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1 INLEIDING 

Het debat over de kerntaken van de politie staat niet op zichzelf. Het past 
in een veel bredere bestuurskundige evolutie, waarbij het coördinatieme
chanisme voor het overheidsbeleid evolueert van de traditionele hiërarchi
sche sturing naar marktsturing en netwerksturing. In een dergelijke context 
komen twee vragen steeds opnieuw terug: Welke taken moeten aan welke 
(publieke of private) actoren gealloceerd worden en hoe wordt de beleids
voering omtrent deze taken het best gecoördineerd? Het is de bedoeling van 
deze bijdrage om het kerntakendebat binnen de politie in deze ruimere dis
cussie te situeren en om meteen ook enkele lessen te trekken uit de ervaring 
met gelijkaardige debatten in andere domeinen van het overheidsbeleid. 
Daarbij zal ingezoomd worden op één bepaald besluitvormingsmodel dat 
ontwikkeld werd om vragen naar taakallocatie op een systematische manier 
te behandelen. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen we proberen 
aan te tonen dat dergelijke besluitvormingsmodellen nuttig kunnen zijn ter 
ondersteuning van het kerntakendebat in de politie. In een derde paragraaf 
doen we een poging om een onderscheid te maken tussen verschillende ty
pes van criteria die men kan gebruiken in het kerntakendebat. Het is be
langrijk om de verschillen tussen die types voor ogen te houden want de 
mate waarin respectievelijk wetenschappers en politieke actoren een zin-

1 Mdeling Criminologie, K.U.Leuven. 
2 Instituut voor de Overheid, K.U. Leuven. 
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volle bijdrage kunnen leveren aan het kerntakendebat hangt, sterk af van 
het type criterium dat men hanteert. 

2 Het politionele kerntakendebat in een ruimer 
perspectief 

Het ontbreekt in de bestuurskunde niet aan modieuze, vaak Angelsaksisch 
getinte, termen om recente evoluties te omschrijven: minimal state; steering, 
rather than rowing; netwerksamenleving; publiek-private samenwerking; 
fromgovernment to governance ... Hoe divers de termen en hun oorsprong ook 
zijn, ze verwijzen allemaal naar één onderliggende beweging die we in heel 
wat beleidssectoren in zowat de ganse westerse wereld vaststellen: een ver
schuiving van het coördinatiemechanisme in het overheidsbeleid. Vroeger, 
zo gaat het verhaal, stond hiërarchische sturing centraal. De overheid stond 
in essentie boven de samenleving en het was haar taak om via allerlei hië
rarchische instrumenten (wet- en regelgeving, audits en inspecties ... ) de sa
menleving te sturen in de richting die door de democratische instellingen 
werd gedefinieerd. Door allerlei evoluties (cf. infra) is die hiërarchische stu
ring echter verzwakt en zijn twee nieuwe vormen van sturing (of preciezer: 
coördinatiemechanismen) in de plaats gekomen. 
De meest spectaculaire (en vaak ook de meest verontrustende voor de aan
hangers van hiërarchische sturing) verschuiving is die naar marktsturing. 
Taken worden dan niet meer gecoördineerd door top-down richtlijnen en 
controle, maar door competitie en het samenspel van vraag en aanbod. Het 
kan dan zowel gaan om competitie binnen de overheid (bijvoorbeeld pres
tatieverloning op individueel niveau of prestatiecontracten en interne kost
prijsverrekening op het niveau van organisaties) als tussen de overheid en 
de intermediaire en private sector. De ultieme vorm van marktsturing is ui
teraard de volledige privatisering van taken en organisaties in een vrije 
markt waardoor deze volledig door het competitiemechanisme worden be
heerst (bijvoorbeeld de voortschrijdende privatisering van Belgacom op een 
geliberaliseerde telecommunicatiemarkt). 

Een tweede coördinatiemechanisme dat misschien minder spectaculair is, 
maar ook steeds frequenter voorkomt, is netwerksturing. Hier staat de over
heid niet meer boven de samenleving zoals bij hiërarchische sturing. De 
overheid daalt neer in de samenleving, niet om in competitie te gaan met 
concurrenten (marktsturing), maar om een actor te worden in maatschap
pelijke netwerken. Meestal is het dan de ambitie van de overheid om een 
rol te spelen als regisseur in een bepaald beleidsdomein. De overheid func
tioneert dan als spin in een complex web van organisaties (bijvoorbeeld de 
overheid als regisseur van lokaal sociaal beleid door publieke en private or-
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ganisaties) en laat haar stijl van regisseren daarbij afhangen van het type be
leidsbeslissing en de maturiteit en de bereidheid om mee te werken van de 
maatschappelijke actoren. 
Wat hier geschetst werd, is uiteraard een theoretische evolutie van archety
pes. In concrete beleidsdomeinen gaat het meestal om een combinatie van 
de drie coördinatiemechanismen, waarbij er wel belangrijke accentver
schuivingen zijn: steeds minder gebruik van hiërarchie en steeds meer van 
netwerk en markt. 

