiefinanciering zijn de uitvoe-
ringsorganisaties ingericht naar wetten en regelingen. Voor de uitvoering van
het Reglement rijksstudietoelagen is een aparte afdeling ingericht, en later wordt
de Wet studiefinanciering uitgevoerd door een aparte 'poot' van de Informatise-
ringsbank. Nieuwe wetten en regelingen sluiten in de casus studiefinanciering
dan ook ten dele aan op bestaande scheidingen en onderscheidingen in de orga-
nisatie. In de Mulder-casus zijn de interacties tussen wetgeving en organisatie
wellicht nog pregnanter aanwezig. In het strafrechtelijk stelsel vallen wetgeving
en organisatie tot op zekere hoogte samen: de fasen in de strafprocedure kennen
elk een organisatorisch equivalent, en de strafvorderlijke waarborgen zijn (ste-
vig) verankerd in de inrichting van de organisaties (bijvoorbeeld ten aanzien van
bevoegdheidsverdeling, controleprocedures, enzovoort). Voor zover zich in het
patroon van arbeidsdeling (in het strafrechtelijk stelsel) veranderingen hebben
voorgedaan, blijven deze binnen de wettelijk voorgeschreven kaders. Een funda-
mentele verandering van het organisatorisch arrangement kan niet zonder een
daarbij passende verandering van het juridisch arrangement. Pas met de wet
Mulder, die verkeersovertredingen verplaatst van het strafrecht naar het admini-
stratief recht, verandert het patroon van arbeidsdeling substantieel. Uiteraard zou
een centrale incasso, een van de meest fundamentele veranderingen, ook moge-
lijk zijn geweest onder een strafrechtelijk regime. Het bij het strafrechtelijk
regime behorend organisatorisch arrangement, dat de verantwoordelijkheid voor
executie legt bij het Openbaar Ministerie zonder deze verder te specificeren,
stimuleert een dergelijke verandering niet.
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Ook tussen het 'type' wet- en regelgeving en het 'type' organisatie lijkt in beide
casus enige verwantschap te bestaan. In de casus studiefinanciering is ten aan-
zien van de wetgeving een ontwikkeling waargenomen van een 'zorgstelsel'
naar een 'basisvoorziening'. In eerste instantie is studiefinanciering opgezet als
een stelsel om onvermogende doch getalenteerde personen toegang te geven tot
een studie. In verschillende opzichten vertoont de wet- en regelgeving een 'zorg-
karakter' (geen wettelijke aanspraak op een studietoelage, beoordelingskader
voor aanvragen is niet vastgelegd in formele zin, enzovoort). De (uitvoe-
rings)organisatie is in deze periode gekarakteriseerd als een ambtelijke (kler-
ken)bureaucratie en een 'typisch uitvoerende departementale afdeling:  De  kern
van de organisatie bestaat uit toekenningsambtenaren die, binnen zekere gren-
zen, zelfstandig besluiten in welke mate er sprake is van onvermogendheid en
geschiktheid aan de zijde van de aanvrager. Hoewel de discretie van de toeken-
ningsambtenaren in de loop van de tijd (sterk) afneemt, blijft het beginsel 'de
ambtenaar kent toe' bestaan, hetgeen de angst voor wettelijk vastgelegde aan-
spraken van studerenden verklaart. In de 'oude' situatie is dus in veel opzichten
sprake van een tot op zekere hoogte geprofessionaliseerde uitvoering.
In 1986 veranderen de onderliggende concepties en uitgangspunten ten aanzien
van de wetgeving en de organisatie aanzienlijk en lijkt een nieuwe verwantschap
te ontstaan. Wettelijk ontstaat een basisvoorziening voor alle studerenden in een
bepaalde leeftijdscategorie. Onder andere het vastleggen van een beoordelings-
kader in een wet in formele zin, alsmede het creeren van een aanspraak op
studiefinanciering wijzen op deze ontwikkeling. Rechtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid worden belangrijke uitgangspunten voor de wetgeving, terwijl de na-
druk in de 'oude' situatie ligt op 'verdelende rechtvaardigheid'. Het organisato-
risch arrangement bij een basisvoorziening is ook wezenlijk anders dan dat bij
een zorgvoorziening. De basisvoorziening, met een gedetailleerd en uitgeschre-
ven beoordelingskader, kent geen professionele beoordeling aan de hand van
(vage en open) begrippen. Formele rechtsgelijkheid en rechtszekerheid brengen
een gestandaardiseerde oordeelsvorming met zich mee. De (machi-
ne)bureaucratie is daarvoor bij uitstek geschikt: grote aantallen zaken kunnen
relatief eenvoudig worden verwerkt in een machinebureaucratie. Professionele
oordelen zijn niet meer noodzakelijk, behalve in uitzonderingsgevallen. En die
kunnen in een afgezonderde afdeling worden ondergebracht.
In de Mulder-casus is eveneens een dergelijke verwantschap waarneembaar. Het
strafrechtelijk stelsel gaat uit van een individuele beoordeling van zaken aan de
hand van een groot aantal verschillende omstandigheden. Daarvoor is een pro-
fessioneel oordeel vereist. Het bij het strafrechtelijk stelsel behorend organisato-
risch arrangement is daar ook op toegerust. Vervolging vindt plaats door hoog
opgeleide en getrainde professionals (officieren van justitie) en het opleggen van
straffen is voorbehouden aan een eveneens hoog opgeleide professional (een
onafhankelijke en onpartijdige rechter). Bij de behandeling van zaken staat de
specifieke situatie van de individuele zaak voorop, zowel in de fase van opspo-
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ring (ook de politie is in dit opzicht een professionele organisatie) als in de fasen
van vervolging en berechting. Met de totstandkoming van de wet Mulder wor-
den verkeersovertredingen niet meer strafrechtelijk maar administratiefrechtelijk
afgedaan. De beoordeling is juridisch meer uitgewerkt en een besluit hoeft niet
meer door een rechter te worden genomen. Formele rechtsgelijkheid is belangrij-
ker dan een zorgvuldige individuele beoordeling, hetgeen de facto tot een gepa-
rametriseerde toepassing van de regelgeving kan leiden. Daardoor worden
professionele beoordelingsslagen uit de regelgeving verwijderd. Het oordeel van
de politie op straat blijft een professioneel oordeel (aan de hand van de specifie-
ke situatie), maar uitvoering van de beslissing (opmaken beschikking en incasse-
ren van de geldboete) kan min of meer mechanisch plaatsvinden. En dan ligt bij
grote aantallen te behandelen gevallen, zo leert de organisatietheorie, een machi-
nebureaucratie meer voor de hand.

Organisatie en ICT
In de case-studies zijn ook interacties en verbanden waarneembaar tussen de
inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT. Met behulp van het begrippen-
kader van Woodward kunnen deze interacties worden geduid. Het toekennen
van studiefinanciering is van oudsher een vorm van stuk- of unitproductie.
Ambtenaren verrichten voor individuele gevallen verschillende werkzaamheden
die uitmonden in een beschikking. Daarbij hoort in zekere zin een typisch
'ambtelijk-bureaucratische' organisatie, met een redelijk sterke mate van hierar-
chie, duidelijk omschreven en afgebakende bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden en veel schriftelijke communicatie. De organisatie drijft op het ritme van
de (grotendeels op de regelgeving gebaseerde) campagne. Naarmate het aantal
aanvragers toeneemt, wordt ook de (uitvoerings)organisatie groter. Ook neemt
de behoefte aan ondersteuning van informatietechnologie toe naarmate het
aantal aanvragers groeit. Personeelsuitbreiding wordt immers niet gewenst. De
ontwikkeling van de technologie gaat vervolgens een min of meer eigen leven
leiden: de computer neemt steeds meer werkzaamheden over, maar ook steeds
meer  'klanten'. Er ontstaat een steeds scherper onderscheid in 'gladde'  en  'niet-
gladde' gevallen. Ondanks de technologische hulpmiddelen wordt de organisatie
groter. Het karakter van unitproductie verdwijnt langzaam, en steeds meer krijgt
het proces bij de (hoofd)afdeling Rijksstudietoelagen en de latere Centrale
Directie Studiefinanciering het karakter van massaproductie. Terwijl ICT oor-
spronkelijk bestaande processen volgt en nadrukkelijk een ondersteunende rol in
de organisatie krijgt toebedeeld, worden de geautomatiseerde systemen steeds
meer leidend voor de inrichting van de organisatie. Ook de kern van de professi-
onele activiteiten wordt geleidelijk door ICT-toepassingen geraakt. Het nieuwe
stelsel  dat  in 1986 wordt ingevoerd sluit  aan op ontwikkelingen  in de organisa-
tie. De organisatie heeft zich langzamerhand al redelijk sterk ontwikkeld in de
richting van massaproductie  en  zou  rond  1984  ook  al  als  een

' fabriek' kunnen
worden gekarakteriseerd. Ook het oude systeem is dominanter geworden in de
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organisatie; het neemt langzamerhand meer activiteiten en functies van ambte-
naren over en de organisatie wordt in toenemende mate een afgeleide van het
geautomatiseerd systeem. De situatie  die  na 1986 ontstaat  is  een  min  of  meer
logisch complement van de interacties tussen ICT en de inrichting van de orga-
nisatie gedurende de daaraan voorafgaande decennia.
Vanaf het begin van de jaren negentig roept de ontwikkeling van ICT en organi-
satie bij de IB-Groep meer vragen op. Enerzijds wordt het onderhouden van de
systemen lastiger door de voortdurende stroom van stelselwijzigingen, ander-
zijds wordt de gekozen opzet van organisatie en ICT als onbevredigend ervaren.
Dat heeft iets te maken met de keuzes die halverwege de jaren tachtig zijn
gemaakt. Toen is gekozen voor een specifieke 'afdeling' voor de Wet studiefi-
nanciering, die gebouwd wordt rond een systeem dat voornamelijk op productie
georienteerd is. Naarmate organisatie en ICT beter worden 'beheerst' komen
vragen op met betrekking tot dwarsverbanden in de organisatie van de IB-
Groep, die ook andere wetten uitvoert en over andere geautomatiseerde
systemen beschikt. ICT-toepassingen zijn in zekere zin hefbomen voor
verandering. Het ontwerpen van nieuwe systemen dwingt de organisatie om haar
inrichting te heroverwegen. Het proces van herontwerp, zoals  dat  in  1996  in  de

organisatie van de IB-Groep is geYntroduceerd, beoogt organisatie en ICT in
samenhang te benaderen vanuit het perspectief van de organisatie van de IB-
Groep als geheel (dus niet alleen studiefinanciering).
Ook de Mulder-casus laat een dergelijke ontwikkeling zien. Hoewel ook toen al
enigszins omstreden, is de afhandeling van verkeersovertredingen aan het eind
van de negentiende eeuw in het begrippenkader van Woodward te karakteriseren
als stukproductie of unitproductie. De strafrechtelijke afhandeling van een
verkeersovertreding vergt een professioneel oordeel en een zekere mate van
juridisch vakmanschap. De inrichting van het strafrechtelijk netwerk past daar
logisch gezien ook bij. In de politie-organisatie wordt een onderscheid gemaakt
tussen executieven en administratief personeel. Executieven zijn uitvoerende
professionals. De administratieve afdelingen ondersteunen het werk van
executieven. Gerechten en parketten zijn eveneens als professionele organisaties
te karakteriseren. De 'uitvoerende' kern bestaat uit hoog opgeleide en langdurig
getrainde professionals (rechters en officieren van justitie). De rest van de
organisatie ondersteunt het werk van de uitvoerende kern (vooral administratief
en facilitair). Met een relatief grote vrijheid bepaalt het rechtsgeleerd personeel
de inrichting van het eigen werk, zowel organisatorisch als inhoudelijk
(vonnissen, vervolgingsbeslissingen). Lange tijd wordt, in ieder geval formeel,
aan dit organisatorisch arrangement vastgehouden. En lange tijd zijn ICT-
toepassingen vooral 'aangeklede tekstverwerkingssystemen' ten dienste van de
ondersteunende afdelingen. Deze bevinden zich fysiek uit het zicht van de
professionals, en ICT raakt ook symbolisch niet aan de kern van de
professionele activiteiten (de oordeelsvorming). Geleidelijk neemt echter de rol
van de professionals in het proces af, ten gunste van de rol van administratieve
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afdelingen. ICT krijgt daardoor meer betekenis, omdat het administratieve werk
wel kan worden vervangen door geautomatiseerde toepassingen.
Bij de politie wordt de afhandeling van (eenvoudige) verkeersovertredingen in
toenemende mate een zaak van machines (camera's of radar), met uitzondering
van bijzondere projecten. Ook verplaatst het constateren van eenvoudige ver-
keersovertredingen zich van de politie naar bijvoorbeeld gemeentelijke parkeer-
diensten. Het observeren van overtredingen wordt daarmee voor een deel ont-
trokken aan het domein van de professionals. Datzelfde gebeurt bij de parketten
en, in mindere mate, bij de gerechten. Vervolgingsbeslissingen in het kader van
(eenvoudige) verkeersovertredingen worden vooral een aangelegenheid van
administratieve krachten. Eventueel kan de administratie terugvallen op de
secretarissen, die zich organisatorisch bevinden tussen het rechtsgeleerd perso-
neel en de administratie. Officieren van justitie zien nauwelijks nog (eenvoudi-
ge) verkeersovertredingen. En de kantonzittingen met vele tientallen zaken die
op den dag routinematig worden afgehandeld wijzen in dezelfde richting. In
deze context vinden ICT-toepassingen geleidelijk ingang. Eerst nog in de fase
van de executie van geldboetevonnissen (IBIS), vlak daarna ook in de fasen van
registratie (BAS) en vervolging (COMPAS) van verkeersovertredingen. De
routinisering van de afhandeling wordt daarmee bevestigd, en in het begrippen-
kader van Woodward begint de afhandeling van verkeersovertredingen te lijken
op massaproductie. Toch blijft ICT in eerste instantie een ondersteunend en
volgend karakter behouden. Het volgt bestaande (administratieve en organisato-
rische) processen en ondersteunt activiteiten zonder de verantwoordelijkheid
ervoor over te nemen. Het menselijk oordeel blijft voorop staan. Het ondersteu-
nende en volgende karakter van ICT is logisch omdat de afhandeling van ver-
keersovertredingen blijft plaatsvinden in professionele organisaties en in een
strafrechtelijke context. Met de invoering van de wet Mulder verandert de orga-
nisatorische context waarin ICT wordt ontwikkeld en toegepast. Het CJIB, dat
een centrale rol speelt in het afhandelingsproces, is een andere organisatie dan
een parket. De wijze waarop het proces bij het CJIB is georganiseerd vertoont
vooral trekken van massaproductie, en het CJIB als organisatie lijkt in het be-
grippenkader van Mintzberg meer op een machinebureaucratie dan op een
professionele bureaucratie. Ook in dit opzicht is de situatie die na de invoering
van de wet Mulder ontstaat een logisch complement van interacties en verban-
den tussen ICT en de inrichting van de betrokken organisaties.
Naarmate het CJIB meer (productie)taken krijgt toebedeeld en daarvoor ook
meer ICT-toepassingen ontwikkelt en gebruikt, doen zich in toenemende mate
vragen voor met betrekking tot de dwarsverbanden tussen taken en systemen.
IPEX is daarop een antwoord. Hoewel IPEX op dit moment nog vooral vanuit
een ICT-perspectief wordt benaderd, bestaat er een niet geringe kans dat daar in
de toekomst vraagstukken rondom de inrichting van organisaties bij komen.
Zowel uit de literatuur als uit het empirisch onderzoek blijkt dat er op verschil-
lende niveaus sprake is van interacties en verbanden tussen ICT en de inrichting
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van organisaties. Verwacht mag daarom worden dat substantiele veranderingen
in het ontwerp van ICT samengaan met (eveneens substanti8le) veranderingen in
de inrichting van de organisatie van het CJIB, hoewel de richting en vormgeving
van deze veranderingen (nog) niet nauwkeurig kunnen worden beschreven.

ICT en wetgeving
In de casus studiefinanciering zijn verschillende interacties en verbanden tussen
ontwikkelingen in ICT en ontwikkelingen in wetgeving waarneembaar. Het
toekennen van studiefinanciering vindt lange tijd plaats op basis van een wette-
lijk nauwelijks uitgewerkt beoordelingskader. De wet kent enkele bepalingen op
hoofdlijnen, en de uitwerking van het beoordelingskader voor aanvragen vindt
plaats in richtlijnen waarvan altijd kan worden afgeweken. Studiefinanciering is
lange tijd een 'gunst' die naar het oordeel van het bestuur al dan niet kan wor-
den verleend. En hoewel de wet wel richting geeft aan dat oordeel, bestaat er
voor het bestuur relatief veel discretionaire ruimte. Omdat het beoordelingskader
niet is vastgelegd in een wet in formele zin, is formalisering daarvan in geauto-
matiseerde systemen theoretisch gezien problematisch. In ieder geval krijgt zo'n
geautomatiseerd systeem, waarin een geformaliseerd beoordelingskader voor
aanvragen is vervat, juridisch maximaal de status van een ondersteunend advies-
systeem (dat wil zeggen dat het resultaat van het systeem wordt voorgelegd aan
ambtenaren die daaraan hun goedkeuring moeten hechten). En dat is precies wat
de case-studie laat zien. Ter ondersteuning van de toekenningsambtenaren wordt
een geautomatiseerd systeem ontwikkeld. En hoewel in dat systeem geleidelijk
steeds meer elementen van het beoordelingskader worden ondergebracht, blijft
de discretionaire ruimte zowel in het recht als in de inrichting van ICT het
uitgangspunt. In de jaren zeventig en tachtig worden de richtlijnen gedetailleer-
der, wellicht ook onder druk van de 'oprukkende' technologie die nodig is om
de immer toenemende aantallen efficient te kunnen verwerken. Hoewel de
totstandkoming  van  de Wet studiefinanciering  in  1986  in deze studie  in  veel
opzichten als een breuk is gepresenteerd, sluit de ontwikkeling van deze wet
naadloos aan op de tendens om steeds meer te formaliseren en te automatiseren.
De wet bevat een gedetailleerd beoordelingskader voor aanvragen. hetgeen de
rechtszekerheid en de formele rechtsgelijkheid ten goede komt. En dat beoorde-
lingskader is automatiseringsvriendelijk, althans tot op zekere hoogte. Hoewel er
tussen wet en geautomatiseerd systeem wel ruimte kan bestaan (die soms ook
door de administratieve rechter wordt bestraft) is de wet in veel opzichten aan-
gepast aan de 'eisen' van de automatisering. Door het beoordelingskader voor
aanvragen vast te leggen in een wet in formele zin ontstaat ruimte voor een
geautomatiseerde afdoening. Het oordeel dat het systeem geeft is immers direct
ontleend aan een wet waar het bestuur niet van mag afwijken, met uitzondering
van de hardheidsclausule. In de 'oude' situatie kan het systeem maximaal de
status van 'adviessysteem' krijgen, omdat het bestuur over ruimte beschikt die
een eigenstandig, op het individuele geval toegespitst, oordeel vergt. De leiden-

291



de  rol  van het geautomatiseerd systeem wordt  in 1986 juridisch geaccommo-
deerd door de Wet studiefinanciering.
De Mulder-casus laat vergelijkbare interacties en verbanden zien tussen de
ontwikkeling van wetgeving  en  die  van  ICT.  Tot  1990 is sprake  van een straf-
rechtelijk stelsel voor de afhandeling van verkeersovertredingen. In het straf-
rechtelijk stelsel staat een individuele beoordeling van de omstandigheden van
het geval voorop. Welk delict is precies gepleegd? Is de dader schuldig aan dit
feit? Is er sprake van overmacht of van een specifieke situatie waardoor er
vragen van toerekening ontstaan? Omdat deze vragen door het strafrecht worden
voorgeschreven beschikt degene die een oordeel moet vellen over beoordelings-
en beslissingsruimte. Voorzover in het kader van dat oordeel ICT kan worden
ontwikkeld en gebruikt, hebben ICT-toepassingen een ondersteunende en vol-
gende rol. ICT is dan ook hoofdzakelijk beperkt tot 'administratieve' handeling-
en. Wanneer het toch de kern van het juridisch werk raakt (bijvoorbeeld bij de
totstandkoming van dagvaardingen) is de rol van ICT ondersteunend ten opzich-
te van het menselijk oordeel.
De ontwikkeling van de wet Mulder verandert deze context op verschillende
punten. Zo is het professioneel oordeel geconcentreerd bij de observatie van
Mulder-gedragingen (door de politie). Daarna is een 'professioneel' oordeel
wettelijk slechts voorgeschreven in geval van beroep. Wordt door de betrokkene
geen beroep ingesteld, dan kan de uitvoering juridisch gezien mechanisch
plaatsvinden. De wet bevat een gedetailleerder beoordelingskader en er zijn
beoordelingsmomenten uit het juridisch kader verwijderd. Ook hier wordt een
leidende rol van ICT juridisch dus geaccommodeerd door de wet Mulder. En
ook in deze casus oefent ICT invloed uit gedurende het wetgevingsproces: op
verschillende punten wordt de wet Mulder aangepast aan de eisen die door de
uitvoering en het geautomatiseerd systeem worden gesteld. De wet is 'automati-
onsgerechter' gemaakt. Tenslotte moet een leidende rol van ICT, waarin geauto-
matiseerde systemen zelfstandig zaken afhandelen, juridisch worden geaccom-
modeerd. Dat kan door de wet aan te passen of een nieuwe wet te ontwikkelen,
zoals de casus studiefinanciering laat zien. De wet Mulder toont aan dat het ook
kan door van rechtsgebied te veranderen. De verplaatsing van verkeersovertre-
dingen van een strafrechtelijk naar een administratiefrechtelijk stelsel maakt een
leidende rol van ICT mogelijk die daarvoor eigenlijk nauwelijks denkbaar was.

