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Het kabinet-Rutte wil het aantal ambtenaren flink verkleinen. Zo zegt het regeerakkoord dat:
‘Het aantal ambtenaren bij alle bestuurslagen wordt verminderd, onder meer door
decentralisatie en taakverschuiving richting provincies en gemeenten (...)’. 

Om hoeveel ambtenaren het zal gaan, wordt niet duidelijk gemaakt, maar de PVV heeft het in
zijn verkiezingsprogramma over 20 procent. Coalitiepartner VVD had het eerder zelfs over een
derde deel van alle ambtenaren. Dat is niet misselijk. Zo’n reductie zal grote gevolgen hebben
voor de overheid, maar het is nog niet zover. Zo rekende ook het kabinet-Balkenende IV het 
tot zijn taak om flink op de ambtenaren te bezuinigen. De nagestreefde 12.500 ambtenaren
minder werden niet gehaald. De teller bleef bij zo’n 2.000 banen hangen. 

Het kabinet-Lubbers I riep vijfentwintig jaar geleden al: ‘De overheid moet terug’. Tot 2002 is
het aantal ambtenaren, niettegenstaande ombuigen en privatiseren, alleen maar toegenomen.
Toen nam het aantal ambtenaren gedurende drie jaar af om daarna weer te groeien.

Is de Nederlandse overheid werkelijk zo groot of zelfs tè groot? Wanneer de omvang van de
Nederlandse overheid wordt vergeleken met die van andere landen, valt het op dat Nederland
een betrekkelijk kleine overheid heeft. Amper één op de zeven Nederlandse werknemers
werkt in het openbaar bestuur, onderwijs of bij Defensie of politie. Het gaat om bijna één
miljoen mensen. Het percentage van de Nederlandse beroepsbevolking dat bij de overheid
werkt is hetzelfde als bijvoorbeeld dat in Canada. 

Eén miljoen mensen lijkt veel, maar internationaal gezien is de Nederlandse overheid relatief
klein, wanneer de loonkosten in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product worden
gebracht. Tien procent is weinig en, niet minder belangrijk, de prestaties van de Nederlandse
overheid zijn juist hoog, internationaal vergeleken. Beter dan wat bijvoorbeeld de overheden
van België, Duitsland of de Scandinavische landen presteren.

Interessanter is het om te vernemen welke ambtenaren kunnen verdwijnen, dan om hoeveel het
gaat. Het is niet moeilijk om te roepen dat het wel met een vijfde of een derde ambtenaren
minder kan, maar dan begint het pas, zoals eerdere kabinetten hebben laten zien. Blijkbaar gaat
het vooral om de 320.000 ambtenaren in het openbaar bestuur (Rijk, gemeenten, provincies,
waterschappen en de rechterlijke macht). Die worden vaak gezien als de werknemers die te
veel overbodige rapporten produceren, burgers dwars zitten met een overvloed aan
voorschriften en die het, op kosten van de burger, vooral druk hebben met elkaar. 

Dat stereotype beeld moet gecorrigeerd worden. Zo werkt niet meer dan 10 procent van de
ambtenaren werkzaam in de beleidsvoorbereiding, terwijl verreweg het grootste deel
uitvoerend bezig is. Meer dan 80 procent van gemeente- en waterschapsambtenaren werkt in
de uitvoering van het beleid, bij het Rijk is dat meer dan 75 procent. 

De Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen, die met elkaar de helft
van de Rijksdienst vormen, zijn de grootste uitvoerende diensten op rijksniveau. Wat betekent
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dat? Het correct heffen van belastingen, onderhouden van de zeewering of achter slot en
grendel houden van gevangenen op een lager pitje? De te verwachten bezuinigingen kunnen
niet alleen met wat meer efficiency worden opgevangen. Nee, meer dan één overheidstaak zal
worden gekortwiekt of helemaal verdwijnen. Een ieder zal het merken!

Dat het aantal ambtenaren bij alle bestuurslagen minder zal worden door taakverschuiving naar
provincies en gemeenten, zoals het regeerakkoord schrijft, houdt een interne tegenspraak in. In
ieder geval zullen de gemeenten de klos zijn. Die lrijgen heel wat taken op hun bordje, terwijl
er minder ambtenaren zijn om het werk te doen. Zo lost Den Haag zijn problemen fraai op.
Vraag echter niet wat de inwoners er mee op zullen schieten.
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