De volgende evidente vraag is die naar het waarom. Hoe komt het dat we, 
vooral de jongste twee decennia, dergelijke spectaculaire verschuivingen 
zien in zoveel verschillende beleidsdomeinen en in zowat de ganse westerse 
wereld? We beperken ons hier tot drie tentatieve antwoorden op wat één 
van de meest bestudeerde vragen is in de huidige bestuurskundige en ma
cro-economische literatuur. 

Ten eerste past deze verschuiving van coördinatiemechanismen in een 
meer fundamentele beweging van fragmentatie van de overheid, zowel 
naar deelstaten en lokale overheden, als naar het supranationale niveau. 
Wat dit laatste betreft, heeft de Europese Unie trouwens een enorm belang
rijke (en soms onderschatte) rol gespeeld in de liberalisering en privatise
ring van heel wat sectoren die tot enkele decennia geleden als onbetwist 
overheidsdomein werden beschouwd (spoorwegen, telecommunicatie, 
energie). 
Ten tweede past deze verschuiving in een belangrijke evolutie binnen het 
discours over overheidsmanagement. Sinds het begin van de jaren '80 wor
den de overheidsdiensten in de westerse wereld overspoeld door een mo
demiseringsgolf, vaak omschreven als New Public Management of Nieuw 
Overheidsmanagement. Het gaat om een vrij vaag containerbegrip dat ver
wijst naar heel diverse (en soms contradictorische) innovaties, variërend 
van de invoering van prestatieverloning over het propageren van kwali
teitsmanagement tot het promoten van verzelfstandiging en privatisering 
van overheidsdiensten. Wat al deze innovaties gemeen hebben, is een ge
loof in de weldaden van managementtechnieken uit de private sector en 
een diep wantrouwen tegenover klassieke instrumenten van overheidsstu
ring. In een dergelijk discours is een evolutie van hiërarchische sturing naar 
markt- en netwerksturing een evidente stap. 

Tot slot is het zo dat de dynamiek niet alleen vanuit de overheid zelf komt. 
Een bijzonder belangrijke impuls komt uit de samenleving. Bedrijven, 
NGO's en individuele burgers verwachten steeds meer van de overheid, op 
een moment dat de overheid beperkte financiële mogelijkheden heeft door 
schuldenlasten uit het verleden en het dreigende pensioentekort in de toe-
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komst. Mede door deze omstandigheden vermindert het vertrouwen in de 
overheid en dus ook de legitimiteit van de overheid om beleid te voeren. 

Daar komt dan ook nog eens bij dat allerlei technologische evoluties leiden 
tot een groeiende behoefte aan technische expertise die de overheid niet al
tijd in huis heeft. In de context van dergelijke maatschappelijke verande
ringen wordt hiërarchische sturing door de overheid steeds minder effectief 
en legitiem en gaat men op zoek gaan naar andere coördinatiemechanis
men. Hoewel dit niet altijd erkend wordt in de officiële retoriek, gebeurt dit 
in de praktijk vaak noodgedwongen vanuit een filosofie: "ifyou cannot con
trol them, join (or compete with) them". 

Wat we net schetsten is een brede, theoretische evolutie, maar het is nuttig 
om ter afronding van deze situerende paragraaf even kort in te gaan op de 
specifieke praktijk in België. Als we hierop focussen blijkt het in de praktijk 
om een evolutie in twee richtingen te gaan. Aan de ene kant is er inderdaad 
een evolutie waarbij het hiërarchische coördinatiemechanisme verzwakt 
ten voordele van markt en netwerk, wat zich vooral manifesteert in een li
beralisering van bepaalde markten en een verschuiving van overheidstaken 
naar de particuliere sector, bijvoorbeeld door publiek-private samenwer
king of door privatisering. Tegelijkertijd zien we echter ook een beweging 
in de andere richting, waarbij actoren uit de particuliere sector meer dan 
vroeger betrokken worden bij het overheidsbeleid. Het is in een dergelijke 
context dat de overheid de regisseursrol opneemt waarvan hoger sprake 
was. Schoolvoorbeelden hiervan zijn het lokaal sociaal beleid en het ar
beidsmarktbeleid, waarin respectievelijk het lokale besturen en de VDAB de 
rol van regisseur spelen of willen spelen. Kortom, ook in België is het beeld 
complexer dan dat van een unidirectionele verschuiving van hiërarchie 
naar markt en netwerk. Het gaat veeleer om (weliswaar soms sterke) accent
verschuivingen binnen de mix van deze drie coördinatiemechanismen. 

3 Een taakallocatie-instrument ter ondersteuning 
van het kerntakendebat 

Een centrale vraag in het kerntakendebat is die van de taakallocatie: wie 
moet welke taak op welke wijze (ondermeer met welk coördinatiemechanis
me) uitvoeren? In de bestuurskundige literatuur zijn verschillende instru
menten ontwikkeld die beleidsmakers kunnen ondersteunen bij het nemen 
van dergelijke beslissingen inzake taakallocatie3. In deze paragraaf gaan we 

3 Teulings, C., Bovenberg, A. en van Dalen, H., De calculus van het publieke belang, Den Haag: 
Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken, 224, 2006. 