8.4 Onderlinge vergelijking van de case-studies

In de onderzoekstrategie is aangekondigd dat de casus studiefinanciering en de
Mulder-casus met behulp van de heuristische hulpmiddelen aan een vergelijking
worden onderworpen. In de interpretatie van de resultaten van het empirisch
onderzoek zijn verschillende overeenkomsten en verschillen tussen de beide
casus reeds de revue gepasseerd. Enkele noemenswaardige overeenkomsten en
verschillen kunnen nog expliciet worden benoemd.
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Overeenkomsten
De overeenkomsten tussen de casus zijn opvallend, gezien het feit dat onder-
zoekstechnisch ook variatie is aangebracht (bijvoorbeeld naar Wn organisatie
versus een netwerk van organisaties en 'Leistungsverwaltung' versus 'Ein-
griffsverwaltung'). In beide casus is bijvoorbeeld een min of meer vergelijkbare
ontwikkeling van wetgeving te vinden. Van een weinig gedetailleerd juridisch
arrangement, dat betrekkelijk veel ruimte laat aan het bestuur, ontwikkelt de
wetgeving zich geleidelijk naar een gedetailleerd en ganstrumentaliseerd jun-
disch kader. De Wet studiefinanciering en de wet Mulder zijn beide te karakteri-
seren als geformaliseerde 'administratief-juridisch processen'. Beide wetten

regelen de gang van zaken bij het bestuur. Het zorgarrangement bij studiefinan-
ciering is vervangen door een administratieve basisvoorziening en in de Mulder-
casus is het strafrechtelijk stelsel vervangen door een administratief(rechtelijk)-
technisch proces. De ontwikkeling van wetgeving komt in beide casus ook op
een ander punt overeen. Zowel de casus studiefinanciering als de Mulder-casus
laten zien dat het bestuurlijk handelen van meer waarborgen wordt voorzien
door de wet te instrumentaliseren. Instrumentalisering van de wet komt de
rechtszekerheid en de formele rechtsgelijkheid ten goede, en dat kan ten koste

gaan van een individuele beoordeling en 'materiele rechtvaardigheid'.
Ook ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie komen beide casus op
hoofdlijnen overeen. In beide gevallen is sprake van een geleidelijke transforma-
tie van een professionele organisatie naar een (machine)bureaucratie. Het werk
van de professionals wordt in de loop van de tijd geformaliseerd en veranderd in
een administratief proces, waarbij het beoordelen geschiedt met behulp van een
geautomatiseerd algoritme. Tot (ver) in de jaren tachtig blijven de organisaties
vasthouden aan het professionele karakter van de activiteiten. Bij studiefinancie-
ring blijft het accorderen van de door de computer genomen beslissingen een
verantwoordelijkheid van toekenningsambtenaren. Formeel blijft tot de invoe-
ring van de wet Mulder de rechter de enige die verkeersovertredingen kan be-
straffen en de officier van justitie de enige die deze overtredingen kan vervol-
gen. In de praktijk is het professionele karakter van deze activiteiten in beide
casus dan al uitgehold en is het professioneel proces grotendeels veranderd in
een administratief-technisch proces waarbij de computer de inhoudelijke kant
van het werk overneemt. Ook nadat deze ontwikkeling formeel is bekrachtigd
(met de Wet studiefinanciering en de wet Mulder), ontwikkelen de betrokken
organisaties zich in een vergelijkbare richting. Het blikveld wordt geleidelijk
verruimd van specifieke taken en specifieke ICT-toepassingen naar de organisa-
tie als geheel. Het proces van herontwerp bij de IB-Groep en IPEX bij het CJIB
komen in dit opzicht overeen, ondanks de verschillen in achtergrond en context
tussen beide processen. Wellicht dat het karakter van beide organisaties nu
opnieuw in dezelfde richting verandert: van een machinebureaucratie groeien de
organisaties naar een nieuw type organisatie.
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Als het gaat om de orientaties en rolopvattingen van uitvoerenden komen beide
casus ook grotendeels overeen. Gedurende de eerste fasen van ontwikkeling ligt
de nadruk in de orientatie van uitvoerenden  op de situatie of op de 'client'.  Het
ontbreekt de uitvoerenden aan gedetailleerde regels voor de beoordeling van
situaties, en in deze context ligt een orientatie op het individuele geval voor de
hand. Zo'n oritntatie past bovendien naadloos in het 'zorgkarakter' van studiefi-
nanciering en het strafrechtelijke karakter van verkeersovertredingen. Geleide-
lijk komt in beide casus een meer gedetailleerd stelsel van regels en richtlijnen
tot stand dat bij de beoordeling van individuele situaties in acht moet worden
genomen. De nadruk in het werk van de uitvoerenden komt dan ook steeds meer
op regels te liggen. De introductie en ontwikkeling van ICT verplaatst de aan-
dacht voor regels vervolgens naar aandacht voor het proces. De regels behoren
immers tot het domein van de geautomatiseerde systemen. Geformaliseerde
kaders voor de beoordeling bij studiefinanciering bevinden zich in het geauto-
matiseerd systeem. Daar hoeven de toekenningsambtenaren dus niet meer op te
letten. In de Mulder-casus is pas na de invoering van de wet Mulder sprake van
een verplaatsing van de orientatie op regels naar een orientatie op het proces. In
beide casus wordt het afdoen van individuele gevallen geleidelijk verdrongen
door de nadruk op productiebesturing.
De casus komen eveneens overeen als het gaat om ontwikkelingen in de interne
machtsverhoudingen. In beide casus verplaatsen zich de dominante hulpbron-
nen, zowel op het niveau van het werkproces als op het niveau van de officiele
hierarchie van autoriteit, van de uitvoerders en het lager management naar de
staf en het hoger management. Het hoger management en de stafafdelingen
(afdelingen voor beleid, maar ook voor organisatie, productie en planning)
beschikken in de 'oude' context in beperkte mate over de hulpbronnen om
feitelijk invloed aan te wenden op het werkproces of de inrichting van het uit-
voerend werk. In de loop van de tijd verandert deze situatie. Met behulp van
ICT-toepassingen wordt het werk van de uitvoerenden steeds meer gestuurd en
gestructureerd. Zowel ten aanzien van het werkproces als ten aanzien van de
inrichting van het eigen werk krijgen stafafdelingen (in het bijzonder die afde-
lingen die zich met productiesturing en met de ontwikkeling van de geautomati-
seerde systemen bezighouden) meer hulpbronnen om effectief invloed aan te
wenden. Dat gaat ten koste van de uitvoerenden, en daarmee ook ten koste van
de invloed van het lager management. De transparantie van de productie en het
organisatorisch functioneren, die onder andere door ICT wordt gegenereerd,
verplaatst hulpbronnen naar het hoger management. Zowel de Mulder-casus als
de casus studiefinanciering wijzen in deze richting.
Ten aanzien van - de rol van - ICT komen beide casus op hoofdlijnen ook over-
een. In beide casus is ICT ten opzichte van de organisatie in eerste instantie
vooral volgend en ondersteunend. ICT volgt bestaande organisatorische en
administratieve processen en vervangt handmatig verrichte activiteiten door
geautomatiseerd uitgevoerde handelingen. In de Mulder-casus kan in dit ver-
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band worden gewezen op IBIS, BAS en COMPAS. Deze systemen zijn geba-
seerd op de bestaande processen rondom executie, de registratie van overtre-
dingen en de (administratieve) processen bij de parketten. Bovendien zijn ze
ontwikkeld ter ondersteuning van het werk van de verantwoordelijke functiona-
rissen. Hoewel door de systemen verschillende handelingen volledig geautoma-
tiseerd worden verricht, blijft de verantwoordelijkheid in menselijke handen.
Om die verantwoordelijkheid waar te maken zijn in enkele gevallen organisato-
rische voorzieningen getroffen, bijvoorbeeld door de finale beoordeling van een
product van het geautomatiseerd systeem aan mensen over te laten. Ook in de
casus studiefinanciering is het volgende en ondersteunende karakter van de
eerste ICT-toepassingen waarneembaar. Het bestaande campagnepatroon en de
activiteiten van toekenningsambtenaren zijn voor de systeemontwikkeling
belangrijke uitgangspunten. Ook houdt de toekenningsambtenaar lange tijd de
verantwoordelijkheid voor de beoordeling van aanvragen, en moet ieder product
van het geautomatiseerd systeem worden geaccordeerd door een toekennings-
ambtenaar. Met de Wet studiefinanciering en de wet Mulder verandert de rol
van ICT. In plaats van ondersteunend en volgend wordt ICT vervangend en
leidend. Bestaande processen worden (radicaal) vernieuwd door de inrichting
van de geautomatiseerde systemen direct af te leiden uit de wet. Organisatori-
sche activiteiten en taken, maar ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
worden vervangen door ICT-toepassingen. De inrichting van de technologie
wordt leidend ten opzichte van de inrichting van de organisatie.
Met betrekking tot ICT is een laatste parallel tussen beide casus betrekkelijk
recent. Hoewel het proces van herontwerp bij de IB-Groep en het IPEX-proces
bij het CJIB in veel opzichten van elkaar verschillen, doen zich ten aanzien van
ICT vergelijkbare vragen voor. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschillende
manieren waarop dezelfde functionaliteit in verschillende systemen is geautoma-
tiseerd. Zowel in de organisatie van het CJIB als in de organisatie van de IB-
Groep ontstaat enkele jaren nadat de 'nieuwe' wetten zijn ingevoerd de behoefte
om 'over systemen heen' te co6rdineren. Die coordinatiebehoefte heeft aan de
ene kant betrekking op de manier waarop dezelfde functionaliteit (bijvoorbeeld
het lezen van tapes met betalingen bij het CJIB of het periodiek innen van schul-
den bij de IB-Groep) in verschillende systemen is ondergebracht. Maar de
coordinatie- (en integratie)behoefte heeft ook betrekking op de registratie van
'clienten'. De productie-georienteerde inrichting  van het systeem wordt enkele
jaren na de introductie ervan als onbevredigend ervaren, en er ontstaat een
behoefte aan een meer op informatie georienteerde inrichting van de geautomati-
seerde systemen.

Verschillen
Hoewel de case-studies op hoofdlijnen vergelijkbare ontwikkelingen laten zien,
zijn er ook noemenswaardige verschillen waarneembaar. In beide case-studies
wordt de wetgeving geleidelijk steeds meer gedetailleerd. Die detaillering heeft

295



in de Wet studiefinanciering echter een ander karakter dan in de wet Mulder. De
Wet studiefinanciering kent een gedetailleerd kader voor de beoordeling van
aanspraken op studiefinanciering. De bevoegdheid van het bestuur om studiefi-
nanciering toe te kennen is inhoudelijk of materieel ingevuld. De wet Mulder
wordt gekenmerkt door een gedetailleerd kader voor het (incasso)proces. De
inhoudelijke beoordeling wordt slechts globaal ingevuld, bijvoorbeeld in de
beroepsgronden. De executierichtlijnen van het college van procureurs-generaal
en de interne incassorichtlijnen van het CJIB bevatten een gedetailleerd beoor-
delingskader van inhoudelijke aard. De wet Mulder regelt voornamelijk de
achtereenvolgende fasen in het incassoproces en de bevoegdheden in dat proces.
Een tweede verschil tussen de case-studies heeft betrekking op de ontwikkeling
van ICT in combinatie met die van de organisatie. Zowel het WSF-systeem als
het systeem-Mulder, zo is geconstateerd, kennen transparantiefuncties. Transpa-
rantie heeft enerzijds betrekking op de uitkomsten van het proces (hoeveel
gevallen zijn met welke resultaten afgehandeld?), anderzijds op het organisato-
risch functioneren (welke medewerker of afdeling heeft hoeveel productie 'ge-
draaid' en van welk type?). In de casus studiefinanciering worden de transparan-
tiefuncties gebruikt in het kader van productiebesturing, maar ook om het functi-
oneren van individuele medewerkers te beoordelen en te verbeteren. Eveneens
wordt de transparantie gebruikt ten behoeve van de ontwikkeling van het (stu-
diefinancierings)beleid. Het systeem-Mulder beschikt, net als het WSF-systeem,
over transparantiefuncties. Deze worden gebruikt voor de productiesturing en
het optimaliseren van het organisatorisch functioneren, maar niet in het kader
van het functioneren van individuele medewerkers. Op het niveau van de organi-
satie wordt de door ICT gegenereerde transparantie gebruikt voor de strategi-

sche positionering, maar ook voor het beleidsproces (zowel het executiebeleid
als het beleid rondom verkeershandhaving). Hoewel beide cases op dit punt
enigszins van elkaar verschillen, is het de vraag of deze verschillen duurzaam
zijn. Is het niet gebruiken van de transparantiefuncties van ICT bijvoorbeeld wei
een houdbare optie?
Een laatste verschil heeft betrekking op de ontwikkeling van ICT. Het systeem-
Mulder heeft sterk ontwikkelde communicatiefuncties. Een belangrijk deel van
de inkomende en uitgaande gegevensstromen bij het CJIB verloopt elektronisch.
De communicatie met de politie, de arrondissementsparketten, de banken, de
deurwaarders en de gemeenten verloopt grotendeels via tapes of via een net-
werk. De informatiefunctie (bij de steunpunten) wordt bij de IB-Groep ook al
enige tijd elektronisch gefaciliteerd. In het kader van het proces van herontwerp
is de IB-Groep echter betrekkelijk recent pas gaan nadenken over 'uitbesteding'
van de invoer van gegevens aan clienten via het Internet. In beide gevallen
bestaat de communicatiefunctie overigens vooral uit gestandaardiseerde gege-
vensuitwisseling. Het verschil in de ontwikkeling van communicatiefuncties van
ICT heeft wellicht te maken met de organisatorische context. Vanaf de start van
het CJIB is deze organisatie ingebed in een strafrechtelijk netwerk. Zaken wor-
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den door de politie aangeleverd, er kan beroep worden ingesteld bij het Open-
baar Ministerie en de kantonrechter, de deurwaarder wordt door het CJIB aan-
gestuurd, adressen moeten bij gemeenten worden geverifieerd, enzovoort. Het
netwerkkarakter van de omgeving van het CJIB leidt ertoe dat informatie-uitwis-
seling of communicatie in de organisatie prominent aanwezig is. Bij studiefinan-
ciering is dat in mindere mate het geval. Er is weliswaar sprake van informatie-
uitwisseling, maar de activiteiten en de uitvoering ervan zijn geconcentreerd in
de eigen organisatie. Slechts voor controles wordt gebruik gemaakt van de
gegevens van andere organisaties. Aangezien bij de IB-Groep de noodzaak tot
informatie-uitwisseling minder prominent aanwezig is, kan deze de geleidelijke
ontwikkeling van netwerktechnologie hebben veroorzaakt.

Status van de vergelijking
De vraag kan worden gesteld wat de status is van de onderlinge vergelijking. De
case-studies zijn immers niet geselecteerd als representatieve steekproef van een
veronderstelde populatie. Ook is de positie van de geselecteerde case-studies in
de populatie onzeker (zijn het extremen of typische cases, gemiddelden of
unieke cases?). De vergelijking ondersteunt echter de indicaties die aan de hand
van de afzonderlijke case-studies zijn geformuleerd. Kennelijk kunnen wetge-
ving, organisatie en ICT zich zowel in de sfeer van de 'Eingriffsverwaltung' als
in de sfeer van 'Leistungsverwaltung' vergelijkbaar ontwikkelen. En of sprake is
van 66n organisatie dan wel van een netwerk van organisaties maakt evenmin
veel uit. Dat geldt ook voor de vraag of bestaande organisaties worden getrans-
formeerd (zoals in de casus studiefinanciering), respectievelijk nieuwe organisa-
ties worden gevestigd (het CJIB als gevolg van de wet Mulder). Zowel op het
niveau van ontwikkelingen in de afzonderlijke domeinen als op het niveau van
de interacties en verbanden daartussen komen, ondanks de verschillen in con-
text, beide casus op hoofdlijnen overeen. Dat betekent dat de indicaties uit de
afzonderlijke case-studies elkaar versterken en ook van enige (vooraf benoem-
de) contextualiteit zijn ontdaan (presterende functie en repressieve functie, 6dn
of meer organisaties, bestaande en nieuwe organisatie, enzovoort). Deze studie
beoogt vooral relevante vragen te formuleren. Nu beide casus hoofdzakelijk in
dezelfde richting wijzen kunnen de vragen naar aanleiding van het onderzoek
met meer kracht worden gesteld.
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9.      Conclusies en beschouwing

9.1 Conclusies

Aan de hand van de probleemstelling en de daarvan afgeleide deelvragen kun-
nen de belangrijkste conclusies van deze studie worden samengevat. De eerste
deelvraag heeft betrekking op de wijze waarop wetgeving in Nederland zich
heeft ontwikkeld en met behulp van welke concepten deze ontwikkeling kan
worden geYnterpreteerd. Gebleken is dat wetgeving zich langs verschillende
lijnen heeft ontwikkeld. Er zijn meer wetten gekomen en wetten zijn gedetail-
leerder geworden. De wet is in toenemende mate als instrument gebruikt om
maatschappelijke ontwikkelingen te beYnvloeden of zelfs te sturen. De hoeveel-
heid administratief recht is in korte tijd betrekkelijk sterk gegroeid, hetgeen
onder andere tot regeldichtheid in de verhoudingen tussen burgers en het open-
baar bestuur heeft geleid. Ontwikkelingen in wetgeving kunnen met behulp van
verschillende hulpmiddelen worden geYnterpreteerd. Achtereenvolgens gaat het
om de functie van wetgeving, het dominante karakter van wetgeving, het rechts-
gebied en het soort van regelgeving. Ook met behulp van de mate van detaille-
ring kunnen ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden geduid.
De tweede deelvraag heeft betrekking op ontwikkelingen in de inrichting van
(uitvoerings)organisaties en concepten waarmee dergelijke ontwikkelingen
kunnen worden geYnterpreteerd. In de literatuur zijn verschillende aanknopings-
punten gevonden voor een antwoord op deze deelvraag. Tot de jaren zeventig
ontwikkelt de organisatie van de rijksoverheid zich langs vier lijnen: (1) sterke
groei van het overheidspersoneel, (2) toenemende functionele differentiatie in de
organisatie en tussen de betrokken organisaties, (3) formalisatie en standaardisa-
tie van de (sociale) positie van ambtenaren en (4) democratisering van de orga-
nisatie. De jaren tachtig markeren een breuk met deze ontwikkelingen. Integra-
tie, strategie, kwaliteit en afslanking worden gevleugelde begrippen. Het patroon
van arbeidsdeling is een geschikt concept gebleken om dergelijke ontwikkeling-
en te duiden. Aan het patroon van arbeidsdeling zijn verschillende dimensies -
gerelateerd: de orientaties en rolopvattingen van uitvoerenden, de distributie van
machtsbronnen in de organisatie en het daarmee samenhangende karakter van de
organisatie. Daartoe is het patroon van arbeidsdeling onderscheiden op twee
niveaus: het niveau van werkprocessen en het niveau van officiele hierarchie
van autoriteit.
Evenals voor wetgeving en (uitvoerings)organisaties is ook een deelvraag gefor-
muleerd naar ontwikkelingen in ICT en concepten om deze ontwikkelingen te
interpreteren. Uit de literatuurstudie blijkt dat ICT zich in het openbaar bestuur
op hoofdlijnen als volgt ontwikkelt. Vlak na de Tweede Wereldoorlog bestaat de
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technologie vooral uit grote mainframes die voor administratieve functies en
rekenexercities worden ingezet. Vanaf de jaren zeventig en tachtig gaan klei-
ne(re) mini-computers en personal computers domineren. Het aantal toepassing-
en neemt sterk toe en de 'hardware' verbreidt zich snel in de departementale
bureaucratie. Kantoorautomatisering, database management systemen, grote
afhandelingssystemen en sectorregistraties worden ontwikkeld en gebruikt in
verschillende domeinen  van het openbaar bestuur. De jaren negentig  zijn  de
jaren van netwerktechnologie en het Internet. Deze ontwikkelingen kunnen
worden geYnterpreteerd met behulp van (1) de generaties en (2) de functies,
respectievelijk karakteristieken van ICT.
De vierde deelvraag heeft betrekking op verbanden en interacties tussen wetge-
ving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT. Op welke manieren
worden dergelijke interacties en verbanden in de literatuur beschreven? Wetge-
ving en de inrichting van (uitvoerings)organisaties blijken vooral met elkaar
verbonden te zijn in de bureaucratische organisatievorm. De verwantschap
tussen wetgeving en bureaucratie is echter niet eenduidig. Zowel naar modaliteit
van het recht als naar wijze van rechtstoepassing is de bureaucratie in verschil-
lende gedaanten te onderscheiden. Ook ICT en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties worden op verschillende manieren met elkaar in verband
gebracht. Zo is getracht tussen de 'technologie' van een organisatie en verschil-
lende aspecten van de organisatiestructuur correlaties te ontdekken. Ook is
onderzoek verricht naar de concrete effecten van ICT op de inrichting van
organisaties. Geconstateerd is dat ICT specialisatie en een voortdurend verfijn-
der patroon van arbeidsdeling veroorzaakt. Ook integratie wordt echter waarge-
nomen. Tegelijkertijd worden deze conclusies genuanceerd in het zogenaamde
technologiedebat. ICT blijkt bijvoorbeeld niet alleen een oorzaak, maar ook een
gevolg te zijn van verdergaande specialisatie. In concrete situaties en contexten
zal dus telkens de feitelijke interactie tussen ICT en organisatie moeten worden
bestudeerd. In de relatie tussen wetgeving en ICT nemen verschillende auteurs
rationalisatie van wetgeving waar als gevolg van het gebruik van ICT-toepas-
singen. Dat geldt zowel voor ICT-toepassingen die in het ontwerpproces worden
gebruikt als voor geautomatiseerde uitvoering van wetgeving. Kennelijk veroor-
zaakt ICT een zekere druk om wetgeving te vereenvoudigen en te parametrise-
ren, maar ook om wetgeving te harmoniseren.
Van de probleemstelling is ook een empirische deelvraag afgeleid naar de ver-
banden en interacties tussen wetgeving, de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties en ICT in concrete domeinen van overheidsbeleid. Op basis
van een onderzoek naar studiefinanciering en de handhaving van verkeersvoor-
schriften is deze deelvraag beantwoord. Gebleken is dat er inderdaad verbanden
en interacties kunnen worden waargenomen. De casus studiefinanciering laat
zien dat de ontwikkeling van regelgeving, organisatie en informatietechnologie
enige parallellen of logische samenhangen kent. In eerste instantie is de regelge-
ving ten aanzien van studiefinanciering gekarakteriseerd  als  een   'zorgstelsel'.

299



Bij zo'n verzorgingsarrangement 'hoort' een min of meer ambtelijk-uitvoerende
en tot op zekere hoogte professionele organisatie die beoordeelt in hoeverre

aanvragers voor een voorziening in aanmerking komen en of het beschikbare
geld 'rechtvaardig' wordt verdeeld. Ook past daarbij een ondersteunend geauto-
matiseerd systeem, dat in dienst staat van de 'rechtvaardige' verdeling van de
beschikbare middelen.  In 1986 wordt,  met de komst  van  de Wet studiefinancie-
ring, het zorgstelsel vervangen door een basisvoorziening. En bij een basisvoor-
ziening 'past' uniformiteit en een productie-organisatie. Een menselijke beoor-

deling van de rechtvaardigheid van verstrekkingen 'hoort' daar niet meer bij.
Het verstrekken van studiefinanciering is massaproductie geworden. En voor
massaproductie is een geautomatiseerd systeem de meest effectieve en efficiente
manier van werken. De keuze voor een geautomatiseerd systeem heeft echter
verschillende consequenties. Zo wordt de inrichting van de organisatie onderge-
schikt gemaakt aan de inrichting van het systeem en vervult de organisatie
hoofdzakelijk de 'restfuncties' ten opzichte van het systeem (invoeren van
gegevens, verwerken van uitvoer en onderhoud).
Ook de Mulder-casus laat vergelijkbare verbanden en interacties zien. Lange tijd
worden verkeersovertredingen met behulp van een strafrechtelijk stelsel afge-
handeld. Een strafrechtelijk stelsel gaat uit van een op expertise gebaseerde
beoordeling van zaken, en daarvoor is stukproductie in een professionele bu-
reaucratie de geeigende organisatievorm. Voor zover  in zo'n organisatie  ICT
wordt gebruikt, volgen en ondersteunen ICT-toepassingen de bestaande proces-
sen in de organisatie. De wet Mulder verplaatst verkeersovertredingen van het
strafrecht naar het administratief recht. Daardoor wordt ruimte gemaakt voor
gestandaardiseerde at"nandeling van Mulder-gedragingen en massaproductie. De
machinebureaucratie die daarvan het gevolg is, is een logisch complement van
deze ontwikkelingen. Ook in de Mulder-casus krijgt ICT een leidende rol ten
opzichte van de inrichting en het functioneren van de organisatie.
De laatste deelvraag die van de probleemstelling is afgeleid heeft betrekking op
de vragen die uit deze studie voortvloeien. Welke bestuurskundig relevante
vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding van de analyse van interacties en
verbanden tussen wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT?
Op deze vraag kunnen, in het licht van de resultaten van deze studie, verschil-
lende antwoorden worden geformuleerd. Geheel in lijn met de studie zijn de
vraagstukken naar aanleiding van het onderzoek gerelateerd aan wetgeving,
organisatie, ICT en de onderlinge verbanden en interacties daartussen.

9.2 Vraagstukken naar aanleiding van het onderzoek

Naar aanleiding van het onderzoek zijn verschillende vraagstukken te onder-
scheiden. Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de rol van ICT. In de case-
studies is geconstateerd dat ICT een rol speelt bij veranderingen in organisatie
en wetgeving. In theoretisch opzicht kan de rol van ICT wellicht worden ver-
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breed. Het eerste vraagstuk is daarom in hoeverre de dynamiek die ICT veroor-
zaakt dwingend is. Een tweede vraagstuk sluit daarop aan. Als ICT in bepaalde

opzichten een min of meer dwingende dynamiek veroorzaakt, leiden processen
als IPEX en herontwerp dan tot nieuwe typen uitvoeringsorganisaties met een
eigen karakter? En zo ja. wat zijn daarvan de contouren? De vraagstukken met
betrekking tot wetgeving vloeien hieruit voort. Als de in deze studie geschetste

digitale gedaante van de rechtsstaat wordt geaccepteerd, hoe kan dan de verhou-
ding tussen het instrumentele en het waarborgkarakter van het arrangement als
geheel worden beoordeeld? Zijn de bestaande waarborgen nog toereikend? En
zo niet, welke andere waarborgen zouden kunnen worden ontwikkeld om het
rechtsstatelijk karakter van de digitale gedaante te behouden of te versterken?
Welke rol kan een samenhangend perspectief op wetgeving, organisatie en ICT
spelen bij de beantwoording van dit soort vragen? En hoe kunnen in dat licht de
ingredienten worden beoordeeld die in deze studie zijn ontwikkeld?

De  rol van  ICT:  dwingendfaciliteren
Hoewel de rol van ICT in hoofdstuk drie fundamenteel is geproblematiseerd,
zijn er op verschillende plaatsen in deze studie interacties en verbanden beschre-
ven waarin ICT een rol speelt. In het technologiedebat wordt de vraag gesteld
naar de precieze rol van ICT. Kan aan ICT intrinsieke betekenis worden toege-
kend, of moet de 'black box' van ICT worden opengebroken om te bezien welke
(sociale, politieke, juridische, enzovoort) keuzes daarin liggen opgesloten? Naar
aanleiding van het technologiedebat is de conclusie getrokken dat ICT en (orga-
nisatorische) context op elkaar betrokken zijn en dat telkens de concrete interac-
tie tussen toepassingen en (organisatorische) context moet worden onderzocht.
Het 'dynamisch-constructivisme' is nader uitgewerkt in de case-studies. Daar-
mee is een longitudinaal perspectief toegevoegd en is ICT toegespitst op concre-
te toepassingen. In de case-studies is de black box van ICT opengebroken. De
vraag is of, zoals Winner stelt, dat een lege doos blijkt te zijn omdat deze gevuld
wordt door (maatschappelijke, organisatorische, juridische, enzovoort) keuzen.
Aan de hand van de case-studies kan deze vraag voorlopig worden beantwoord.
Het antwoord luidt dat de 'black box' inderdaad voor een niet onbelangrijk deel
is gevuld met keuzes. Beide case-studies laten zien hoe belangrijk de keuzes zijn
die bij de inrichting van specifieke systemen worden gemaakt. Daarbij gaat het
voor een deel overigens om impliciete keuzes die in het ontwikkelingsproces
niet bewust zijn gemaakt, zoals de keuze om de wet als uitgangspunt voor het
systeem te nemen (en bijvoorbeeld niet de organisatie). Het is de vraag of er dus
eigenlijk weI van keuzes kan worden gesproken. Tegelijkertijd eist het gebruik
van ICT (waarvan ook de vraag kan worden gesteld of dit een keuze is) een
specifieke omgeving. Zo moeten processen tot op zekere hoogte worden ge-
standaardiseerd om ze te kunnen automatiseren. Bovendien moet het bestuur op
het systeem kunnen vertrouwen, omdat anders ieder product van het systeem
voor een rechter effectief kan worden bestreden. In de context van de case-

301



studies betekent dit dat het algoritme in het systeem ook een wettelijke basis
moet hebben. Daarmee wordt op een specifieke manier invloed uitgeoefend op
de wetgeving. De beschreven ICT-toepassingen zouden in dit opzicht processen
met een oorspronkelijk professioneel juridisch karakter kunnen veranderen in
administratief-technische informatieverwerkingsprocessen. Deze administratief-
technische processen moeten vervolgens gedetailleerd in een wet in formele zin
worden vastgelegd. Op basis van het empirisch onderzoek zijn er voor deze
'functie' van ICT verschillende aanwijzingen. Tegelijkertijd kan het aantal casus
(twee) niet meer dan indicaties hiervoor opleveren.
Op basis van het empirisch onderzoek kunnen ten aanzien van de rol van ICT
nog enkele andere vragen worden geformuleerd. De Mulder-casus richt de
aandacht op de specifieke rol die informatietechnologie heeft gespeeld in de
ontwikkeling van de verkeershandhaving. Zou de wet Mulder bijvoorbeeld
mogelijk zijn geweest zonder het gebruik van ICT? En als ICT voor de ontwik-
keling van de verkeershandhaving betekenis heeft gehad, is dan ook een invloed
waarneembaar op de richting van de ontwikkeling?
Aan de ene kant zou gesproken kunnen worden van een specifieke invloed van
ICT. ICT faciliteert dat grote aantallen zaken goedkoop en eenvoudig kunnen
worden verwerkt. Ook maakt ICT de standaardisatie en routinisering mogelijk
welke noodzakelijk zijn om een strafrechtelijk stelsel te vervangen door een
administratiefrechtelijk stelsel. Het CJIB wordt in staat gesteld om miljoenen
zaken te behandelen en tegelijkertijd het executieproces te beheersen en te
coordineren. Er zou een aanzienlijk grotere organisatie vereist zijn om deze
aantallen handmatig te behandelen, en ook dan zouden het foutenpercentage en
de problemen in de organisatie waarschijnlijk aanzienlijk zijn. In ieder geval zou
de verkeershandhaving er waarschijnlijk minder effectief en efficient door
worden. ICT maakt het in veel opzichten mogelijk dat de handhaving van ver-
keersvoorschriften er uit ziet zoals die nu bestaat. Maar ICT beYnvloedt ook de
richting van de ontwikkeling. De informatiesystemen die zijn beschreven kun-
nen alleen worden ontwikkeld in een gestandaardiseerde omgeving. De parame-
ters waarmee het systeem werkt (en die ten dele door de wet worden aangereikt)
moeten eenduidig zijn. Het algoritme in het systeem moet van een stevige wette-
lijke basis worden voorzien om met het systeem te kunnen werken. En de inves-
teringen in de ontwikkeling en (vooral) het onderhoud van de infurmatiesyste-
men vereisen min of meer dat relatief grote aantallen beschikkingen worden
verwerkt. Mede daardoor nodigt het systeem uit om het te gebruiken. Sinds de
wet Mulder in werking is getreden neemt het aantal beschikkingen gestaag toe.
De effectiviteit en de nauwkeurigheid van het systeem maken het ook aantrekke-
lijk om steeds grotere aantallen te verwerken. En grotere aantallen Mulder-
gedragingen betekenen extra inkomsten voor de rijksoverheid, tegen geringe
extra kosten (met het geautomatiseerd systeem kan de productie immers relatief
goedkoop en eenvoudig worden opgevoerd). Verkeersveiligheid, milieu en
andere motieven voor de handhaving van verkeersvoorschriften kunnen daar-
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door naar de achtergrond worden gedrongen.
De invloed van ICT op de verkeershandhaving en het Mulder-stelsel wordt ook
in het strafrecht waargenomen. Baten (1991: 23) komt op basis van een analyse
van COMPAS tot de conclusie dat het succes van COMPAS een stimulerende
werking kan hebben op het ontwikkelen van technische voorzieningen ten
behoeve van een meer routinematige afhandeling, ook van zwaardere overtre-
dingen en misdrijven. Rademaker (1996: 247) vraagt zich eveneens af wat ICT
heeft betekend voor de strafrechtspleging. Op basis van zijn analyse van infor-
matisering bij politie en justitie komt hij tot de conclusie dat ICT, geheel in lijn
met het 'assembly-line justice model', het zogenaamde 'giro-strafrecht' een
flinke impuls heeft gegeven.
De vraag blijft overigens of deze effecten (uitsluitend) door ICT worden veroor-
zaakt. De grote aantallen, de ambities van het openbaar bestuur en andere oorza-
ken zijn mede debet aan deze ontwikkeling van het strafrecht en de ontwikke-
ling van een strafrechtelijk naar een administratiefrechtelijk stelsel van verkeers-
handhaving. Zou de ambitie om de snelheidslimiet te behouden misschien iets te
maken kunnen hebben met het sturingspotentieel dat wordt uitgestraald door
ICT? Met het verhogen van de snelheidslimieten kan het aantal Mulder-gedra-
gingen aanzienlijk worden verminderd, maar in het politieke debat speelt het
verhogen van de snelheidslimieten zelden een rol. De vraag is welk doel daar-
mee wordt gediend als de handhaving van de snelheidslimieten eenvoudig en
goedkoop kan worden gerealiseerd en tegelijkertijd extra inkomsten genereert.
De casus studiefinanciering laat een vergelijkbare rol van ICT zien; tevens
kunnen aan de hand van deze casus enkele wederzijdse afhankelijkheden tussen
ICT en (sociale) context expliciet worden benoemd. Duidelijk is dat ICT en de
(organisatorische en juridische) context met elkaar zijn verweven. In die verwe-
venheid kunnen specifieke onderlinge afhankelijkheden worden benoemd. Ook
kan de (historische) betekenis worden geanalyseerd die deze afhankelijkheden
op een bepaald moment hebben gehad. Enerzijds is sprake van wat 'faciliteren-
de' interdependenties kunnen worden genoemd: er ontstaan nieuwe mogelijkhe-
den of er ontstaat een momentum voor veranderingen in het ene domein (bij-
voorbeeld de informatietechnologie) als gevolg van ontwikkelingen in een ander
domein (bijvoorbeeld de regelgeving). Een nieuwe wet met een wettelijk vastge-
legd gedetailleerd en uitgeschreven beoordelingskader biedt bijvoorbeeld moge-
lijkheden voor een geautomatiseerd productiesysteem.
Anderzijds is er ook sprake van min of meer dwingende interdependenties. Een
eenzijdige dwingende aanpassing  doet zich bijvoorbeeld  rond   1986  voor.   De
nieuwe Wet studiefinanciering is ontwikkeld, evenals het systeem dat de wet
zou moeten gaan uitvoeren. De nieuwe organisatie moet dan nog gestalte krij-
gen. en volgt het nieuwe (geautomatiseerd) systeem min of meer gedwongen.
Van een wisselwerking tussen uitvoeringsproces en (geautomatiseerd) systeem
is nauwelijks sprake. De inrichting van de techniek is ontleend aan de wet en de
organisatie moet vervolgens weer aan de techniek worden aangepast. Soms zijn
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de interdependenties dus dwingend en eenzijdig (of doen ze zich in de praktijk
als zodanig voor als gevolg van keuzen die daarv66r zijn gemaakt). In andere
gevallen zijn ze weliswaar dwingend, maar is toch sprake van een wisselwerking
en niet van eenzijdige aanpassing. De verandering in het ene domein gaat dan
samen met veranderingen in andere domeinen, zonder duidelijke eenzijdige
oorzaken. De achterliggende concepties ten aanzien van regelgeving (van 'verzor-
ging' naar 'basisvoorziening'), organisatie (van 'ambtelijk-bureaucratische
organisatie' naar 'productie-organisatie met fabriek en kantoor') en informatie-
technologie (van 'ondersteunend hulpmiddel' tot 'virtuele lopende band') zijn
daarvan voorbeelden. De concepties gaan in de tijd ongeveer gelijk met elkaar
op en passen, in de context van de studiefinanciering, logisch gezien bij elkaar.
In deze ontwikkelingen zijn 'policy windows' aan te wijzen, momenten van
verandering waarbij de sterren goed staan voor een overgang van de ene naar
een andere conceptie. Zoals de casus studiefinanciering laat zien is de overgang
van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel in  1986 zo'n momentum, hoewel dat
in de 'chaotische situatie' destijds misschien niet als zodanig is ervaren. Tien
jaar later (in 1996) ontstaat opnieuw een momentum voor verandering, nu vooral
ingegeven door een (veranderde) organisatieconceptie en de 'problemen' met
het geautomatiseerd systeem. Of dit momentum opnieuw tot een chaotische
situatie gaat leiden, is onzeker. Ook is onzeker of ook de wetgeving (en de
wetgever) mee gaat in het veranderingsproces.
De vraag of de dynamiek die ICT veroorzaakt een dwingend karakter heeft (en
wat dat dan precies is?) kan met behulp van een gedachte-experiment worden
beantwoord. De eerste vraag daarin is de volgende: stel dat de keuze voor auto-
matisering is gemaakt, wat zijn daarvan dan de consequenties? De case-studies