160 CPS - Cahier Politiestudies nr. 0 - 2006- p 157-171 



Het kerntakendebat continued 

in op één concreet instrument dat mede werd ontwikkeld door één van de 
auteurs van dit stuk4

• Het instrument wordt kort toegelicht en aan de hand 
van één concreet taakallocatieprobleem in de politionele sector gei1lus
treerd. Omwille van plaatsgebrek zal deze bespreking onvermijdelijk be
staan uit een erg summiere en bijgevolg weinig genuanceerde samenvatting 
van het eigenlijke instrument5• We nodigen de geïnteresseerde lezer dan 
ook uit om bij onduidelijkheden het eigenlijke taakallocatie-instrument 
(T AI) of andere gelijkaardige instrumenten te consulteren. 

Het doel van het taakallocatie-instrument is om ondersteuning te bieden 
bij de keuze voor een concrete allocatievorm. Bij wijze van illustratie toont 
tabel 16 een breed (maar niet exhaustief) overzicht van verschillende allo
catievormen. Dit kan als een continuüm worden beschouwd met de tradi
tionele overheidsdienst aan het ene uiteinde en het afstoten naar de private 
sector aan het andere. 

Tabell: Overzicht van allocatievormen 

Traditionele Dit is een kerndepartement dat onder rechtstreeks gezag van een 
overheidsdienst minister of andere politiek verantwoordelijke staat. 

Interne verzelf- Dit is een verschijnsel waarbij taken binnen de klassieke traditio-
standiging nele overheidsorganisatie verschoven worden naar een op af-

stand geplaatste organisatorische eenheid die echter deel blijft 
uitmaken van het rnaederdepartement en waarbij de volle poli-
tieke verantwoordelijkheid bij de minister blijft liggen en waar-
bij de hiërarchische relaties tussen de minister en de top van de 
organisatie ongewijzigd blijven. 

Externe verzelf- Dit is een verschijnsel waarbij in meerdere of mindere mate ta-
standiging ken aan de bestaande overheidsorganisatie worden onttrokken 

en waarbij deze organisatie buiten het ministeriële departement 
staat en waarbij de hiërarchische relatie tussen top van de orga-
nisatie en minister vervangen wordt door een wettelijk omschre-
ven relatie. 

Uitbesteding Dit is het (competitief) gunnen van onderdelen van de beleids-
cyclus aan (private) actoren die hierover een contract afsluiten, 
op de naleving van het contract worden afgerekend en voor de 
prestaties een financiële vergoeding krijgen. 

4 Verhoest, K., Vervloet, D. en Bouckaert, G., Overheid, markt of non-profit? Onderbouwing van 
het maatschappelijk kerntakendebat, Gent Academia Press, 2003. 

5 Verhoest, K., Vervloet, D. en Bouckaert, G., Overheid, markt of non-profit? Onderbouwing van 
het maatschappelijk kerntakendebat, Gent Academia Press, 2003. 

6 Verhoest, K., Vervloet, D. en Bouckaert, G., Overheid, markt of non-profit? Onderbouwing van 
het maatschappelijk kerntakendebat, Gent Academia Press, 2003. 
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Publiek-private Dit is een regeling tussenoverheids-en private actoren waarbij 
samenwerking ze samenwerken om publieke infrastructuren of diensten te 
(PPS) voorzien. Kenmerkend hierbij is dat risico's en compensaties ge-

deeld worden. 

Derde sector Dit zijn alle mogelijke georganiseerde initiatieven van burgers 
rond een bepaald thema. Dit kan gaan van een wijkcomité tot 
een politieke partij. Een meer gebruikte term in het Nederlandse 
taalgebied is het middenveld. 

Privatiseren Het overdragen van een activiteit aan de markt maar zonder de 
regelgeving of de controle over de activiteit op te geven. 

Afstoten Het volledig overdragen aan de markt zonder dat er nog maatre-
gelen worden genomen om de markt te ordenen of de afgestoten 
actor te sturen. 

Het T AI wil besluitvormers ondersteunen zodat ze komen tot een gepaste 
beslissing over de geschikte allocatievorm. Die besluitvorming gebeurt in 
drie luiken, die elk een antwoord willen bieden op een andere vraag7

: 

- Is de voorliggende taak een probleem waar de overheid zich om moet 
bekommeren (met andere woorden een overheidsverantwoordelijk
heid) en, zo ja, wat zijn de fundamentele beleidsdoelstellingen? 

- Moet de taak gealloceerd worden aan een publieke of particuliere actor? 
- Indien de taak gealloceerd wordt aan de overheid, voor welke interne or-

ganisatievorm kiest men dan best in de overheid? 

Om deze vragen te illustreren zullen we als hypothetisch en vereenvoudigd 
voorbeeld de vraag nemen hoe de taak 'voorkomen van zakkenrollen in 
drukke winkelstraten' het best kan worden toegewezen. 