wijzen op tenminste vier consequenties. In de eerste plaats moet sprake zijn van
een gestandaardiseerd proces waarin gebruik wordt gemaakt van eenduidige
parameters. In beide cases is automatiseren van het 'oude' proces lastig vanwege
het ongeprogrammeerde en niet-gestandaardiseerde karakter ervan. Het 'pro-
duct', de beschikking, is afhankelijk van de specifieke situatie die wordt voorge-
legd. De individuele beoordeling moet dus vervangen worden door een min of
meer gestandaardiseerd (en geparametriseerd) oordeel. Ten tweede moet het
gaan om relatief grote aantallen beschikkingen. Het ontwikkelen van een sys-
teem van de omvang en complexiteit als de beschreven geautomatiseerde syste-
men vereist dat er ook relatief grote aantallen mee worden afgehandeld. Bij
kleinere aantallen loont de ontwikkeling van een systeem niet. In sommige
gevallen betekent dat centralisatie. De Wet studiefinanciering had ook bij of
door de onderwijsinstellingen kunnen worden uitgevoerd en de incasso van
Mulder-beschikkingen kan ook aan politiekorpsen of parketten worden opgedra-
gen. Centralisatie leidt tot grotere aantallen, en dan loont het om een systeem te

  ontwikkelen. Een derde consequentie is dat het juridisch beoordelingsproces
3 wordt omgezet in een administratief-technisch toepassingsproces. Zoals reeds in
1  hoofdstuk drie is gesteld, kunnen juridische beoordelingsprocessen niet worden
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 geautomatiseerd. Ze kunnen echter wei worden vervangen door administratief-
Wechnische toepassingsprocessen, en dan kunnen ze zonder meer worden geauto-
 natiseerd. De wet wordt dus aangepast: begrippen worden eenduidiger, expert-
joordelen worden uit de wet verwijderd en het algoritme moet volledig zijn. Een

 laatste consequentie van de keuze voor automatiseren is dat het algoritme in het
  systeem ook  moet zijn vastgelegd  in  een  wet in formele zin. Anders kan immers
I niet  op het systeem worden vertrouwd, omdat het beschikkingen genereert  die
juridisch kwetsbaar zijn. Bovendien moet de ruimte tussen het algoritme in de
wet en in het systeem minimaal zijn, om te voorkomen dat de administratieve
rechter de interpretatie niet accepteert die in het geautomatiseerd systeem is
verwerkt.
Deze vier consequenties zijn, zo blijkt uit de case-studies, direct verbonden aan
de keuze om een wet geautomatiseerd uit te voeren. De vraag die daaraan vooraf
gaat is of een wet al dan niet geautomatiseerd wordt uitgevoerd. En die vraag, zo
zou kunnen worden betoogd, heeft alle kenmerken van een keuze. Maar is dat
ook een reele keuze? Is de aantrekkingskracht van ICT niet zo groot dat andere
opties onrealistisch zijn? Heeft de wetgever eigenlijk wel een vrije keuze?
Hebben uitvoeringsorganisaties een keuze?

Een nieuw type organisatie?
Zowel ten aanzien van de ontwikkeling van de technologie van de organisatie
(de wijze waarop de invoer wordt omgezet in uitvoer) als ten aanzien van de
inrichting van de organisatie komen de casus studiefinanciering en de Mulder-
casus op hoofdlijnen met elkaar overeen. In beide gevallen is sprake van de
ontwikkeling van stukproductie (of unitproductie) naar massaproductie. De
organisaties veranderen in beide casus geleidelijk van bureaucratieen met pro-
fessionele trekken in machinebureaucratieen. Het werk van professionals wordt
in de loop van de tijd geformaliseerd en getransformeerd in een administratief
proces. Hoewel in de praktijk de overgang van unitproductie naar massaproduc-
tie zich reeds enige tijd heeft voltrokken, loopt de ontwikkeling van de organisa-
tie daar enigszins op achter. De 'organisatorische' bekrachtiging van deze ont-
wikkeling vindt in de casus studiefinanciering plaats in de periode van  1986 tot
1988  en  in de Muldercasus  van  1990  tot  1992. De machinebureaucratieen  die
ontstaan (IB-Groep  en  CJIB)  zijn  in dit opzicht sluitstukken  van een ontwikke-
ling die reeds decennia daarvoor is ingezet. Geconstateerd is dat deze dynamiek
min of meer dwingend door ICT wordt veroorzaakt, althans vanaf het moment
dat voor automatisering is gekozen. Tegelijkertijd houdt, zo blijkt uit de case-
studies. de ontwikkeling daarmee niet op.
Drie ontwikkelingen doen zich in beide casus voor. Ten eerste neemt de beheer-
sing van de processen in de organisatie vanaf het begin van de jaren negentig
toe. De invoering van de Wet studiefinanciering  in 1986 heeft nogal  wat bewe-
ging veroorzaakt, en aan het begin van de jaren negentig komt de organisatie in
een min of meer stabiele situatie terecht waarin de uitvoering van deze wet
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steeds beter wordt beheerst. De wet Mulder wordt geleidelijk ingevoerd en de
projectorganisatie slaagt er beter in om de processen in het CJIB beheersbaar te
houden. Toch duurt het enkele jaren (feitelijk tot het proces van restyling) om in
een enigszins stabiele toestand te geraken. Een tweede ontwikkeling heeft te
maken met ICT. In beide casus neemt ICT vanaf de invoering van de 'grote'
geautomatiseerde systemen (systeem-Mulder en WSF-systeem) steeds meer
zaken en steeds meer taken over. Gezien de korte tijdsspanne (vanaf halverwege
de jaren tachtig voor de studiefinanciering en begin jaren negentig in de Mulder-
casus) kan beter gesproken worden van een voortdurend proces van systeemont-
wikkeling. Daardoor wordt een steeds groter percentage van de zaken door het

 
geautomatiseerd systeem afgehandeld. Ook neemt het systeem steeds meer taken
over   van de 'menselijke organisatie'.   Bij de ontwikkeling   van het systeem-
Mulder is ook explicielbeoogdomliet systeem modulair te ontwikkelen, waar-
bij het steeds meer fasen in het (incasso)proces overneemt. Een derde ontwikke-
ling is de verruiming van het perspectief. In beide casus doet zich een geleidelij-
ke 'blikverruiming' voor in de organisatie: in plaats van de concentratie op din
systeem (systeem-Mulder en WSF-systeem) wordt de aandacht verlegd naar de
organisatie als geheel. Deze ontwikkeling heeft verschillende achtergronden. In
de IB-Groep heeft de verschuiving te maken met de toegenomen beheersbaar-
heid (men had het aanvankelijk al druk genoeg met Wn systeem) en de ervaren
knelpunten in het onderhoud van het systeem. Het CJIB heeft aanvankelijk maar
dan systeem om zich op te concentreren: het systeem-Mulder. Naarmate het
aantal taken toeneemt (als gevolg van de restyling Mulder, STRABIS, Terwee,
Pluk-ze, colirdinatie van arrestatiebevelen, OM-transacties, enzovoort) ver-
schuift het perspectief van 66n proces naar alle processen in de organisatie. De
blikverruiming leidt bij de IB-Groep tot een proces van herontwerp en bij het
CJIB tot IPEX. Hoewel beide processen aanzienlijk van elkaar verschillen,
kennen ze in de kern dezelfde doelstelling verbinden van afzonderlijke proces-
sen en systemen in de organisatie teneinde samenhang in de 'buitenwereld' ook
intern te organiseren.
Beide casus laten dus een toenemende beheersing van de organisatie zien in
combinatie met de uitbreiding van ICT-toepassingen en verruiming van het
perspectief. De processen die daarvan het gevolg zijn (herontwerp en IPEX)
leiden tot veranderingen in de organisatie. De vraag is zelfs of niet, op termijn,
een nieuw type organisatie ontstaat. In ieder geval verandert de technologie van

  de organisatie (de wijze waarop de invoer wordt omgezet in uitvoer). Bij het
CJIB komt de informatie waarmee de organisatie werkt (de grondstof) al hoofd-

i zakelijk elektronisch binnen, bij de IB-Groep (waar dat voor een deel al het
geval is en er plannen zijn om de invoer uit te besteden aan de client) ontstaat
een vergelijkbare situatie binnenkort. De transformatie van invoer in uitvoer is

  in beide organisaties al groter,deels geautomatiseerd, en de richting waarin ICT
zich in beide organisaties ontwikkelt wijst erop dat medewerkers steeds minder
activiteiten gaan verrichten in het kader van het productieproces. ICT-toepas-
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rsingen nemen voortdurend meer zaken, maar ook meer taken over. En ook de
uitvoer (de beschikking) zou binnen afzienbare tijd wel eens geheel elektronisch
via het Internet kunnen worden gedistribueerd naar de adressaat. De technologie
van de organisatie is dan, in de terminologie van Woodward, te karakteriseren
als  procesproductie. De metafoor 'beschikkingenfabriek',  die  voor de IB-Groep
en het CJIB wel wordt gebruikt, is ontleend aan de industriele fabricage. In de

Inabije toekomst zou wellicht de petrochemische industrie als inspiratiebron
1

meer voor de hand liggen. Deze wordt doorgaans in verband gebracht met 'conti-
Inuous process' technologie: de transformatie van invoer in uitvoer vindt geheel
tplaats zonder menselijke tussenkomst en de menselijke betrokkenheid richt zich
Iniet op de producten maar op het proces. Het proces is geheel geautomatiseerd,
ten de mensen in de organisatie zijn feitelijk uitsluitend bezig met productiestu-

<Tring
en onderhoud van het geautomatiseerd systeem. Er ontstaat dan een infor-

1   matieraffinaderij   of een 'procesbureaucratie': de at'handeling van individuele

  zaken

is volledig geautomatiseerd, de organisatie richt zich op sturing en onder-
houd van het proces, alsmede op strategische positionering van de organisatie en

i nieuwe processen. Het proces waarlangs beschikkingen tot stand komen is een
raffinageproces geworden. Deze ontwikkeling roept verschillende vragen op. De
eerste vraag is of het begrip bureaucratie nog wel geschikt is om een dergelijke
organisatie te beschrijven. Bureaucratie is het regeren door middel van bureaus.
Als organisatie wordt een bureaucratie onder meer gekarakteriseerd door afge-
bakende en gereguleerde competenties, door schriftelijke communicatie en door
een piramidale structuur. De ontwikkeling die zich in beide case-studies voor-
doet wijst in een andere richting. Regeren is het inrichten en 'draaiende houden'
van geautomatiseerde systemen en processen. Dit vereist een specifiek vakman-
schap en een eigenstandige professionaliteit, waarvan het de vraag is hoe deze
zich verhouden tot hierarchie, gereguleerde competenties en schriftelijke com-
municatie. Het stabiele karakter van de organisatie verdwijnt waarschijnlijk,
hetgeen niet wijst in de richting van een bureaucratisch ideaaltype zoals Weber
dat voor zich ziet. Tegelijkertijd blijft het regelgeleide karakter van de organisa-
tie bestaan. Wellicht hebben regels in een informatieraffinaderij nog meer bete-
kenis dan in traditionele bureaucratieen. Het is overigens niet alleen de vraag of
van een bureaucratie kan worden gesproken. Ook de vraag of het nog weI gaat
om een organisatie (als een min of meer duurzaam verband van mensen en
middelen) kan worden gesteld.
Een andere vraag is hoe zo'n organisatie met procesproductie er uit ziet? Hoe-
wel dat voornamelijk afhangt van keuzen die (nog) moeten worden gemaakt, is
wei duidelijk dat een hoog opgeleid, professioneel korps van medewerkers
nodig is. Het gaat immers om complexe taken met een eigenstandige professio-

 

naliteit. Dat is wel een ander type professionaliteit dan het vakmanschap van de
'klassieke' uitvoeringsambtenaar die zich specialiseert in het toepassen en

  interpreteren
van regels aan de hand van individuele gevallen. In de informatier-

affinaderij gaat het om productiebesturing en procesexpertise. Eveneens gaat het
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om inzicht in het strategisch potentieel van ICT en inzicht in concrete ICT-
toepassingen. Of systeemontwikkeling daar ook bij hoort, is afhankelijk van de
keuzen die worden gemaakt. Op dit moment, zo laten de casus zien, wordt
systeemontwikkeling voor een aanzienlijk deel nog uitbesteed aan private bedrij-
ven. Naast productiesturing en ICT-expertise gaat het ook om juridische experti-
se. De geautomatiseerde systemen worden immers in het licht van wet- en regel-
geving ontwikkeld, en de producten van het juridisch algoritme worden ook
door administratieve rechters getoetst. De informatieraffinaderij is dus te typeren
als een professionele organisatie. De dominante orientatie richt zich echter niet
op de ambachtelijke productie maar op de inrichting en het feitelijk functioneren

2
van het productieproces. Omdat het productieproces ook in wetten is vervat,

I komt daar een juridische oriantatie bij.
Aan de hand van de heuristische hulpmiddelen (het patroon van arbeidsdeling,
de orientaties en rolopvattingen van uitvoerenden en de interne machtsverhou-
dingen in combinatie met het karakter van de organisatie) kan de informatieraffi-
naderij worden verkend. Het patroon van arbeidsdeling is in deze studie op twee
niveaus onderscheiden (de werkstroom en de officiele hierarchie van autoriteit).

1

op het niveau van de werkstroom is niet of nauwelijks sprake van arbeidsdeling.
De werkstroom is immers (vrijwel) geheel geautomatiseerd. Slechts een klein
groepje medewerkers is verantwoordelijk voor de beoordeling van moeilijke
gevallen (bijvoorbeeld in het kader van bezwaar en beroep). In de officiele
hitrarchie van autoriteit wordt de kern van de organisatie gevormd door de
combinatie van technostructuur en strategische top. Het onderscheid tussen
beide vervaagt geleidelijk. De technostructuur richt zich op de systeemfuncties
en de strategische kern houdt zich bezig met de verhouding tussen de geautoma-
tiseerde systemen in de organisatie en systemen in andere organisaties. Tussen
beide verantwoordelijkheden is geen sprake van een waterscheiding. Zeker als
ook het onderhoud en het beheer van het systeem worden uitbesteed, resteert
slechts een klein groepje functionarissen dat zich met de strategische aspecten
van het systeem bezig houdt. De activiteiten die deze groep verricht hebben een
sterk professioneel en ongeprogrammeerd karakter. De professionaliteit van de
organisatie bevindt zich in deze groep en heeft betrekking op strategische sys-
teemontwikkeling en productiesturing. Ook juridische expertise is voor beide
activiteiten van belang, maar daarbij gaat het niet om expertise ten aanzien van
het juridisch redeneren en individuele gevalsbehandeling. Juridische expertise
heeft vooral te maken met de verhouding tussen het algoritme in het systeem en
dat in de wet. Daarnaast heeft juridische expertise in de informatieraffinaderij te
maken met de mogelijkheden die de wet biedt voor strategische systeemontwik-
keling (en de belemmeringen die de wet daarvoor veroorzaakt). De grens tussen
juridische expertise en systeemkennis vervaagt.
Bij de oritintaties en rolopvattingen van uitvoerenden doet zich in de informa-
tieraffinaderij, sterker nog dan in de case-studies, de vraag voor naar wat onder
uitvoerenden moet worden verstaan. Wellicht beschikt de organisatie over
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enkele 'bezwaar- en beroepmedewerkers'. De 'uitvoering' is echter hoofdzake-
lijk geconcentreerd in de functies rondom het systeem. Deze betrokkenen rich-
ten zich primair op het proces: de efficientie van het proces, de sturing van de
productie en het onderhoud van de systemen. Ook beschikken deze betrokkenen
over de meeste machtsbronnen. Met name kennis van het proces en het geauto-
matiseerd systeem is in dat kader van belang.

rDeze beschrijving roept vragen op ten aanzien van enkele 'klassieke' karakter-

f
trekken van het openbaar bestuur. In hoofdstuk twee zijn er daarvan twee ge-
noemd: de scheiding tussen politiek en administratie en de scheiding tussen

 de informatieraffinaderij? Oppervlakkig gezien wordt de scheiding tussen poli-
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Hoe verhouden deze grondtrekken zich tot