Het is belangrijk vooraf al te benadrukken dat het instrument niet noodza
kelijk een absoluut en onbetwistbaar antwoord geeft over wat de meest op
timale taakallocatievorm is. Het is geen algoritme dat op een mechanische 
manier een eenduidig antwoord geeft op de allocatievraag. Het is bedoeld 
als een manier om de politiek-ambtelijke discussie met betrekking tot de 
optimale taakallocatie te structureren aan de hand van relevante vragen en 
criteria en om het uiteindelijke beslissingsproces te onderbouwen met rele
vante afwegingen. Uiteindelijk zullen de (politieke) verantwoordelijken een 
keuze moeten maken uit de mogelijkheden die het instrument aanbiedt. 

7 Wat volgt is een sterk vereenvoudigde versie van het TAL Verschillende substantiële stappen 
worden overgeslaan omwille van plaatsgebrek. Voor een volledige beschrijving van het 
instrument, zie Verhoest et al. 2003. 
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3.1 Luik 1: Bepalen van overheidsverantwoordelijkheid en wat zijn 
de fundamentele beleidsdoelstellingen? 

In de eerste plaats dient men zich af te vragen of het probleem dat aan de 
grond ligt van de bestudeerde taak zo belangrijk is dat 'de overheid er zich 
zorgen over moet maken' (wat daarom nog niet automatisch impliceert dat 
de overheid het zelf moet oplossen). Dit is een uitgesproken politieke beslis
sing, wat meteen een illustratie is van het feit dat het instrument maar tot 
op zekere hoogte een wetenschappelijke ondersteuning kan bieden (cf. in
fra). Laten we voor het voorbeeld veronderstellen dat men het er politiek 
over eens is dat zakkenrollen een belangrijk maatschappelijk probleem is 
waar de overheid iets moet aan doen. Men erkent zakkenrollen als een straf
baar feit dat bovendien de openbare orde en het veiligheidsgevoel van bur
gers ernstig in het gedrang kan brengen. 

Ten tweede dient men zich af te vragen wat de 'fundamentele beleidsdoel
stellingen en de procedurele normen' zijn die men nastreeft bij het oplos
sen van het probleem. Deze keuzes zullen een belangrijke invloed hebben 
op de wijze waarop men het probleem kan verhelpen en tot wie men zich 
zal moeten richten om het probleem op te lossen. De fundamentele beleids
doelstelling voor ons probleem zou erin kunnen bestaan dat men zakken
rollen tot een absoluut minimum wil reduceren. Men zou dit dan bijvoor
beeld kunnen kwantificeren als het aantal gevallen van zakkenrollen per 
10.000 voorbijgangers dat men acceptabel vindt. Voorbeelden van proce
durele normen die men zou kunnen nastreven bij de implementatie van dit 
beleid zijn rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, rechtvaardigheid en transpa
rantie. Deze normen garanderen dan dat alle mogelijke verdachten er zeker 
van kunnen zijn dat ze op een rechtmatige en niet-discriminatoire manier 
behandeld zullen worden. 

Ten derde dient men een keuze te maken voor een type beleidsinstrument 
of een globale 'instrumentenmix'. Daarbij kan men denken aan de v<!>lgen
de instrumententypes: 

- Gedragsbeïnvloedende communicatieve instrumenten zoals informatie 
en aanmaning of aansporing; 

- Gedragsbeïnvloedende economische instrumenten zoals subsidies, boe
tes, belastingen heffingen; 

- Directieve juridische instrumenten zoals regulering; 
- Directe voorziening door een overheidsprogramma. In dat geval maakt 

de overheid financiële middelen vrij om hetzij zelf, hetzij via onderaan
nemers de dienst direct te laten leveren. 
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In het geval van ons probleem van zakkenrollers in winkelstraten kunnen 
we bijvoorbeeld denken aan een combinatie van directieve juridische in
strumenten en een preventieve informatiecampagne (gedragsbeïnvloedend 
communicatief instrument). Preventie van zakkenrollen kan ook gebeuren 
door een zichtbare bewaking en patrouilles in winkelstraten of winkelcom
plexen. Hierna spitsen we het hypothetische voorbeeld verder toe op de 
vraag wie in de toepassing van deze instrumenten kunnen voorzien8• 

Wanneer de beleidsmakers tot de conclusie gekomen zijn dat het om een 
overheidsprobleem gaat en de beleidsdoelstellingen en procedurele nor
men hebben vastgelegd, zullen ze (in het geval van een bestaand beleid, zo
als hier het geval is) moeten nagaan of die doelstellingen en normen gerea
liseerd worden binnen het huidige beleid en tegen een aanvaardbare kost. 
Als dat niet het geval is, moet een wijziging van de taakallocatie overwogen 
worden en gaat men door naar luik 2. 

3.2 Luik 2: De allocatie van een taak aan publieke of private 
actoren 

Nadat in het eerste luik de globale aanpak bepaald is, moet in het tweede 
luik onderzocht worden wie het beleid concreet zal uitvoeren. 