;
tiek en administratie  met het automatiseren  van de uitvoering versterkt.  Het
ideaal van een mechanische en a-politieke implementatie wordt bij een volledig
geautomatiseerde uitvoering (bijna) gerealiseerd. Er zijn geen storende ambtena-
ren of conflicterende belangen meer die de uitvoering laten wegdrijven van de
oorspronkelijke bedoelingen. Als de feitelijke ontwikkeling grondiger wordt
bekeken, blijkt dat politiek en administratie als afzonderlijke activiteiten zullen
verdwijnen. Politiek (besluiten over het 'wat', de substantiele rationaliteit) valt
samen met administratie (uitvoering) en er zijn geen verschillen meer (mogelijk)
tussen de politieke besluiten en die van de administratie. De rechtsstatelijke
vraag die daardoor voor de inrichting van de organisatie wordt opgeroepen heeft
betrekking op de rol en activiteiten van de systeemontwikkelaars en de (vaak
private) 'software houses'? Waar zitten zij in de dichotomie politiek-administra-
tie? Hun werk heeft zowel betrekking op politiek als op administratie. Maar aan
wie zijn zij verantwoording verschuldigd? En hoe kan de verantwoordelijkheid
van de politiek tegenover de samenleving worden waargemaakt als het uitvoe-
ringsproces plaatsvindt in (en wordt gestuurd door) een primair door private
'software houses' ontwikkeld systeem?
Het ontstaan van een informatieraffinaderij heeft ook betekenis voor de schei-
ding tussen beleidsontwikkeling en -uitvoering. In een digitale omgeving zijn
ontwikkeling en uitvoering nog steeds gescheiden activiteiten. De voorbereiding
van beleid (en wetgeving) is gerelateerd aan systeemontwikkeling, en de aanpas-
sing van beleid aan de aanpassing van het systeem. Snellen et al. (1989) onder-
scheiden twee scenario' s   voor de toekomstige relatie tussen organisaties  die
beleid ontwikkelen en organisaties die beleid uitvoeren. Ten eerste kan ICT
leiden tot meer zelfbewustzijn bij uitvoeringsorganisaties. De nieuwe mogelijk-
heden om direct uit de uitvoering relevante informatie te onttrekken (bijvoor-
beeld door de analyse van grote groepen clienten) kan leiden tot een machtiger
positie voor uitvoeringsorganisaties. In het tweede scenario leidt ICI' tot geauto-
matiseerde 'betaaltenten' die uitsluitend besluiten uitvoeren die ze niet kunnen
beYnvloeden. Snellen et al. komen tot de conclusie dat het tweede scenario het
meest waarschijnlijk is. De analyse van Frissen (1996) leidt tot andere conclu-
sies. Hij stelt dat de uitvoeringsorganisaties intelligenter worden als gevolg van
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ICT. De informatiesystemen genereren immers beleidsinformatie en het is ook
mogelijk om in het uitvoeringssysteem een zekere mate van leervermogen te
institutionaliseren. Uitvoeringsorganisaties, zo vervolgt Frissen zijn redenering,
zijn vanwege deze ontwikkelingen in de toekomst beter in staat om beleidswijzi-
gingen te formuleren of nieuw beleid in dezelfde sector te ontwikkelen. In plaats
van de huidige hierarchie, waarin ontwikkelaars 'boven' de uitvoerders worden

1 gesteld, is het mogelijk dat de hierarchie volledig wordt omgedraaid. De case-
studies wijzen in de richting van de analyse van Frissen. Hoewel de hoofdstukti-
tels doen vermoeden dat sprake is van geautomatiseerde betaaltenten, laten de
case-studies het tegendeel zien. De tiongens van de girootjes' doen veel meer
dan alleen maar OLA's versturen, en 'de meisjes van de Verkadefabriek' zijn
niet alleen bezig met het verwerken van formulieren. Systeemontwikkeling vindt
ook plaats in de uitvoeringsorganisatie. En systeemontwikkeling kan verande-

ringen veroorzaken in het beleid, waarbij het primaat van het beleid niet zelden

ondergeschikt wordt gemaakt aan de eisen vanuit het systeem. Bovendien is de
kennis die inmiddels van het proces (of: de processen) is opgebouwd van we-
zenlijk belang voor de beoordeling van veranderingen in beleid of wetgeving.
Die kennis is geconcentreerd in de uitvoeringsorganisatie.
Een andere structurele vraag naar aanleiding van de organisatorische ontwikke-
ling zoals die uit deze studie blijkt heeft betrekking op de mogelijkheden om de
uitvoering uit te besteden. Vanwege de 'mechanische' uitvoering verdwijnt de
angst voor een kloof tussen beleidsdoelstellingen of wet- en regelgeving ener-

zijds en uitvoering anderzijds. In de 'handmatige' situatie blijkt dat uitvoerders

eigen doelstellingen hebben, en deze kunnen afwijken van de door de wet of het
beleid geformuleerde doelstellingen (zie bijvoorbeeld Lipsky, 1980). Maar wat
is eigenlijk de ratio van het uitbesteden van geautomatiseerde uitvoering? Oor-
spronkelijk waren er twee redenen om de uitvoering uit de departementale
structuur te halen: (1) de minister zou worden ontlast van de administratie en
daardoor beter in staat zijn zich te concentreren op beleidsontwikkeling en
politiek, en (2) de beleidsuitvoering zou ontdaan worden van partijpolitiek. Bij
een geautomatiseerde uitvoering zijn beide redenen niet meer valide. De admini-
stratieve last van de uitvoering wordt immers met het automatiseren substantieel

gereduceerd en kan zelfs verwaarloosbaar klein worden. Partijpolitiek kan
vrijwel onmogelijk worden gemaakt door het algoritmische karakter van geauto-
matiseerde uitvoering. En de mogelijkheden voor sturing zijn vooral gelegen in
de uitvoeringsorganisatie, die tegelijkertijd voor een belangrijk deel 'beleidsorga-
nisatie' is. Zowel de IB-Groep als het CJIB houden zich feitelijk bezig met
beleidsontwikkeling, hoewel het beleid formeel een verantwoordelijkheid is van
de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Justitie. Als de IB-
Groep en het CJIB zich geleidelijk ontwikkelen tot informatieraffinaderijen -
wordt de vraag relevant wat eigenlijk het kerndepartement is: zijn de uitvoe-
ringsorganisaties in Groningen en Leeuwarden de kerndepartementen of toch de
Haagse papieren bureaucratieen?
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Deze vraag krijgt extra relief als de geleidelijke blikverruiming wordt doorge-
trokken die zich in de uitvoeringsorganisaties heeft voorgedaan. De processen
van herontwerp en IPEX zijn beperkt tot integratie van processen binnen de
eigen organisatie. Als deze processen zijn afgerond en de nieuwe situatie be-
heersbaar is gemaakt kan de blik verder worden verruimd over de grenzen van
de eigen organisatie heen. Waarom niet de incasso-activiteiten van de overheid
als geheel (dus ook de belastingen, retributies en andere heffingen) centralise-
ren? Sterker nog: waarom niet het gehele betalingsverkeer tussen burger en
overheid in an organisatie concentreren, waarbij wederzijdse verplichtingen
onderling verrekenbaar worden gemaakt? Maar ook: waarom niet de uitkeringen
en de belastingen met elkaar combineren? Huursubsidie kan dan via het belas-
tingbiljet worden afgehandeld (of andersom), evenals studiefinanciering en
andere uitkeringen? Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot brede informatie-
raffinaderijen, waarbij via vormen van interorganisatie geleidelijke centralisatie
en concentratie plaatsvindt van voorheen afzonderlijke taken en organisaties.
Integratie op procesniveau wordt gevolgd door integratie op het niveau van de
organisatie. En daardoor ontstaat een nieuwe druk op de overheid. Want de
overgang van een passieve naar een actieve staat komt dan binnen handbereik.
Waarom nog wachten op de aanvraag voor een uitkering? Of waarom niet
boetes automatisch verrekenen? Vanuit bepaalde rechtsstatelijke beginselen kan
de actieve staat als een ideaal worden gezien. Eindelijk komt er een eind aan de
trage procedures, aan de onduidelijkheid bij wie burgers waarvoor moeten zijn,
enzovoort. Toch is het de vraag of burgers daarmee niet in een passieve rol
worden gedrongen en, daarmee samenhangend, in hoeverre burgers nog over
een eigen. van de staat afgebakende, sfeer beschikken om bijvoorbeeld naar
eigen inzicht van uitkeringen gebruik te maken. Deze vragen komen voort uit
ontwikkelingen in de organisatie, maar de behandeling en beantwoording ervan
eist ook een rechtsstatelijk perspectief.

Instrumentalisering, massaproductie en de rechtsstaat
Edn van de heuristische hulpmiddelen voor het interpreteren van ontwikkelingen
in wetgeving heeft betrekking op de functie van de wet. Verschillende functies
zijn in hoofdstuk twee onderscheiden. Analoog aan het bestuursrecht zijn voor
wetgeving drie functies onderscheiden: een normeringsfunctie, een instrumente-
le functie en een waarborgfunctie (zie ook Boon, Brouwer en Schilder, 1999).
Wetgeving stelt normen, creeert bevoegdheden en biedt waarborgen tegen het
onwenselijk gebruik van de bevoegdheden, en dat gebeurt allemaal tegelijk.
Tegelijkertijd is de onderlinge verdeling van deze functies in een concreet
juridisch arrangement niet altijd evenredig. In het ene geval kan de nadruk
liggen op de instrumentele functie van het recht, in andere gevallen staat de
waarborgfunctie centraal.
Hoewel de instrumentele functie en de waarborgfunctie gezien kunnen worden
als twee zijden van dezelfde medaille of twee immer aanwezige elementen in de
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wet (of: in het bestuursrecht), is de onderlinge verhouding tussen deze functies
spanningsvol. Eisen die vanuit de waarborgfunctie aan de wet worden gesteld
staan de instrumentele functie soms in de weg. Zo eist de bij de instrumentele
functie behorende flexibiliteit van de wet dat wetten snel (en relatief eenvoudig)
kunnen worden aangepast aan (politiek-bestuurlijke) behoeften. De waarborg-
functie, waarin onder andere rechtszekerheid wordt benadrukt, eist dat wetten
niet te snel (en te lichtvaardig) worden aangepast. De functies kunnen ook
worden gezien als twee krachten die op een wet of een juridisch arrangement
inwerken en telkens in een specifieke, historisch en situationeel contingente,
verhouding tot elkaar staan. Snellen (1989) noemt deze krachten domeinaan-
spraken, en stelt in dit verband het domein van het recht tegenover de domeinen
van politieke opportuniteit, economische doelmatigheid en wetenschappelijke
effectiviteit. In de onderlinge verhouding tussen deze krachten onderscheidt hij
zeven posities, varierend van 'alle overheidsbeleid is verwerkelijking van recht'
tot  en  met 'het recht  is een instrument  voor het overheidsbeleid'.  In de eerste
positie heeft alle overheidsbeleid het tot gelding brengen van recht tot inhoud.
Recht is niet een stelsel dat van buiten op het overheidsbeleid inwerkt, maar het
vormt de essentie van het overheidsbeleid. De laatste positie stelt dat de politie-
ke, economische en professionele voorkeuren de beleidsdoelen bepalen die in
het bestuursrecht worden geconcretiseerd en de beleidsmiddelen aangeven die
het bestuursrecht ter beschikking stelt. Zoals ze hier geformuleerd zijn, gaat het
om min of meer extreme posities of extreme verhoudingen.
Instrument en waarborg zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden in de wet
(en in het recht). Wet en recht zijn instrumenten (of creeren instrumenten) voor
de staat om in te grijpen in het maatschappelijk leven. Maar wet en recht zijn
tegelijkertijd waarborgen tegen willekeurig ingrijpen en tegen aantasting van
fundamentele maatschappelijke vrijheden. Beide aspecten kunnen niet los van
elkaar worden gemaakt. Tegelijkertijd, zo blijkt, zijn beide aspecten ook niet
zonder meer verenigbaar: een sterke mate van instrumentaliteit kan het waar-
borgkarakter van een arrangement aantasten en een sterke nadruk op het waar-
borgkarakter kan de instrumentele doelstellingen van een arrangement belemme-
ren of zelfs ondermijnen (zie ook Foqul en 't Hart, 1990). Het gaat immers om
verschillende krachten die op een arrangement inwerken. De instrumentele
kracht leidt bijvoorbeeld tot tlexibele arrangementen, die eenvoudig en zonder al
te veel belemmeringen kunnen worden aangetast. Instrumentaliteit eist ook meer
bevoegdheden voor het bestuur en legt nadruk op de doelmatigheid en de doel-
treffendheid van het arrangement. Vooral effectiviteit en efficientie zijn van
belang. Het op de meest goedkope manier bereiken van de beleidsdoelstellingen
is 66n van de instrumentele krachten die op een juridisch arrangement inwerkt.
Perfecte (of geperfectioneerde) uitvoering is dus vereist, evenals degelijke en
deugdelijke stuurmiddelen die ook betrouwbaar zijn.
De waarborgkracht oefent ook invloed uit op een juridisch arrangement. Con-
creet gaat het daarbij onder meer om de eisen van rechtszekerheid en rechtsge-
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lijkheid. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn, en ze moeten ook gelijk
worden behandeld (naar de mate waarin ze vanuit het perspectief van de wet
gelijk zijn). Een arrangement moet van een deugdelijke rechtsbescherming
worden voorzien, waarbij onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beoorde-
lende instantie een belangrijke rol speelt. Beslissingen moeten zorgvuldig tot
stand komen, liefst op basis van regels die in een wet in formele zin zijn vastge-
legd. De wetgever heeft immers het primaat in verband met de democratische
verankering van algemeen geldende regels. In het recht liggen dus intrinsieke
waarden besloten, die in veel opzichten los staan van de instrumentele beleids-
doelstellingen.
Beide krachten trekken een specifiek juridisch arrangement in een andere rich-
ting. Omdat het om verschillende dimensies kan gaan (en de onderlinge verhou-
ding dus geen nul-som spelsituatie hoeft te zijn), zijn deze soms verenigbaar.
Tussen beide kan ook een spanning ontstaan, bijvoorbeeld als het gaat om de
veranderbaarheid van een arrangement. De instrumentele kracht eist dan flexibi-
liteit en een arrangement dat eenvoudig aan te passen is aan veranderende poli-
tieke of beleidsmatige preferenties, terwijl de waarborgkracht eist dat burgers
weten waar ze aan toe zijn (en dus dat het arrangement een zekere mate van
stabiliteit vertoont). De case-studies laten zien dat beide krachten ook tegelijker-
tijd kunnen worden versterkt. De ontwikkeling van de regelgeving rond de
studiefinanciering maakt duidelijk hoe dat gebeurt. Aanvankelijk beoordeelt het
bestuur aanvragen voor studiefinanciering zonder een wettelijk voorgeschreven
beoordelingskader. De wet bepaalt op hoofdlijnen welke belangen zouden
moeten worden afgewogen, en geeft het bestuur discretionaire ruimte voor de
beoordeling van aanvragen. Een wettelijke aanspraak op studiefinanciering
bestaat niet, hoewel de rijksstudietoelage wel wettelijk is geborgd. Geleidelijk
wordt het kader voor de beoordeling van aanvragen geformaliseerd en vastge-
legd in richtlijnen, uitmondend  in het Reglement rijksstudietoelagen  van   1960.
De ruimte  voor het bestuur blijft bestaan, maar wordt minder.  In 1986 treedt  de
Wet studiefinanciering in werking en neemt de ruimte voor het bestuur verder
af. Er wordt een wettelijke aanspraak op studiefinanciering gecreeerd, en een
aanvrager kan zelf berekenen wat het bedrag is dat periodiek op zijn of haar
bankrekening wordt gestort. Het bestuurlijk handelen wordt hiermee van ver-
schillende rechtsstatelijke waarborgen voorzien. Bepaalde dimensies van rechts-
zekerheid (zoals de mate waarin de wet wordt toegepast, de duidelijkheid over
de rechtspositie, de voorspelbaarheid van het bestuurshandelen, de kenbaarheid
van de wet en de rechtsbescherming) zijn, op de hardheidsclausule na, maximaal
(zie voor een behandeling van de verschillende dimensies van rechtszekerheid
Oldenziel, 1998). Ook de formele rechtsgelijkheid is maximaal, al was het maar
omdat menselijke oordelen uit het proces zijn verwijderd. Het legaliteitsbegin-
sel, dat onder andere een wet in formele zin als basis eist, wordt eveneens vrij-
weI maximaal gediend. In de tijd bezien is het waarborgkarakter van het juri-
disch arrangement als geheel nooit zo sterk geweest als  het  in 1986 wordt  met
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de invoering van de Wet studiefinanciering. Tegelijkertijd is sinds die invoering
het aantal stelselwijzigingen ook aanzienlijk toegenomen. Tot twee cijfers achter
de komma kunnen de effecten worden berekend van stelselwijzigingen, en deze
mogelijkheid wordt dan ook regelmatig gebruikt (denk aan de OV-kaart, de
tempobeurs, de prestatiebeurs en de talrijke stelselwijzigingen in de periode
vanaf de invoering van deze wet). De wet is een instrument geworden van
economische en politieke opportuniteit: op ieder moment kan de wet worden
aangepast aan (veranderde) politieke voorkeuren of maatschappelijke omstan-
digheden. Beleidsdoelstellingen zijn in de wet verankerd en de beleidsuitvoering
is uiterst gedetailleerd en precies wettelijk geregeld. De doeltreffendheid en de
doelmatigheid zijn relatief hoog: de wet is het perfecte sturingsinstrument ge-
worden. De bestendigheid van de wet, 6dn van de dimensies van rechtszekerheid
(Oldenziel, 1998), is afgenomen.
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich voorgedaan in de Mulder-casus.
Aanvankelijk staat in het strafrechtelijk stelsel voor de handhaving van verkeers-
voorschriften het waarborgkarakter voorop. Strafvordering is wellicht het rechts-
gebied (naast het constitutionele recht) waar het waarborgkarakter het sterkst is
ontwikkeld (hetgeen te maken kan hebben met de vergaande bevoegdheden die
het strafrecht creBert en dus met een in bepaalde opzichten sterke mate van
instrumentaliteit). Er is een onafhankelijke en onpartijdige rechter die straft, er
zijn strikte voorschriften voor het verzamelen en presenteren van bewijs, de
bewijslast berust bij de staat, er zijn procedurele garanties voor de verdachte,
enzovoort. Met de invoering van de transactie (eerst voor het OM en later ook
voor de politie) neemt het waarborgkarakter weliswaar formeel niet af, maar
feitelijk wel. In het strafrecht wordt geleidelijk steeds meer ruimte gecreeerd
voor instrumentalisering. De wet Mulder is het sluitstuk van deze ontwikkeling.
De geleidelijke instrumentalisering van de wet heeft tegelijkertijd het waarborg-
karakter van de wet versterkt. Zo zijn bepaalde dimensies van rechtszekerheid
met de instrumentalisering van de wet toegenomen (duidelijkheid over de
rechtspositie, voorspelbaarheid van het bestuurshandelen, kenbaarheid van de
normen en zekerheid dat de wet ook wordt toegepast). Voordat de wet Mulder
wordt ingevoerd is het nogal eens onduidelijk of verkeersboetes worden geYncas-
seerd en is het dus ook onzeker of de wet wordt toegepast. Als burgers een boete
niet betalen, gebeurt er in een aantal gevallen (afhankelijk van de specifieke
regio, betrokken korps of parket) niets. Zelfs geldboetevonnissen van de kanton-
rechter worden in die tijd lang niet altijd geYncasseerd. Met de wet Mulder zijn
niet alleen bepaalde dimensies van rechtszekerheid versterkt. Ook de formele
rechtsgelijkheid, een ander rechtsstatelijk beginsel dat waarborgen biedt tegen
een willekeurig gebruik van bevoegdheden, wordt versterkt. In de 'oude' situatie
kon het voorkomen dat burgers in Drenthe door politie en justitie achtervolgd
werden tot ze de opgelegde geldboete betaalden terwijl onbetaalde politietrans-
acties in Amsterdam in grote hoeveelheden door justitie werden geseponeerd.
Voor de athandeling van verkeersovertredingen zijn in de 'oude' situatie de
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justitiele en po litiele capaciteit en prioriteit soms meer bepalend dan strafrechte-
lijke en strafvorderlijke idealen. Met de wet Mulder is de wet geYnstrumentali-
seerd onder gelijktijdige versterking van het waarborgkarakter van het juridisch
arrangement als geheel. Na invoering van de wet Mulder zijn overigens meer
overtredingen 'overgeheveld' en ook in het politieke vertoog gaan wel stemmen

op om het bereik van de wet Mulder uit te breiden. GeYnstrumentaliseerde ar-
rangementen zijn kennelijk aantrekkelijk voor politici en beleidsmakers, hetgeen
de bestendigheid van het arrangement niet altijd ten goede komt.
De case-studies roepen de vraag op hoe het komt dat beide krachten in een
juridisch arrangement elkaar wederzijds kunnen versterken. Aan de ene kant is
dat logisch, omdat het gaat om twee zijden van dezelfde medaille of twee ver-
schillende kamers van dezelfde rechtsstaat (zie Bovens, 1999). Rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid bevinden zich in de kamer Legaliteit, terwijl materiele recht-
vaardigheid (waarop bijvoorbeeld de sociale grondrechten wijzen) en 'Einzel-
fallgerechtigkeit' te vinden  zijn  op de bovenste verdieping  van  het  huis  van  de
rechtsstaat (bijvoorbeeld in de kamer Behoorlijk bestuur). En hoewel de kamers
zich in hetzelfde huis bevinden, kunnen ze in verschillende richtingen wijzen en
soms ook spanningen veroorzaken. Wellicht heeft het feit dat ze elkaar ook
wederzijds kunnen versterken te maken met de combinatie van grote aantallen
zaken of 'clienten' en ICT. Zou het niet mogelijk zijn dat het bestuurlijk hande-
len bij dergelijke aantallen van waarborgen kan worden voorzien door ICT te
gebruiken en tegelijkertijd de wet te instrumentaliseren? ICT is in staat om

geindividualiseerde massaproductie te leveren, mits de juridische context daar-
voor geschikt is. Dat betekent dat op het bestuurlijk algoritme vertrouwd moet
kunnen worden, hetgeen min of meer vereist dat het algoritme van een wettelij-
ke basis wordt voorzien. Maar door het van een wettelijke basis te voorzien en
de sterk gedetailleerde wetgeving regelmatig te veranderen, wordt tegelijkertijd
het instrumentele karakter van het arrangement versterkt.
Vanuit een klassiek rechtsstatelijk vertoog kan instrumentalisering van de wet
worden verafschuwd. Toch is het de vraag of dit de adequate reactie is. Is het
niet productiever om deze gedaante van de rechtsstaat te accepteren en enkele
kritische vragen te stellen over de feitelijke inrichting ervan? Zo blijven vragen
bestaan ten aanzien van de relatie tussen de wet in formele zin en het algoritme
dat in het geautomatiseerd systeem is vastgelegd. Hoe transparant is het algorit-
me in het geautomatiseerd systeem bijvoorbeeld? In de casus studiefinanciering
is gesproken over een systeem met 'puisten en pukkels', dat zelfs voor insiders
al lastig te begrijpen is. Transparantie is niet alleen een doel op zich (in het
kader van rechtszekerheid), maar roept ook vragen op over verantwoording.
Want hoe is de verantwoording van de systeemontwikkeling georganiseerd?
Zijn er rechters  die deze 'vierde generatie wetgeving',  om  met de woorden  van
De Mulder te spreken, beoordelen op rechtmatigheid? En is er een parlement dat
er een politiek oordeel over uitspreekt?
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Een andere vraag heeft te maken met de rechtsontwikkeling. Als de uitvoering
niet is geautomatiseerd, vindt in veel opzichten een voortdurend proces van
rechtsontwikkeling plaats. In individuele zaken of gevallen roept de interpretatie
van de normen in het licht van de feiten en de kwalificatie van feiten in het licht
van de normen soms vragen op die dwingen tot aanscherping of zelfs aanpassing
van de norm. Deze 'bottom-up' rechtsvorming is belangrijk om het recht en de
maatschappelijke situatie waarin het wordt toegepast met elkaar in overeenstem-
ming te houden. Iedere situatie die niet zonder meer in het juridisch beoorde-
lingskader kan worden ingepast daagt het recht uit tot heroverweging, ook op
het  niveau   van de onderliggende 'idealen'. De vraag   is of geautomatiseerde
uitvoering deze 'bottom up' rechtsvorming niet afsluit. De case-studies laten
zien dat daarvan op dit moment nog geen sprake is. Signalen van burgers kun-
nen leiden tot een individuele beoordeling waarbij ook de normen zelf ter dis-
cussie kunnen worden gesteld. Het '80/20-principe' is momenteel nog steeds
van toepassing, hoewel de verhouding geleidelijk verandert. Steeds meer zaken
worden immers geautomatiseerd afgehandeld (zie bijvoorbeeld de afhandeling
van Mulder-gedragingen). Aan de digitale gedaante van de rechtsstaat zou de
vraag daarom kunnen worden voorgelegd hoe de in het recht geYnstitutionaliseer-
de openheid kan worden gehandhaafd. Zijn er andere mogelijkheden voor 'bot-
tom up' rechtsvorming in een geautomatiseerde context? En zo ja, hoe zien die
er dan uit? Een relevante vraag in dit verband is wat voor type wetgeving daarbij
hoort. De wetgeving zal immers ruimte moeten laten voor 'bottom up' rechts-
vorming. Dat kan door het recht in te richten als proces (Peters, 1972). Tussen
het ideaal dat in het recht is verankerd en de uitvoering van de wet in de praktijk
bestaat een zekere ruimte, en de invulling daarvan geschiedt in een voortdurend
proces. Deze ruimte is lang niet altijd aanwezig in een geautomatiseerde context.
Het algoritme in de wet en in het systeem komen immers op een concreet niveau
met elkaar overeen, hetgeen weinig ruimte laat voor invulling. Zou die ruimte
dan niet op een andere manier kunnen worden geYnstitutionaliseerd, bijvoor-
beeld door standaard een hardheidsclausule op te nemen in wetten die geauto-
matiseerd worden uitgevoerd?
Dergelijke vragen stellen de digitale gedaante van de rechtsstaat, zoals die in
deze studie is beschreven, niet ter discussie. Getracht wordt om deze gedaante
van eigentijdse rechtsstatelijke waarborgen te voorzien. Dat gebeurt vanuit de
veronderstelling dat de 'traditionele' waarborgen niet toereikend zijn om ade-
quaat te reageren op de ontwikkelingen die in deze studie zijn gesignaleerd. Op
verschillende niveaus kan over eigentijdse waarborgen worden nagedacht. Op
het niveau van individuele zaken kunnen waarborgen worden aangebracht door
bijvoorbeeld standaard een hardheidsclausule in de wet op te nemen wanneer
deze geautomatiseerd wordt uitgevoerd. Daarmee wordt de rechter in staat

gesteld om in individuele gevallen ook de regels ter discussie te stellen, alsmede
de interpretatie daarvan in het geautomatiseerd systeem. Ook zou gedacht kun-
nen worden aan een specifieke rol voor de nationale ombudsman. Voor het
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arrangement als geheel biedt de hardheidsclausule echter weinig soelaas. Op dit
niveau kan worden gedacht aan een toetsende instantie die zich bezig houdt met
de geautomatiseerde systemen. Op dit moment bevinden deze systemen zich
vooral in uitvoeringsorganisaties. Hoewel er door de departementen wel beleids-
matig wordt nagedacht over de uitvoering, is van een tegenmacht eigenlijk
nauwelijks sprake. Zo'n tegenmacht is ook lastig te organiseren, omdat de
deskundigheid ten aanzien van proces en systeem zich hoofdzakelijk in de
uitvoeringsorganisatie bevindt. Een specifieke instantie met een vergelijkbare
expertise zou zich vanuit een rechtsstatelijk perspectief met enige regelmaat
kunnen buigen over de verhouding tussen wet en geautomatiseerd systeem in
concrete domeinen van overheidsbeleid. Ook zou zo'n instantie kunnen advise-
ren over veranderingen in de wet, het systeem of de organisatie. Tenslotte zou
een dergelijk orgaan zelfstandig onderzoek kunnen entameren naar ontwikke-
lingen in concrete organisaties (en geautomatiseerde systemen) en naar aanlei-
ding daarvan vraagstukken kunnen formuleren voor de wetgever. Een orgaan
met zo'n taakstelling brengt in het juridisch arrangement waarborgen aan die
onder meer gestoeld zijn op de erkenning dat wet, organisatie en ICT met elkaar
samenhangen. Overigens valt ook te denken aan andere typen 'checks and balan-
ces', bijvoorbeeld binnen uitvoeringsorganisaties.

Wetgevi,ig, organisatie en ICT: een natuurlijke combinatie
In deze studie zijn ontwikkelingen in wetgeving, de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties en ICT in samenhang benaderd. Zowel in de literatuurstudie
als in het empirisch onderzoek zijn verbanden en interacties waargenomen
tussen ontwikkelingen in deze domeinen. In de loop van de tijd beYnvloeden
wetgeving, organisatie en ICT elkaar en in de onderlinge interacties ontstaan
nieuwe, soms logische verwantschappen. Gebleken is dat wetgeving, organisatie
en ICT in het openbaar bestuur direct en fundamenteel met elkaar verweven
zijn.

De verwevenheid tussen wetgeving, organisatie en ICT als zodanig roept ten-
minste twee typen vragen op. Het eerste type vragen is empirisch en heeft be-
trekking op de volgorde tussen de drie fenomenen. In deze studie is telkens eerst
wetgeving, dan organisatie en dan ICT behandeld. Daaraan ligt de idee ten
grondslag dat er eerst wetgeving is en dan een organisatie die de wetgeving
uitvoert. In die organisatie wordt vervolgens ICT ontwikkeld waarmee de wet
kan worden uitgevoerd. De case-studies laten zien dat deze gang van zaken zich
oorspronkelijk ook heeft voorgedaan. Het empirisch onderzoek laat ook zien dat
zich  in 1986 (studiefinanciering) en  in  1990 (de Mulder-casus) een andere
volgorde heeft voorgedaan. In beide case-studies is bij aanvang van het verande-
ringsproces de intentie uitgesproken dat de wet, het informatiesysteem en de
organisatie in samenhang zouden worden ontwikkeld. In beide casus zijn wet en
informatiesysteem ook in samenhang ontwikkeld, maar volgt de organisatie de
keuzes die bij de ontwikkeling van het informatiesysteem zijn gemaakt. Recente
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veranderingsprocessen (herontwerp en WEX) laten weer een andere volgorde
zien: ICT is aanleiding voor veranderingen en daaraan worden processen van
organisatie-ontwikkeling verbonden. Als deze processen binnen het bestaande
wettelijk kader kunnen worden uitgevoerd, is er niets aan de hand. Indien ze
echter nopen tot veranderingen in wetgeving, is het de vraag hoe de wetgever
zich hierbij zal opstellen. Maar de vraag is ook of de wetgever daarin wel keuzes
ter beschikking staan. En daaraan verbonden is de vraag: als de politiek of de
wetgever invloed willen uitoefenen, is wetgeving daarvoor dan wel de geijkte
manier in het digitale tijdperk? Zou niet moeten worden gezocht naar manieren
om meer greep te krijgen op de achterliggende mechanismen tussen wetgeving,
organisatie en ICT? Van oudsher wordt verondersteld dat de politiek invloed
kan uitoefenen met behulp van wetgeving. Een belangrijke rol in het wetge-
vingsproces is weggelegd voor de gekozen vertegenwoordiging. Het democra-
tisch verankeren van algemeen geldende spelregels voor de samenleving, zo
wordt dan verondersteld, kan door de vertegenwoordigers van die samenleving
de wetsvoorstellen van het bestuur te laten goedkeuren, afkeuren of wijzigen.
Het primaat van de wetgever (dat wordt weerspiegeld in het legaliteitsbeginsel)
en het primaat van de politiek komen bijeen in de gedachte dat vertegenwoordi-
gende organen en regering gezamenlijk wetten vaststellen. En wetgeving, zo
wordt dan verondersteld, is sturend voor de uitvoering (en eventueel voor het
informatiesysteem dat wordt gebruikt). Zo krijgt de politiek greep op het bestuur
en de bureaucratie: het legaliteitsbeginsel eist dat belangrijke algemeen geldende
spelregels wettelijk worden verankerd en in het wetgevingsproces spelen verte-
genwoordigende organen een belangrijke rol. Het is de vraag of deze redenering
nog opgaat als de dynamiek waarvoor de case-studies indicaties geven serieus
wordt genomen. Heeft wetgeving wel de sturende en richtinggevende rol die het
primaat van de wetgever en dat van de politiek veronderstellen? Is wetgeving
langzamerhand niet ook een afgeleide geworden of het resultaat van interacties
met de organisatie en ICT? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor het pri-
maat van de wetgever en het primaat van de politiek? Deze zouden dan immers
ongemerkt worden 'gestuurd' en gedisciplineerd door processen waarop verte-
genwoordigende organen niet of nauwelijks invloed uitoefenen. Het primaat van
de  politiek is vervangen  door een 'ultimaat'. Systeemontwikkeling is, zeker  bij
de systemen die in deze studie centraal staan, dermate omvangrijk en complex
dat de politieke betrokkenheid erbij minimaal is. En de inrichting van de uitvoe-
ringsorganisatie is evenmin een politiek issue dat in de volksvertegenwoordiging
regelmatig aan de orde wordt gesteld. Tegelijkertijd zetten ICT en organisatie-
inrichting bestaande wetten wel onder druk, zoals de processen van herontwerp
en IPEX laten zien. En effectief invloed uitoefenen vereist dat ook op dat niveau
politieke of democratische betrokkenheid is verankerd. De vraag is of het 'stu-
ringsinstrument' uit de tijd van de stoommachine (wetgeving) niet aan actualise-
ring toe is (zie ook Frissen, 1999).
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De verwevenheid tussen wetgeving, ICT en organisatie roept niet alleen empiri-
sche vragen op. Theoretisch kan de vraag worden gesteld naar het samenhang-
end perspectief op deze fenomenen. In de bestuurskunde wordt weliswaar syste-
matisch onderzoek verricht naar organisatievraagstukken, juridische vraagstuk-
ken en de rol van ICT, maar een kader waarin de samenhang tussen deze domei-
nen tot uitdrukking wordt gebracht ontbreekt vooralsnog. In deze studie is met
zo'n kader geexperimenteerd en zijn verschillende ingredienten van zo'n kader
verkend. Gebleken is dat het kader behulpzaam kan zijn. In de eerste plaats
maakt het samenhangen tussen de afzonderlijke domeinen expliciet. Daarmee
draagt het bij aan een meer omvattend begrip van wat er in het openbaar bestuur
gebeurt. Ook ontwikkelingen in de afzonderlijke domeinen kunnen beter wor-
den begrepen door ze met andere domeinen in verband te brengen. Zowel bij
studiefinanciering als bij de handhaving van verkeersvoorschriften kan de
'breuk' in organisatie en wetgeving, zoals deze zich in de jaren tachtig heeft
voorgedaan, beter worden begrepen als ook de fundamentele veranderingen in
de onderliggende wetgeving in de analyse worden meegenomen. Ten derde sluit
de benadering aan op samenhangen en verbanden zoals deze voorkomen in de
dagelijkse werkelijkheid van het openbaar bestuur. Een benadering vanuit het
recht, de organisatie of ICT isoleert domeinen die in de praktijk met elkaar
samenhangen en is dus te eenzijdig.
De studie maakt ook duidelijk dat de samenhangende benadering gebreken
vertoont. Zo is het 'theoretisch' kader voor de analyse en interpretatie nog
onvolkomen. Aan de hand van de literatuurstudie en het empirisch onderzoek is
wel een aanzet gegeven, maar deze moet theoretisch nog verder worden
ontwikkeld en verfijnd. Ook is een samenhangende benadering van wetgeving,
organisatie en ICT rnin of meer per definitie enigszins grofmazig. Er zijn
immers veel factoren en onderlinge interacties. Slechts met grove penseelstreken
kan een samenhangend beeld worden geschetst, met alle gebreken van dien. De
heuristische hulpmiddelen zijn weliswaar vruchtbaar gebleken om
ontwikkelingen en samenhangen te benoemen, maar het kader is nog
onvolkomen. Tenslotte is de empirische basis voor een samenhangend beeld nog
niet sterk genoeg. In deze studie is, vanuit de bescheiden exploratieve
doelstellingen, ook daarvoor een aanzet gegeven. Meer casus op andere
terreinen van overheidsbemoeienis kunnen deze basis verbreden. Ook
internationaal-vergelijkend onderzoek kan in dit opzicht waardevol zijn. Het is
bijvoorbeeld de vraag of common law stelsels vergelijkbare verwantschappen
vertonen tussen wetgeving, organisatie en ICT als de continentale civil law
stelsels. Versterking van de empirische basis kan leiden tot een meer verfijnd
theoretisch kader voor een samenhangende benadering van wetgeving,
organisatie en ICT. Als daarvoor met deze studie belangstelling is gewekt, zijn
de onderzoeksdoelstellingen ruimschoots gerealiseerd.
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Samenvatting