Eerst wordt de capaciteit binnen de overheid voor de taakuitvoering geana
lyseerd. Wanneer blijkt dat de overheid de taak zelf zou aankunnen, impli
ceert dit niet dat de overheid deze taak ook effectief krijgt toegewezen. Im
mers, dat de overheid de taak aankan, sluit niet uit dat een andere actor niet 
(beter) in staat is om deze taak uit te voeren. 
Daarom moet er vervolgens nagegaan worden of de taak niet beter door pro
fit of non-profit actoren alleen kan gebeuren of via samenwerking tussen de 
overheid en de andere sectoren. Pas na het overwegen van alle mogelijkhe
den wordt beslist of al dan niet de overheid zelf de taak voor zich neemt. 
Om de beslissing te nemen of een actor een taak wel of niet aankan en dit 
beter doet dan een andere, worden in dit luik een uitgebreide reeks vragen 
gesteld. We geven hierna enkele voorbeelden van dergelijke vragen voor elk 
van de drie algemene vragen die in deze module moeten beantwoord wor
den. 

8 Hierbij zullen we het voorbeeld sterk vereenvoudigd voorstellen, zonder rekening te houden 
met een aantal factoren die in werkelijkheid een dwingende rol spelen (ondermeer de vige
rende wetgeving). De toepassingen op dit voorbeeld zijn dus louter bedoeld ter illustratie, 
niet als uitspraken over hoe de taken ons inziens optimaal worden georganiseerd. Daarvoor 
is een veel systematischere analyse van een concrete casus met overleg met betrokken acto
ren noodzakelijk. 
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3.2.1 Kan de overheid zelf de taak alleen uitvoeren? 

- Zijn er geen problemen inzake de capaciteit van de overheid? Heeft de 
overheid wel voldoende middelen en know-how en is de overheid wette
lijk wel in staat om de taak uit te voeren? Voor onze taak ter bestrijding 
van het zakkenrollen lijken know-how en wettelijk kader geen probleem. 
Wel zou men kunnen redeneren dat een drastische reductie van het ri
sico op zakkenrollen zoveel personeel vereist dat de overheid zou kun
nen beslissen om niet zoveel middelen te investeren. 

- Is er geen risico op overheidsfalen? Overheidstalen kan een gevolg zijn 
van onnodige inefficiënties door bureaucratische regels of door een ge
brek aan concurrentie. Als dergelijke risico's zich voordoen dient men 
na te gaan of dit overheidstalen niet voorkomen kan worden door een 
en ander beter te organiseren (bijvoorbeeld door het invoeren van pres
tatiemanagement of andere vormen van competitie binnen de over
heid). Indien ook dit niet mogelijk blijkt, dan wordt best een andere 
allocatievorm overwogen. 

3.2.2 Kunnen derden deze taak ook alleen uitvoeren? 

- Zijn er derden aanwezig die voldoende capaciteit hebben en ook bereid 
zijn om deze taak uit te voeren? In ons voorbeeld kunnen we in het ge
val van bewaking en toezicht aan private bewakingsfirma's denken of in 
het geval van een preventieve informatiecampagne bijvoorbeeld aan de 
lokale middenstandsvereniging. 

- Zijn er geen problemen te verwachten met een uitvoering door derden 
omwille van specifieke kenmerken van de taak? Dergelijke kenmerken 
kunnen heel divers zijn. Naast de wettelijke beperkingen terzake (bij
voorbeeld reglementering rond private bewakingsfirma's), kunnen we 
denken aan onder meer de volgende factoren: 

- Als de taak van heel groot strategisch belang is voor de overheid, is het 
aangewezen dat deze laatste de taak ook zelf uitvoert. De fundamentele 
keuze voor een leger met soldaten die als ambtenaar beschouwd worden 
(eerder dan een leger van huurlingen) is hiervan een klassiek voorbeeld. 
Maar ook in de politionele sfeer kan men zich dergelijke voorbeelden in
denken. De overheid is in ons huidig staatsbestel de enige maatschappe
lijke actor die het 1Voorrecht' heeft om op een legitieme wijze geweld ten 
aanzien van burgers te mogen gebruiken. Bij ons voorbeeld rond bewa
king in winkelstraten speelt dit gegeven een belangrijke rol, die grenzen 
stelt aan de mogelijke betrokkenheid van private bewakingsfirma's. 
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- Verwant aan het vorige kenmerk is de politieke gevoeligheid. Het kan 
zijn dat deze zo sterk is voor een bepaalde taak dat het belangrijk is dat 
de kiezers via hun gekozenen rechtstreeks een impact hebben op de im
plementatie van het beleid. In een dergelijk gevallijkt het aangewezen 
de taak in publieke handen te houden. 