Beschikkingsprocessen (zoals het verstrekken van uitkeringen of vergunningen
en het opleggen van administratieve boetes) worden op verschillende manieren
ondersteund door informatie- en communicatietechnologie (ICT). Soms speelt
de computer alleen een rol bij het opmaken van de tekst van de beschikking. In
andere gevallen wordt ook het juridisch redeneren overgenomen of worden
onderliggende 'feiten' automatisch onttrokken aan bestaande digitale registra-
ties. Deze ontwikkeling roept verschillende vragen op. Juridisch ligt aan de
beschikking vaak wet- en regelgeving ten grondslag. Een voor de hand liggende

vraag is wat het geautomatiseerd geven van beschikkingen betekent voor de
wet- en regelgeving. Daarnaast kan het beschikkingsproces niet los worden
gezien van de wijze waarop de organisatie is ingericht.
In deze studie staat de samenhang tussen ICT, wetgeving en de inrichting van
(uitvoerings)organisaties centraal. De analyse is gebaseerd op twee deelstudies.
Met behulp van de eerste deelstudie is inzicht gekregen in ontwikkelingen in en
verbanden en interacties tussen de drie genoemde fenomenen aan de hand van
de literatuur. In het empirisch onderzoek is gekozen voor een exploratieve
benadering met behulp van de case-studie strategie. Het empirisch onderzoek
bestaat uit twee case-studies (studiefinanciering en de handhaving van verkeers-
voorschriften). Analoog aan de literatuurstudie zijn in de case-studies twee
vragen centraal gesteld: (1) welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de
afzonderlijke domeinen van wetgeving, de inrichting van de organisatie en ICT
en (2) welke interacties en verbanden kunnen tussen de ontwikkelingen in deze
domeinen worden waargenomen?
De hoofdstukken twee tot en met vier bevatten de resultaten van de literatuurstu-
die. In hoofdstuk twee worden aan de hand van de literatuur ontwikkelingen in
wetgeving, de inrichting van (uitvoerings)organisaties en ICT afzonderlijk
beschreven. In hoofdstuk drie staan vooral de verbanden en interacties daartus-
sen centraal. De heuristische hulpmiddelen die aan de literatuur zijn ontleend
worden samengevat in hoofdstuk vier.
Ontwikkelingen in wetgeving kunnen met behulp van verschillende concepten
worden geduid. Allereerst is in hoofdstuk twee de functie van wetgeving ge-
noemd. De wet heeft zowel een waarborgfunctie als een instrumentele functie.
Er wordt wel gesteld dat deze functies als het gaat om bestuursrecht eigenlijk
aspecten van een derde functie zijn: de normerende functie. Met behulp van de
verschillende functies kunnen ontwikkelingen in de loop van de tijd worden
geduid. Dat kan ook met behulp van het begrip rechtsgebied en het soort van
regelgeving. Tenslotte kan de mate van detaillering worden gebruikt om ontwik-
kelingen in wetgeving te duiden.
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Voor het duiden van ontwikkelingen in de inrichting van (uitvoerings)or-
ganisaties op het niveau van de rijksoverheid zijn verschillende concepten
gebruikt. In de eerste plaats is gewezen op het patroon van arbeidsdeling. Het
patroon van arbeidsdeling is op twee niveaus onderscheiden, te weten: (1) het
niveau van de officiele hiBrarchie van autoriteit en (2) het niveau van de werk-
stroom. Op het niveau van officiele hierarchie van autoriteit worden verschillen-
de bases voor arbeidsdeling in de literatuur genoemd. Twee min of meer
fundamentele patronen van arbeidsdeling kunnen worden onderscheiden: (1)
arbeidsdeling naar doelstelling (of product) en (2) arbeidsdeling naar proces (of
functie). Aan de hand van deze bases worden ook twee hoofdvormen van orga-
nisaties beschreven. Op het niveau van concrete werk- of denkprocessen zijn
eveneens verschillende patronen van arbeidsdeling beschreven. Drie groepen
'productiesystemen' kunnen worden onderscheiden: (1) 'small batch and unit
production' (waarbij er nauwelijks sprake is van arbeidsdeling op het niveau van
het concrete werkproces), (2) 'large batch and mass production' (waarbij er
sprake is van een verfijnd patroon van arbeidsdeling) en (3) 'process production'
(in deze situatie is er wederom in geringe mate sprake van arbeidsdeling op het
niveau van het werkproces). Ook 'intellectuele productieprocessen' zijn soms
aan de hand van deze productiesystemen te karakteriseren. Aan het patroon van
arbeidsdeling zijn twee dimensies verbonden waarmee ontwikkelingen in de
inrichting van (uitvoerings)organisaties kunnen worden geduid. De eerste di-
mensie is die van de orientaties en rolopvattingen van organisatieleden. Daar-
naast gaat het om de machtsverhoudingen in de organisatie en het daarmee
samenhangende karakter van de organisatie.
In betrekkelijk korte tijd is ICT in het openbaar bestuur een belangrijke rol gaan
spelen. De lijn waarin ICT zich heeft ontwikkeld is, hoewel deze door verschil-
lende auteurs aan de hand van andere begrippen wordt benoemd, op hoofdlijnen
min of meer eenduidig. Oorspronkelijk bestaat de technologie vooral uit grote
mainframes die voor administratieve functies en rekenexercities worden ingezet.
Vanaf de jaren zeventig en tachtig gaan kleine(re) mini-computers en personal
computers domineren. Het aantal toepassingen neemt sterk toe, en de hardware
verbreidt en verspreidt zich snel in de departementale bureaucratie. De jaren
negentig zijn de jaren van de netwerktechnologie en het Internet. Met behulp
van verschillende concepten kan de ontwikkeling van ICT worden geduid. Twee
concepten zijn in hoofdstuk twee beschreven: (1) generaties en (2) functies en
karakteristieken van ICT
Een benadering die zich richt op ontwikkelingen in ICT. wetgeving en de inrich-
ting van (uitvoerings)organisaties kan worden aangevuld met de interacties en
verbanden tussen deze fenomenen. Dat gebeurt in hoofdstuk drie. Daaruit blijkt
dat tussen wetgeving (of breder: recht) en de inrichting van (uitvoe-
rings)organisaties in de literatuur verschillende verbanden worden aangebracht.
In eerste instantie is een verband gevonden in de bureaucratische organisatie-
vorm zoals deze door Weber ideaaltypisch is uitgewerkt. Hoewel er tussen
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wetgeving en de bureaucratische organisatievorm verwantschap bestaat, is het
verband ertussen niet zonder meer eenduidig. Zowel naar de modaliteit van het
recht als naar de wijze van rechtstoepassing kunnen verschillende typen organi-
saties en bureaucratieen worden onderscheiden.
Ook tussen organisatie en ICT zijn in de literatuur verbanden aangebracht. De
technologie van een organisatie en het gebruik van ICT in organisaties hebben

langs verschillende lijnen betekenis voor de inrichting van organisaties. Hoewel
oorspronkelijk in de literatuur een sterke samenhang is geconstateerd tussen de
technologie van een organisatie en een aantal variabelen in de organisatiestruc-
tuur, is deze samenhang later geproblematiseerd. Toch zijn verschillende patro-
nen van arbeidsdeling nuttig gebleken om de invloed van ICT op ontwikkeling-
en in de inrichting van (uitvoerings)organisaties te duiden en te karakteriseren.

Wetgeving (ook breder: recht) en ICT worden in de literatuur op verschillende
manieren met elkaar verbonden. Zo blijkt het gebruik van ICT bij het ontwerpen
van wetgeving bij te dragen aan rationalisatie van de wet en het wetgevingspro-
ces. In samenhang met de geautomatiseerde toepassing van wetgeving zijn vage
begrippen vervangen door eenduidige begrippen en zijn expert-oordelen gelei-
delijk uit de geautomatiseerd uit te voeren wetgeving verwijderd. Tenslotte gaat
geautomatiseerde toepassing van wetgeving soms gepaard met hergebruik van
informatie en het koppelen van bestanden. Koppelen van bestanden, zo blijkt,
leidt tot harmonisatie van wet- en regelgeving.
Aan de hand van de literatuur zijn dus zowel ontwikkelingen in wetgeving,
organisatie en ICT als verbanden en interacties daartussen beschreven. Deze
beschrijving mondt uit in een verzameling heuristische hulpmiddelen voor de
interpretatie van de resultaten van het empirisch onderzoek. De hoofdstukken
vijf tot en met zeven beschrijven dat onderzoek. Om de resultaten van de cases
te kunnen begrijpen is in hoofdstuk vijf een kort overzicht opgenomen van de
belangrijkste keuzen ten aanzien van de strategie en het ontwerp voor het empi-
risch onderzoek. De resultaten van de casus studiefinanciering zijn in hoofdstuk
zes beschreven; de handhaving van verkeersvoorschriften staat centraal in
hoofdstuk zeven.
Hoewel elke periodisering in zekere zin arbitrair is, zijn in de ontwikkeling van
wet- en regelgeving rondom studiefinanciering drie min of meer duidelijk te
onderscheiden perioden waarneembaar. De eerste periode is die van de niet of
nauwelijks bestaande regelgeving, grofweg lopend  tot  1960.  Er  is  in deze perio-

de sprake van een relatief beperkte mogelijkheid voor studiefinanciering op
grond van een nauwelijks uitgewerkt wettelijk kader. Van (wettelijke) aanspra-
ken op studiefinanciering is geen sprake: een toelage is een 'gunst' en geen
recht.  In 1960 start een tweede periode,  die  van het Reglement rijksstudietoela-
gen. Deze loopt  tot  1986. Ten opzichte  van de eerste periode  is de regelgeving
in deze periode aanzienlijk gedetailleerder. Ondanks een meer gedetailleerd
normeringskader is er de iure nog geen sprake van een wettelijke aanspraak op
studiefinanciering, hoewel het daar de facto in de loop van de tijd wel op gaat
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lijken. Dat verandert in  1986 bij de inwerkingtreding  van de Wet studiefinancie-
ring. Niet alleen is dan een gedetailleerd beoordelingskader ontwikkeld voor
aanvragen, ook is dat kader voor het eerst in de geschiedenis vastgelegd in een
wet in formele zin. Uniformiteit, formele gelijkheid en rechtszekerheid staan in
deze periode voorop: studiefinanciering is een recht is geworden en is geen
gunst meer. Op het niveau van de onderliggende concepties en uitgangspunten is
sprake van een ontwikkeling van  'zorg' naar 'basisvoorziening'.
In de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie zijn ook enkele perioden te
ontdekken. Vanaf  1949  (het jaar waarin een afzonderlijke afdeling Rijksstudie-
toelagen wordt opgericht)  tot  1984  is er sprake  van een betrekkelijk 'rustige'
uitbouw van een uitvoerende departementale afdeling. De afdeling maakt on-
derdeel uit van het ministerie en is typisch uitvoerend (het is een 'ambtelijke
afdeling'). Kenmerkend voor het werkproces is het campagnepatroon, de jaar-
lijkse ronde van aanvragen. Het gehele proces wordt voor een individuele aan-
vraag telkens door dezelfde ambtenaren uitgevoerd. Deze toekenningsambtena-
ren, ambtenaren met de 'bevoegdheid' om aanvragen te beoordelen, vormen de
kern van de organisatie. Zij beschikken voor de beoordeling van aanvragen over
relatief veel vrijheid, hoewel die in de loop van de tijd (sterk) afneemt.
Vanaf  1984 tot en met  1 juli  1988 is sprake van een 'chaotische' tussenperiode.
Eerst moet, in verband met de invoering van de Wet studiefinanciering op 1
oktober 1986, een organisatie worden ontwikkeld en ingevuld. Gedurende de
eerste jaren na de inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering wordt de
organisatie voortdurend aangepast en gereorganiseerd. In 1988 stabiliseert de
situatie zich enigszins. Op 1 juli van dat jaar gaat de Informatiseringsbank van
start, waarvan de productgroep studiefinanciering de grootste poot is. De pro-
ductgroep studiefinanciering is ingericht naar fasen in het werkproces. Het cam-
pagnepatroon is vervangen door een continue stroom van aanvragen, mutaties en
kennisgevingen. De uitvoering is gesplitst in een aantal administratieve hande-
lingen. De beoordeling geschiedt grotendeels automatisch. Voorzover er in de
organisatie nog gevallen worden beoordeeld, is de groep beoordelaars ingericht
naar enkele gerichte specialisaties. Er ontstaan nieuwe functies die te maken
hebben met het geautomatiseerd systeem en met de productiebesturing. Enkele
oude functies verdwijnen, waaronder de functie van toekenningsambtenaar.
Vanaf november  1996  is de organisatie opnieuw verwikkeld  in een grootschalig
reorganisatieproces: het herontwerp. De indeling naar fasen in het werkproces
blijkt onbevredigend. De processen kunnen, zo wordt gesteld, beter worden
geintegreerd aan de hand van de levensloop van de klant. Informatietechnologie
moet, ondanks de complexiteit van de verschillende stelsels en de gedetailleerde
wet- en regelgeving, geYntegreerde behandeling door een individuele ambtenaar
weer mogelijk maken. Samenvattend is in de ontwikkeling van de organisatie en
de achterliggende organisatieconcepties en uitgangspunten een lijn te ontdekken
die loopt van 'ambtelijk-bureaucratische afdeling' via 'productieorganisatie met
fabriek en kantoor' naar 'dienstverlenend bedrijf'.
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In de ontwikkeling van de informatietechnologie zijn drie perioden te onder-
scheiden. De eerste periode start in de jaren zestig met de invoering van de
mechanische administratie. Langzaam wordt in deze periode een geautomati-
seerd systeem ontwikkeld dat weliswaar werkzaamheden, maar geen verant-
woordelijkheden van ambtenaren overneemt. Het is een ondersteunend systeem.
In  1986, de start van de tweede herkenbare periode, is een systeem gebouwd dat
niet alleen werkzaamheden, maar ook verantwoordelijkheden van ambtenaren
overneemt. Dit systeem handelt zaken zelfstandig af en is leidend ten opzichte
van de organisatie. De organisatie is ingericht naar de restfuncties die door het
systeem worden veroorzaakt (invoeren van gegevens, verwerken van uitvoer,
productiesturing en onderhoud van het systeem). Met herontwerp start een derde
ontwikkelingsperiode. Hoewel het systeem nog niet bestaat, wordt in het kader
van herontwerp een nieuw (organisatiebreed) systeem ontwikkeld. Daarin staat
niet meer de 'functionaliteit' centraal, die de basis was voor het oude systeem
(dat heet ook het WSF-systeem). Het nieuwe systeem is gebouwd rondom een
centraal databestand. Al met al ontwikkelt de rol van ICT zich in de organisatie
als volgt. In eerste instantie is de informatietechnologie in de organisatie on-
zichtbaar en volgend. Bij de inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering
verandert de rol van het geautomatiseerd systeem min of meer fundamenteel. Nu
wordt het systeem zichtbaar en leidend. Met herontwerp verandert de rol van de
informatietechnologie wederom. De techniek wordt weliswaar zichtbaar, maar is
niet meer leidend.
In de tweede case-studie is de handhaving van verkeersvoorschriften onderzocht
langs dezelfde lijnen als de casus studiefinanciering. In de negentiende eeuw
kiest de wetgever expliciet voor een strafrechtelijk stelsel voor de handhaving
van verkeersvoorschriften. De keuze voor het strafrecht heeft ook organisatori-
sche consequenties. Om verkeersovertredingen te bestraffen met behulp van het
strafrecht is een onafhankelijk en onpartijdig rechter nodig. En tegen het besluit
van de rechter kan beroep worden ingesteld. Een ander kenmerk van het straf-
rechtelijk stelsel is de individuele beoordeling. In het strafrecht is een individue-
le beoordeling nodig van de zaak.
Met de groei van het gemotoriseerd verkeer groeit ook het aantal overtredingen
van verkeersvoorschriften. Fundamenteel verandert het strafrechtelijk stelsel
niet: het overtreden van verkeersvoorschriften blijft een overtreding bezien
vanuit het Wetboek van strafrecht. En die overtreding kan worden bestraft door
de kantonrechter. De introductie van de transactie is een manier om de groeien-
de stroom zaken te verwerken. Eerst kan het Openbaar Ministerie de verdachte
een transactie aanbieden waarmee aan vervolging kan worden ontkomen, later
wordt ook de politie in staat gesteld overtredingen te transigeren. De grote
hoeveelheden transacties leiden tot een zekere mate van routinisering en stan-
daardisering. Het transactieproces wordt in de praktijk steeds meer een admini-
stratief proces in plaats van een juridische beoordeling. De standaardisatie die
samengaat met de transactie maakt ook de introductie van ICT mogelijk. De
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systemen die in dat kader worden ontwikkeld hebben in eerste instantie betrek-
king op de meest routinematige activiteiten en zaken (IBIS, BAS, COMPAS-
deelsysteem I). Hoewel het strafrechtelijk stelsel op dat moment formeel nog
uitgaat van het idee (of het ideaal) van individuele beoordeling en maatwerk,
kan de werking ervan in de praktijk gestandaardiseerd en geroutiniseerd worden
genoemd.
Rondom deze ontwikkelingen vinden voortdurend discussies plaats over de
'beste' manier om met eenvoudige (verkeers)overtredingen om te gaan. Hoewel
er vanuit de wetenschap kritiek wordt geuit, kiest de wetgever toch voor een
administratiefrechtelijk regime voor de handhaving van verkeersvoorschriften.
Vanaf 1990 wordt het nieuwe stelsel geleidelijk in gebruik genomen.  De hand-
having van verkeersvoorschriften geschiedt vanaf dat moment via het admini-
stratief recht (de wet Mulder).
De invoering van de wet Mulder heeft verschillende consequenties voor het
organisatorisch arrangement waarmee verkeersvoorschriften worden gehand-
haafd. Het centraliseren van de incasso-activiteiten is wellicht de meest in het
oog springende verandering. In het strafrechtelijk stelsel zijn verschillende
organisaties bezig met het innen van geld. Na de wet Mulder is er 66n organisa-
tie die zich daarmee bezig houdt: het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
Het CJIB is een productie-organisatie die zich met 'bulkprocessen' bezig houdt.
Dat vergt een eigenstandige professionaliteit, bijvoorbeeld als het gaat om
productiesturing. Juridische expertise is door veranderingen in het stelsel ver-
vangen door expertise met betrekking tot het organiseren en onderhouden van
'bulkprocessen'.
Ook in deze casus heeft dus een verandering plaatsgevonden in de achterliggen-
de organisatieconcepties en -beginselen. Het strafrechtelijk netwerk is voor een
belangrijk deel te karakteriseren als een professionele organisatie. De professio-
naliteit van het CJIB is van geheel andere aard als die van het strafrechtelijk
netwerk. Ook in het Muldernetwerk is het idee van een professionele behande-
ling niet verlaten. Wel is het verplaatst naar de beroepsfase (beroep op de offi-
cier van justitie en op de kantonrechter). In eerste aanleg is het professioneel
proces veranderd in een administratief-technisch proces.
Parallel met de wet Mulder wordt een nieuw informatiesysteem ontworpen. De
ontwikkelaars nemen daartoe de wet ter hand. Vervolgens wordt de organisatie
rondom het geautomatiseerd systeem gebouwd. Het systeem behandelt de geval-
len en geleidt deze door de organisatie. De parallelle ontwikkeling van wet,
systeem en organisatie heeft zonder meer geleid tot interacties tussen de drie
processen. Zo heeft de onwenselijkheid van consequenties voor organisatie en
systeem er op verschillende punten toe geleid dat de (ontwerp)wet is aangepast.
Desondanks is de volgorde ( 1) wet, (2) systeem en (3) organisatie in dit geval
het meest van toepassing. Hoewel deze volgorde logisch op dat moment logisch
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is, leidt deze jaren later tot knelpunten. Naarmate de organisatie van het CJIB
groeit blijkt dat de processen in de organisatie lastig te coBrdineren zijn als
gevolg van de inrichting van de informatiesystemen.
In hoofdstuk acht worden de resultaten van de case-studies geanalyseerd in het
licht van de heuristische hulpmiddelen. Ook worden in dat hoofdstuk de interac-
ties en verbanden uit de case-studies geanalyseerd. Het proefschrift sluit af met
een samenvatting van de belangrijkste conclusies en een beschouwing naar
aanleiding van deze studie (hoofdstuk negen). Daarin worden verschillende
vraagstukken onderscheiden. Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de rol van
ICT. In de case-studies is geconstateerd dat ICT een rol speelt bij veranderingen
in organisatie en wetgeving. De vraag is of die rol in theoretisch opzicht kan
worden verbreed. In hoeverre is de dynamiek die ICT veroorzaakt dwingend?
Een tweede vraagstuk sluit daarop aan. Als ICT in bepaalde opzichten een min
of meer dwingende dynamiek veroorzaakt, ontstaan dan door processen als
IPEX en herontwerp nieuwe typen organisaties? En zo ja, wat zijn daarvan de
contouren'2 De vraagstukken met betrekking tot wetgeving vloeien hieruit voort.
Als de in deze studie geschetste digitale gedaante van de rechtsstaat wordt
geaccepteerd, hoe kan dan de verhouding tussen het instrumentele en het waar-
borgkarakter van het arrangement als geheel worden beoordeeld? Zijn de be-
staande waarborgen nog toereikend? En zo niet, welke andere waarborgen
zouden kunnen worden ontwikkeld om het rechtsstatelijk gehalte van de digitale
gedaante te behouden? Tenslotte: welke rol kan een samenhangend perspectief
op wetgeving, organisatie en ICT spelen bij de beantwoording van dit soort

vragen? En hoe kunnen in dat licht de ingredienten worden beoordeeld die in
deze studie voor zo'n perspectief zijn ontwikkeld?
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Summary

Introduction
Information and communications technologies (ICTs) can be used in several
ways to support administrative decision-making on operational level (for exam-
ple, granting a subsidy). Sometimes a computer only draws-up a decision.
Usually it also takes over the underlying process of legal reasoning. In some
cases it even gathers the necessary personal data automatically. The use of ICTs
for administrative decision-making on operational level raises several questions.
From a legal perspective, administrative decision-making is usually based on a
specific statute or Act of Parliament. The automation of decision-making
processes may therefore change the underlying statutes. Another question
regards the organizations involved. Administrative decision processes are
carried out by specific organizations within public administration. The way in
which these organizations are designed may therefore also be affected by the
automation of administrative decision processes.
This book concentrates on the coherence between ICTs, law, and the design of
administrative organizations. The first part of the book analyzes the relation-
ships between the phenomena as they have been found in the literature. The
empirical part of the book explores these relationships on the basis of two case
studies in Dutch public administration: study grants and the enforcement of
traffic regulations. The approach focuses on two questions. (1) Which develop-
ments can be observed in the separate domains of law, administrative organiza-
tion, and ICTs? (2) In what ways are these developments related to each other?
Chapter two analyzes the developments with regard to the domains of law,
administrative organization, and ICTs as can be found in the relevant literature.
This chapter also defines the concepts by which these developments are ana-
lyzed. Chapter three concentrates on the coherence between the developments.
The heuristic tools which were found in the relevant literature are summarized in
chapter four.

The development of law, administrative organization, and ICTs
The development of law can be interpreted by means of several concepts. First,
the function of law has been described. Simultaneously the law functions both as
an instrument and as a safeguard or a legal guarantee. Some scholars relate these
functions to a fundamental function of law as a norm. By means of these func-
tions legal developments can be interpreted. These developments can also be
described by means of the modality of law and the branch of law. Finally, the
degree of detail within a specific domain of law can be used as a heuristic tool.
Several concepts have been used for the analysis of developments within admin-
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istrative organizations. The labor division within the organization seems a rele-
vant concept to analyze these developments. Two different levels of labor divi-
sion have been distinguished: (1) the official hierarchy of authority, and (2) the
workflow structure. With regard to the official hierarchy of authority many
different patterns of labor division can be found in the relevant literature. Two
more or less fundamental patterns are the goal (or product) and the process (or
function). Through these patterns two main structures can be defined: the uni-
tary form and the multidivisional form. Different patterns can also be found on
the level of the workflow structure. Three groups of production systems can be
distinguished: (1) small batch and unit production (when labor is hardly di-
vided), (2) large batch and mass production (a system in which there is a minute
division of labor), and (3) process production (with, again, hardly any division
of labor). It appears that intellectual processes can also be analyzed by these
production systems.
Two dimensions have been related to the division of labor. First, there are the
primary orientations and roles of the civil servants involved. Besides the orienta-
tions and roles of the civil servants involved, the distribution of power can be
mentioned as a dimension of labor division.
ICTs have overrun public administration within a relatively short period of time.
After World War II technology initially comprised of large mainframes which
were used for administration and calculation. During the seventies and eighties,
mini-computers and personal computers conquered public administration. The
number of applications increased substantially. Both the hardware and the
software spread rapidly throughout public administration. During the nineties,
network technologies and the Internet were developed. The way in which ICTs
have developed can be interpreted by means of many different concepts. This
book focuses on ( 1) the generations of ICTs and (2) the functions and character-
istics of ICTs.
The perspective thus focuses on developments in law, administrative organiza-
tions, and ICT. This perspective can be supplemented with a focus on the coher-
ence between these phenomena. Chapter three deals with the interactions and
the relationships between ICT, law, and administrative organization. It appears
that law is in several ways connected to the design of administrative organiza-
tions. One of these connections relates to the ideal type of bureaucracy as de-
scribed by Weber. Bureaucracy seems to be especially suitable in a legal con-
text. A bureaucratic organization as such can be seen as an expression of legal
or rational authority. Although law and administrative organization are con-
nected, the relationship is not univocal. Chapter three distinguishes different
bureaucracies. These bureaucracies refer to different modalities of law. They
also refer to different ways of applying law to individual situations.
It appears that organizations and ICTs are also connected. Both the technology
of the organization and the use of ICTs seem to affect the design and the struc-
ture of organizations. Initially, scholars claimed that the technology of the orga-
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nization and its structure are correlated. Replication studies deny these claims.
Especially the size of the organization seems to interfere with the technology of
the organization and some aspects of the organization's structure. Still, the
patterns of the division of labor seem to be useful to interpret the way in which
ICTs influence the design of administrative organizations.
The relevant literature offers many clues to connect ICTs and law. The use of
ICTs to design statutes and acts seems to rationalize both law and the legal
process. Because of the automated execution of statutory law, vague concepts
have been replaced by univocal ones. The use of ICTs for the implementation of
statutory law also caused the removal of expert judgments from law.
This analysis is supplemented by an empirical research. Two case studies ex-
plore the specific development of law, administrative organization, and ICTs:
study grants and the enforcement of traffic regulations.

Case  study  1:  Study  grants
The development of Dutch law with regard to the study grants can be divided
into three periods. During the first period (from the end of the nineteenth cen-
tury until 1960) there was no statutory law. Only some students are entitled to
apply for a grant and civil servants did not have a legal framework to assess

applications. There were no legal guarantees for students: if administration
decided that a student should not be granted a scholarship, a student could not
make an appeal against that decision. The second period started  in   1960  and
ended in 1986. During this period administration used regulations for the assess-
ment of applications. Although these regulations were not insignificant, they
only had a minor legal status. In the first period these legal regulations were
more detailed. Despite detailed regulations, students were still formally not
legally entitled to a study grant. In practice, the differences between the study
grant as a favor and the study grant as a legal right gradually faded. The Act on
study grants, which  came into force  in 1986, changed this situation.  This  act
introduced a detailed legal framework. Because this framework was laid down
in an act. students could not dispute it. Although students were formally able to
appeal against the decisions of the administration, there was hardly any possibil-
ity of escaping the legal framework. Uniformity, formal equality, and legal
security were the act's main goals. A study grant became a student's legal right,
instead of an administrative favor. The underlying conception of study grants as
a 'care system' had been replaced by a notion of study grants as a 'basic ser-
vice'.
The development of the administrative organization which implements the
system of study grants  can  also be separated in several periods.  In  1949,  a  spe-
cific department was established to assess applications for a study grant. From
1949 until 1984 this department gradually and quietly expanded. It was an
implementation department, which meant among other things, that it was not
able to develop policy. The organization lacked the departments for personnel,
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finance, and communication. Because students had to apply for a grant every
year, the department had to organize an annual campaign. Each application (i.e.
a single client) was dealt with entirely by the same civil servant. These civil
servants had a specific status because they were authorized to award a grant.
The department was organized around these professionals. Although they had to
implement the regulations, they were not bound by the statutory framework.
During the seventies and eighties more detailed regulations gradually limited
their freedom.
Because  the  new  Act on study grants  came into force  in  1986. a new organiza-
tion had to be designed and implemented. During the first years after the Act
had become effective, the organization was continuously reorganized.  In   1988
the organization's structure stabilized.  On  1  July  1988  a new organization  was
implemented. This organization was functionally structured. The annual cam-
paign was replaced by a continuous flow of applications and mutations. The
assessment of applications was almost completely automated. Only some of the
cases had to be assessed and the assessment employees were grouped according
to their specialism. New types of jobs were created, which related to the auto-
mated system and the management of the production line. Some of the old jobs
disappeared.
In  November  1996 the organization started a new process of organization devel-
opment which is still continuing to the present date. The 'redesigning process'
aimed to restructure both the organization and the automated system. The func-
tional structure of the organization was not satisfactory. The administrative
processes had to follow the customer's logic instead of the administrative func-
tion's logic. Despite the complexity of the legal framework, information tech-
nology should enable integral customer assessment by individual clerks. While
the organization started as a clerical bureaucracy, it first transformed into a
production bureaucracy. The redesigning process seems to lead to a service
bureaucracy.

The development of ICTs can be separated into three periods. During the sixties,
the organization automated its administration. From then on the automated
system gradually took over more tasks from the clerks, but the system did not
take over their responsibilities. The clerk remained responsible for his or her
decisions. The system only supported the work of professional clerks.  In  1986,  a
new system was developed. This system did not only take over the administra-
tive tasks but also the assessment of individual applications. The organization
only performed the functions which could not be performed by the system.
Thus, the organization was built around the automated system. Data had to be
entered and therefore the organization needed departments with staff to do this.
Also the system's output (printed decisions) had to be processed. Finally, the
system's maintenance required specific expertise. The redesigning process led to
a third period. Although the new system still does not exist, the redesigning
process led to the necessity of a new system. This new system does not concen-
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trate on the functions it has to perform. The existing system only executes the
Act on study grants. In future, the system will execute several acts which are
interconnected. The core of the new system will be the database, while the
algorithm of the Act on study grants can be seen as the core of the existing
system.
Generally. ICTs have developed according to a specific pattern. First, the ICTs
were  invisible and supporting.  In  1986,  when the Act on study grants came into
force, the role of the system changed radically. The system became noticeable
and took a leading role regarding the organization's structure. The redesigning
process changed the role of ICTs again. Although the ICTs of the future will be
noticeable, they are supposed to support organizational structures and processes.

Case study 2:  the enforcement of traffic regulations
The second case study analyzes the enforcement of traffic regulations. In the
nineteenth century the legislator explicitly chose for a penal system to enforce
the traffic regulations. The choice for a penal system also encompassed the
choice for a specific organizational framework. An impartial and independent
judge was the only person who was authorized to penalize traffic regulations
violations. Another characteristic of the penal system was the principle of indi-
vidual assessment. The penal system required an individual assessment of a
specific case. Various circumstances had to be taken into account with regard to
negligence and proof.
The growth of motorized traffic led to a growth in the number of traffic of-
fences. Fundamentally, the penal system remained the same. Only the subdistrict
courts were authorized to penalize an offence. To deal with the growing number
of offences, out-of-court settlement was introduced. Through out-of-court settle-
ment a time-consuming and expensive process could be averted. Initially, only
the public prosecutor was authorized to offer an out-of-court settlement. In
1957, the police were also authorized to offer an out-of-court settlement. The
growing numbers of offences led to a certain degree of routinization and stan-
dardization. The out-of-court settlement started as a legal process of assessment.
It gradually transformed into an administrative routine process. The transforma-
tion into an administrative routine process facilitated the introduction of ICTs.
The first automated systems concentrated on routine activities and routine cases.
The collection of debts seemed to be particularly easy to automate. At the end of
the eighties the penal system could only be formally characterized by individual
assessment and tailor-made judgment. In practice, the penal system had been
standardized and routinized. Most of the cases were handled by an automated
system.
Partially because of these developments the penal system was constantly chal-
lenged. Would it not have been better to choose an alternative way of enforcing
traffic regulations? The penal system required an impartial and independent
judge to penalize an offence. The subdistrict courts were therefore confronted
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with an overload of traffic cases. The office of the public prosecutor was also
swamped with traffic violations. Many cases were dismissed because of lack of
staff and many warrants of arrest were discarded because the police were not
able to execute them. During the eighties, the legislator decided to replace the
penal system  with an administrative system  of en forcement.  In  1990,  the  Act  on
the administrative enforcement of traffic regulations (Mulder-act, named after its
instigator) came into force. From then on most of the traffic regulations were
enforced by an administrative system.
The new legal framework radically changed the organizational framework. The
centralization of debt collection was one of the most important changes within
the organizational framework. Several organizations in the penal system col-
lected payment of penalties. The police and the office of the public prosecutor
both collected payment of out-of-court settlements. The office of the public
prosecutor also collected payment of pecuniary penalties. After the Mulder-act
came into force only one organization collected payments. This was a new
organization: the National Judicial Collection Office (Centraal Justitieel Incasso
Bureau, or CJIB). The CJIB is a production organization which is able to deal
with a large number of cases. Legal expertise has thus been replaced by manage-
ment skills with regard to the production line. Efficiency has become a central
issue within the organization.
Therefore, this case also demonstrates a transformation of the underlying organi-
zational concepts and principles. The old penal system encompassed a profes-
sional organizational framework. The new legal system created a machine
bureaucracy. Individual assessment of a case is not necessary anymore. Instead,
the enforcement of traffic regulations is almost entirely routinized and standard-
ized. In the first instance, the professional legal process has been replaced by an
administrative routine process.
A new information system was developed parallel to the Mulder-act. The system
development took the act as its starting point. The act has been translated into a
(decision) algorithm which is fed into the automated system. Subsequently, the
organization was built around the system which processed cases automatically.
It also led the cases through the organizations concerned i.e., the police, CJIB,
the public prosecutor, subdistrict courts, and the departments of the CJIB. The
act had to be adjusted on several occasions to meet the needs of the automated
system.
Since its establishment, the organization of the CJIB gradually grew. It took
over new tasks and new responsibilities. It also developed new information
systems. As the organization grew, it appeared to be more and more difficult to
coordinate the processes within the organization. Therefore, the organization
started a redesigning process. At first, this process concentrated on the informa-
tion systems within the organization. However, redesigning the information
systems could also change the structure of the organization which in turn could
even affect the underlying legal framework.
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Conclusions and issues
The case study results are analyzed in chapter eight. This study concludes with a
summary of the main findings and reflections on some of the issues regarding
law, organization, and ICTs (chapter nine). Several issues have been defined.
The first issue concentrates on the role of ICTs. The case studies demonstrate
that ICTs play a prominent role in the development of both the legal and the
organizational framework. But, the question is whether this role can be theoreti-
cally broadened. Can the dynamics of ICTs be seen as imperative for the devel-
opment of law and organization? The second issue relates to this. Do the rede-
signing processes lead to new kinds of organizations? And if so, what are the
contours of these organizations? Legal issues arise from the development of
ICTs and organization. How should relationships between legal instruments and
legal guarantees be assessed? Are the existing legal guarantees still adequate in
a digital environment? And if not, which new legal guarantees should be devel-
oped to maintain the rechtssmat in its digital form? Finally, attention is drawn to
an approach which focuses on law, organization, and ICTs. This study attempts
to demonstrate the outlines of such an approach. These outlines still have to be
supplemented and tested both theoretically and empirically.
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Bijlage

Overzicht van gespreksthema's

1.  Aard van de betrokkenheid van de respondent bij de ontwikkeling van de wetge-
ving, de inrichting van de organisatie en ICT.

2.  Inrichting van het beschikkingsproces en de ontwikkeling daarvan in de loop van
de tijd.

3.  Karakterisering van de organisatie (of organisaties) en ontwikkeling daarvan in
de loop van de tijd, in het bijzonder aan de hand van:

-        het patroon van arbeidsdeling;
-        de orientaties en rolopvattingen van uitvoerenden;
-     de interne machtsverhoudingen in de organisatie, met name de verhou-

dingen tussen staf(afdelingen), uitvoerders en management.

4.  De ontwikkeling van ICT in de organisatie, gericht op het beschikkingsproces.
Ook de ontwikkeling van het WSF-systeem, respectievelijk het systeem-Mulder:
- Welke keuzen zijn daarbij gemaakt en wat is daarvan de achtergrond?
-         Hoe is het systeem ingericht en waarom?
-       Wat is de verhouding geweest tussen systeemontwikkeling, ontwikkeling

van de wet en de organisatie-ontwikkeling?
5. Interacties tussen ontwikkelingen in wet, ICT en inrichting van de organisatie.

6.  Aandachtspunten en suggesties voor het onderzoek (documenten, respondenten,
invalshoeken, conclusies, enzovoort).

Overzicht van gesprekspartners voor de case-studies

A. Bekhof (CJIB, verschillende posities en functies)

P. Bisschop (coordinator applicatiebeheer Korps Landelijke Politiediensten, daar-
voor verschillende functies bij KLPD en Algemene Verkeersdienst)

P. van den Bosch (hoofd afdeling kanton arrondissementsparket Amsterdam, daar-
voor verschillende functies in de parketorganisatie)

mr. H.A. van Brummen (hoofdofficier van justitie Haarlem, daarvoor onder meer
gedelegeerd opdrachtgever project-Mulder Ministerie van Justitie)

drs. J.J.H.M. Derksen (directiesecretaris IB-Groep)

R. Dorenbos (hoofd ICT-afdeling CJIB)
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Prof. dr. Ph. Eijlander (directeur Schoordijk Instituut Katholieke Universiteit Bra-
bant, voorheen onder meer Ministerie van Justitie en betrokken geweest bij commis-
sie Openbaar Ministerie)

dr. ir. C. van Eykelenburg (ten tijde van het onderzoek hoofddirecteur IB-Groep)

A. Groenendijk (projectleider informatica in het kader van herontwerp IB-Groep)

mevrouw mr. J. Hamminga (coordinator gijzelingen CJIB)

mr. drs. A. Hazelhoff (directeur CJIB)

W.R. ter Horst (juridisch medewerker Arrondissementsparket Arnhem, verschillen-
de functies in parketorganisatie)

mevrouw mr. J.E. Huisman-Troost (projectmanager executie CJIB, daarvoor onder
meer secretaris landelijk executie-overleg)

E. Keizer (hoofd Toekennen IB-Groep, voorheen verschillende uitvoerende en
managementfuncties bij IB-Groep en voorgangers)

mevrouw drs. M.R.J. Koopman (hoofd Ontwikkeling & Auditing CJIB)

mr. A. Kors (hoofd sector Staats en bestuursrecht Ministerie van Justitie)

mevrouw mr. R. Kortlang (hoofd afdeling Juridische Zaken CJIB)

mevrouw M. Lubach (stafmedewerker Opleidingen CJIB, daarvoor verschillende
functies CJIB)

R.L.G. Nelissen (project- en interimmanager Ordina, nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van het systeem-Mulder)

mevrouw mr. I. van Oldeniel (directeur productgroep studiefinanciering IB-Groep)

ing. E. Peters (directeur facilitair bedrijf IB-Groep, voorheen onder meer projectlei-
der herontwerp)

J. Schijf (directie Algemene Zaken Ministerie van Justitie, betrokken geweest bij
ontwikkeling systeem-Mulder en beleid Ministerie van Justitie ten aanzien van
automatisering)
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mr. J. Smit (senior beleidsmedewerker IB-Groep, onder andere betrokken geweest
bij ontwikkeling Wet studiefinanciering en WSF-systeem)

M.B. van Splunter (stafmedewerker ontwikkeling en kwaliteit CJIB, daarvoor onder
meer hoofd COG en diverse functies binnen arrondissementsparket)

J.M. van Spronsen (Accountmanager OM-ZM CJIB, verschillende functies bij
politie, secretaris commissie feiten en tarieven, betrokken bij projectteam Mulder)

mr. D.W. Steenhuis (Procureur-Generaal Arnhem, daarvoor Ministerie van Justitie
en verschillende posities Openbaar Ministerie)

mr. M.E.F. Tegzess (senior beleidsmedewerker IB-Groep)

L. van Tilburg (adjunct-directeur CJIB, daarvoor onder meer Ministerie van Justitie
en nauw betrokken bij project-Mulder)

A. Visser (hoofd landelijke coordinatie van arrestatiebevelen CJIB, daarvoor ver-
schillende functies CJIB en arrondissementsparket)

J.J. de Vrieze (Off'icier van Justitie Rotterdam, voorheen ook politie en projectteams
Mulder en STRABIS)

Overzicht van gesprekspartners voor toetsing van de bevindingen

Prof. dr. M.A.P. Bovens (Universiteit Utrecht)

Prof. dr. Ph. Eijlander (Katholieke Universiteit Brabant)

Prof. dr. A.W. Koers (Universiteit Utrecht)

Prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen (emeritus Erasmus Universiteit Rotterdam)
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