- Wanneer de doelstellingen van de taak niet eenduidig en exact defi
nieerbaar zijn, is de taak moeilijk toewijsbaar aan derden. Immers, als er 
geen duidelijke doelstellingen zijn, zal het nauwelijks mogelijk zijn om 
te beoordelen of de taak goed of slecht is uitgevoerd en is het dus eerder 
onwenselijk om de taak uit te besteden. Men weet immers nooit of men 
ook echt waar voor zijn geld krijgt. Als we naar ons voorbeeld kijken dan 
lijkt dit niet het geval te zijn. De doelstellingen zijn vrij duidelijk te de
finiëren en, hoewel niet eenvoudig (niet alle gevallen van zakkenrollen 
zullen worden aangegeven), is het toch mogelijk om de doelbereiking 
tot op zekere hoogte te meten. 

- Ook als de overheid niet over de capaciteit beschikt om de uitvoering 
van de taak (indien deze door derden gebeurt) te controleren, is het aan
gewezen dat de taak, minstens gedeeltelijk, door de overheid zelf wordt 
uitgevoerd. Dit is een belangrijk punt. Niet zelden beslist de overheid 
om een taak uit te besteden, maar vergeet ze dat ze toch een zekere ex
pertise moet behouden om de kwaliteit van het uitgevoerde werk te 
kunnen beoordelen. Eén manier om deze expertise in huis te houden 
bestaat erin zelf een deel van de uitvoering voor zijn rekening te nemen. 

- We kunnen ook denken aan een aantal normatieve criteria zoals de ga
rantie op rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en democratische controle, 
waaraan voldaan moet zijn. In het geval dat private bewakingsfirma's 
een rol zouden krijgen in het voorkomen van zakkenrollen in winkel
straten (indien dat al wettelijk toegelaten zou zijn) moet er voldoende 
garantie zijn dat de rechtmatige en rechtsgelijke behandeling van ver
moedelijke zakkenrollers gewaarborgd wordt. Op die procedurele nor
men, die inherent deel uitmaken van de politieke besluitvorming, 
komen we in het derde deel nog terug. 

Indien men beslist heeft om de taak door derden te laten uitvoeren, stelt 
zich natuurlijk de vraag welke derden dit zouden moeten doen en op welke 
manier de taak moet worden toegewezen. 

De eerste optie hierbij is competitieve uitbesteding. In ons hypothetisch 
voorbeeld zouden dan private bewakingsorganisaties met elkaar in compe
titie gaan bij de gunning van contracten inzake bijvoorbeeld de bewaking 
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van winkelstraten. Dé cruciale voorwaarde hiervoor is dat er geen risico op 
marktfalen mag zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de kosten om ingang 
te krijgen tot een markt zo hoog zijn dat er de facto een monopolie of oligo
polie bestaat. Marktfalen doet zich ook voor wanneer gebruikers en vragers 
onvoldoende informatie hebben over de verschillende aanbieders (hun 
prijs, hun kwaliteit en hun betrouwbaarheid). De overheid kan dit marktfa
len aanpakken door de markt beter te structureren en te ( de)reguleren. Als 
men kiest voor competitieve uitbesteding heeft men nog een gamma aan 
verschillende manieren om dit te doen, zoals privatisering of interne en ex
terne uitbesteding. 

De tweede optie is niet-competitieve uitbesteding. Hierbij worden private, 
meestal non-profit, actoren ingeschakeld in het overheidsbeleid door middel 
van subsidies of convenanten. In die convenanten wordt overeengekomen 
welke taken die actoren nastreven en welke middelen de overheid daar te
genover stelt. De organisaties moeten echter niet in competitie gaan, maar 
worden aangewezen. Zo zijn er in de culturele sector heel wat vzw's die on
dersteunende taken vervullen ten aanzien van andere culturele instanties 
en daarvoor overheidsmiddelen ontvangen. In ons voorbeeld zou de be
trokken lokale middenstand bijvoorbeeld een vzw kunnen oprichten die 
ondermeer informatiecampagnes ter voorkomen van zakkenrollen organi
seert en daarvoor subsidies krijgt van de overheid. 

3.2.3 Kan de taak uitgevoerd worden door een samenwerking tussen 
overheidsorganisaties en derden? 

Verschillende van de voorwaarden die hoger reeds besproken werden voor 
de uitvoering van de taak door derden, gelden uiteraard ook hier. Ook voor 
een taak die in samenwerking tussen overheidsorganisaties en derden 
wordt uitgevoerd, is het bijvoorbeeld belangrijk dat de doelstellingen dui
delijk omschreven worden. 

Daarnaast zijn er meer specifieke overwegingen waarom men voor samen
werking zou kunnen kiezen. Het zou kunnen dat zo grotere projecten mo
gelijk worden dan mocht de overheid de opdracht alleen uitvoeren (dit is 
een klassiek argument voor publiek-private samenwerking of PPS). Men zou 
ook voor samenwerking met derden (bijvoorbeeld belangengroepen) kun
nen kiezen omdat zo het draagvlak voor het beleid en dus de aanvaardbaar
heid ervan verhoogt. 
Wat de vormen van samenwerking betreft zijn er verschillende mogelijkhe
den, waarvan publiek-private samenwerking er slechts één is. Andere vor
men zijn onder meer gemeenschappelijk overleg en gemeenschappelijke 
sturing. 
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3.3 Luik 3: de interne organisatie van de overheid als 
taakuitvoerder 

Indien men beslist heeft dat de taak door de overheid moet worden uitge
voerd, blijft nog de vraag hoe de overheid zich hiervoor intern zal organi
seren. Wordt de taak uitgevoerd door een traditionele overheidsdienst die 
onder rechtstreeks gezag van een minister of andere politieke verantwoor
delijke staat, of kiest men voor interne of externe verzelfstandiging (zie ta
bel 1 voor definities hiervan)? Een typische reden om voor één of andere 
vorm van verzelfstandiging te kiezen bestaat erin dat men nood heeft aan 
werkmodaliteiten (bijvoorbeeld. verlonings- en uitgavenregime) die soepe
ler zijn dan die in een klassieke overheidsdienst. Een andere reden is dat 
men beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering wil scheiden, vanuit de ver
onderstelling dat dit tot meer efficiëntie en effectiviteit zal leiden. Ander
zijds zal men zich bij de keuze van een vorm van verzelfstandiging wel moe
ten afvragen of de taak wel voldoende te onderscheiden valt van die van het 
rnaederdepartement en of de nieuw op te richten dienst wel voldoende kri
tische massa heeft om goed te kunnen functioneren. 

4 Drie types van criteria binnen het kerntakendebat 

Het taakallocatie-instrument vermeldt een lange reeks criteria die kunnen 
helpen bij de beslissing of een bepaalde taak al dan niet door de overheid 
moet gebeuren. Die criteria vallen uiteen in drie types. 

Ten eerste zijn er de 'technische geschiktheidcriteria', die het zwaartepunt 
van het taakallocatie-instrument uitmaken. Ze richten zich op de vraag of 
de betrokken taak bepaalde kenmerken heeft die ze geschikt maakt voor een 
bepaalde organisatievorm. Dergelijke criteria worden aangebracht vanuit 
wetenschappelijke inzichten of praktijkervaringen. Een voorbeeld hiervan 
is de hoger vermelde overweging dat het risico op marktfalen de mogelijk
heid tot competitieve gunning van een bepaalde taak kan beperken. 

Ten tweede zijn er de 'doelmatigheidscriteria' die in algemene zin de vraag 
stellen in hoeverre de taak via een bepaalde organisatievorm efficiënt en ef
fectief kan worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk 
dat de (politieke) beleidsvoerders zeer duidelijk vastleggen wat de beleids
doelstellingen zijn met betrekking tot het maatschappelijke probleem. Im
mers, pas als de doelstellingen duidelijk bepaald zijn, kan achteraf beoor
deeld worden of ze bereikt zijn en of het beleid daartoe heeft bijgedragen 
(i.e. of het beleid effectief was). Een voorbeeld van de beoordeling van doel
matigheidscriteria is een kosten-batenanalyse om na te gaan of een publiek-
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privaat samenwerkingsverband aangewezen is. Dit is uiteraard een belang
rijke analyse, maar deze typologie van criteria toont dat, in tegenstelling tot 
wat men soms lijkt te denken, een dergelijke analyse niet volstaat om een 
volledig geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over het al dan niet 
aangaan van PPS. Vooral het beoordelen van de derde cluster van criteria is 
heel moeilijk aan de hand van een klassieke kosten-batenanalyse. 

Die derde cluster omvat de 'normatieve kwaliteitscriteria' waaraan de 
dienstverlening moet voldoen, ongeacht haar organisatievorm. Wanneer 
beslist wordt een taak te laten uitvoeren door een bepaalde actor (overheid, 
profit of non-profit organisatie, samenwerkingsverband), is het niet alleen 
belangrijk dat de beleidsdoelstellingen worden verwezenlijkt, maar ook dat 
de taakuitvoering op een manier gebeurt die voldoet aan een aantal mini
male voorwaarden. Normatieve criteria die van belang kunnen zijn bij de 
uitvoering van een taak, betreffen onder meer het waarborgen van: 
- rechtsgelijkheid; 
- rechtszekerheid; 
- rechtmatigheid; 
- sociale rechtvaardigheid; 
- hogere beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld Maastrichtcriteria); 
- de nodige toegankelijkheid en bereikbaarheid van de dienstverlening; 
- gelijke mogelijkheden van dienstverlening voor burgers; 
- inspraak en participatie van burgers of belangengroepen; 
- de mogelijkheid tot differentiatie (maatwerk) in de aanpak; 
- de noodzaak tot een integraal beleid (noodzaak aan beleidsmatige of uit-

voeringscoördinatie met andere betrokken actoren of andere beleidsdo
meinen); 

- democratische controle; 
- openbaarheid; 
- vertrouwelijke behandeling van gegevens; 
- het minimaliseren van sociale gevolgen zoals bijvoorbeeld het behou-

den van de tewerkstelling; 
- het voorzichtigheidsprincipe of het voorzorgsprincipe; 
- het subsidiariteitsprincipe; 
- de administratieve continuïteit; 
- een minimale dienstverleningsvoorziening. 

Door deze normatieve criteria te expliciteren vermijdt men dat essentiële 
overheidstaken (bijvoorbeeld de uitoefening van legitiem geweld en 
dwang) verschoven worden naar private actoren buiten het bereik van de 
politieke verantwoordelijkheid en sturing, zonder aangepaste maatregelen. 
Ook voor de andere taken wordt op deze wijze verduidelijkt waaraan de 
taakuitvoering ten allen tijde moet voldoen en waarmee bij de keuze van de 
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dienstverleningsvorm rekening dient te worden gehouden. Zo kan een taak 
waarvan gedacht wordt dat de uitvoering onder een zekere democratische 
controle moet staan, enkel worden toevertrouwd aan private actoren, in
dien door middel van bepaalde toeziehtsmechanismen de handelingen van 
die actoren in afdoende mate democratisch gecontroleerd kunnen worden. 

Het is duidelijk dat deze derde categorie bestaat uit criteria van een uitge
sproken normatieve en/ of politieke aard. Ze worden opgenomen in het be
sluitvormingsmodel om twee redenen. Enerzijds is het ons inziens belang
rijk is dat er rekening mee wordt gehouden en de oefening aldus niet 
beperkt wordt tot een technische beoordeling van efficiëntie en effectivi
teit. Anderzijds laat hun expliciete vermelding in een besluitvormingsmo
del toe om de vaak abstract-ideologische assumpties over het al dan niet in
schakelen van de private sector in de uitvoering van taken uiteen te rafelen 
in hun achterliggende normatieve dimensies en om de politieke discussie 
aldus scherper en helderder te kunnen voeren. 

5 Conclusie 

In deze bijdrage hebben we getracht om het kerntakendebat bij de politie 
te situeren in de ruimere bestuurskundige evolutie, weg van de hiërarchi
sche sturing, in de richting van markt- en netwerksturing. We hebben ook 
geprobeerd te argumenteren dat besluitvormingsmodellen die voor andere 
beleidsdomeinen werden ontwikkeld, zoals het hoger toegelichte taakallo
catie-instrument (TAl), ons inziens ook nuttig kunnen zijn voor het kernta
kendebat in de politie. Deze besluitvormingsmodellen helpen met name 
om de discussie beter te structureren. Als men het T AI volgt, dan zal men 
eerst de beleidsdoelstellingen bepalen en pas dan, in een serie weloverwo
gen en voorzichtige stappen, evolueren naar een beslissing over wie de taak 
moet uitvoeren en hoe deze best wordt toegewezen. Dergelijke voorzichtig 
opgebouwde redeneringen lijken ons wenselijker dan meer abstracte debat
ten waar men om louter ideologische redenen van bij de aanvang reeds be
slist of een bepaalde taak door de overheid of door een derde actor moet 
worden uitgevoerd. 

Misschien nog belangrijker is de vaststelling dat, hoe weloverwogen en we
tenschappelijk gefundeerd zo een besluitvormingsmodel ook kan zijn, het 
resultaat nooit puur neutraal rationeel-wetenschappelijk zal zijn. Zelfs uit 
deze korte illustratie van het model bleek al hoe voor verschillende stappen 
in de besluitvorming onvermijdelijk politiek-ideologische keuzes moeten 
worden gemaakt. Bevindingen uit disciplines als de economie, de bestuurs
kunde of de criminologie spelen een belangrijke rol in de besluitvorming 

170 CPS - Cahier Politiestudies nr. 0 - 2006- p 157-171 



Het kerntakendebat continued 

omdat ze helpen om de implicaties van bepaalde beslissingen te kunnen in
schatten en aldus helpen om in te gaan tegen al te simplistische ideologi
sche argumentaties. Maar hun rol mag ook niet overschat worden. De uit
eindelijke beslissing is nooit louter technisch-wetenschappelijk maar steeds 
waardengeladen. Zelfs een kosten-batenanalyse die op het eerste zicht een 
puur wetenschappelijke (in casu economische) betekenis heeft, kan een ide
ologische ondertoon hebben. Immers, een kosten-batenanalyse vertrekt 
vanuit een bepaald mensbeeld (in casu de homo economicus assumptie dat 
alle mensen nutsmaximaliserende wezens zijn) dat ook ideologische con
notaties heeft. Als men meer belang hecht aan een doelmatigheidsanalyse 
dan aan een (minder wetenschappelijk ogende) analyse die ook rekening 
houdt met minder tastbare criteria zoals sociale rechtvaardigheid, dan 
maakt men een ideologische en geen technisch-wetenschappelijke keuze. 
Kortom, wetenschap speelt een belangrijke rol in dit debat, maar moet ook 
de grenzen van haar rol erkennen. Politieke criteria zijn onvermijdelijk in 
dit soort debatten en zo hoort het ook in gezonde democratie. 
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