
De dienstverlening aan de burger is beneden peil

Technologische vernieuwing gaat sneller dan ambtelijke vernieuwing. Daarom kan de overheid 
niet voldoen aan de verwachtingen van de burger, zegt bestuurskundige Peter Noordhoek tegen 
Kees Versteegh.

U bent een voorstander van Citizens’ Charters? Wat zijn dat?
“Niets anders dan uitspraken van overheidsinstellingen waarin zij enkele beloften doen aan de burgers. 
Als daaraan niet wordt voldaan, volgt financiële of andere compensatie aan diezelfde burger. 
Bekendste voorbeeld vormen de Nederlandse Spoorwegen die de reiziger geld terugbetalen bij treinen 
die te laat komen. Overigens is die compensatie niet de kern: die is dat een overheidsdienst de normen 
expliciet maakt waaraan ze zelf wil voldoen.”

Waarom vindt u dat zo belangrijk?
“Omdat het voor het vertrouwen van de burger in de overheid heel belangrijk 
is dat er überhaupt een belofte wordt gedaan en dat er excuses worden 
gemaakt als die belofte niet is nagekomen. Dan voelt de burger zich serieus 
genomen. Dat was in ieder geval de inzet bij de introductie van het Citizens’ 
Charter door premier John Major begin jaren negentig in Engeland. 
Overheidsinstellingen moesten beloften aan de burger formuleren. Het ging 
om relatief saaie dingen: dat een dossier van een asielzoeker binnen een 
bepaalde tijd wordt afgerond of dat de politie altijd komt bij burenruzies.

De bestuurskundige Peter Noordhoek (1957) is directeur van 
Northedge, een bureau dat zich bezighoudt met verbeteringen van 
overheidsdiensten. Tevens is hij op diverse plaatsen in het CDA 
actief, onder meer in het provinciaal bestuur van Zuid-Holland.



Dingen die bij ons allemaal goed geregeld zijn. Zoiets is hier niet nodig.
“Ja, dat dachten we. Dat kreeg ik in elk geval te horen, toen ik in 1994 bij de toenmalige paarse 
kabinetsformateurs iets soortgelijks bepleitte. Ik ben namelijk vanaf 1993 bezig geweest Citizens’ 
Charter hier ingevoerd te krijgen. Ik had het in Engeland zien werken als mogelijkheid om het gevoel 
van burgers te versterken dat ze waar voor hun belastinggeld krijgen, dat de overheid er echt voor hen 
is, en om de prestaties van overheidsdiensten te vergroten: doorlooptijden van dossiers, afhandeling 
van post, behandeling van klachten. Daar werd op neergekeken. Ten onrechte. Want als de overheid 
iemand niet goed behandelt als klant – wat nog relatief simpel is – hoe zal de overheid er dan ooit in 
slagen hem als burger goed te behandelen? Paars zag echter destijds juridische bezwaren: we hebben 
toch al wettelijk voorgeschreven bepalingen en termijnen, kreeg ik te horen. En: zo slecht als het in 
Engeland is, is het hier toch niet?”

Wat natuurlijk waar is.
“Misschien, maar inmiddels is NS wel om, net als al die andere instanties die in 1994 nog nee zeiden. 
Sinds 1998 staat een betere dienstverlening door de overheid in elk regeerakkoord en hoog op de 
politieke agenda.”

Maar waar blijkt dat in de praktijk uit?
“De Informatie Beheergroep ging in de jaren negentig als een van de eerste diensten afspraken 
publiceren waarop studenten konden rekenen bij de afhandeling van hun aanvraag voor 
studiefinanciering. Inhoudelijk stelde het nog niet veel voor, maar het was een belangrijke omslag.
De IB-groep was namelijk eerst niet gericht op het helpen van studenten, maar op het zo snel mogelijk 
doorvoeren van de ene na de andere wetswijziging. Verder ging de belastingdienst investeren in een 
snellere afhandeling van belastingaanslagen. En het streven naar kwaliteitshandvesten – de lelijke 
Nederlandse vertaling van Citizens’ Charters – drong bij veel overheidsdiensten door.”

Wat veroorzaakte de omslag in de jaren negentig?
“De digitale revolutie. Door de snelle groei van internet en de manier waarop allerlei commerciële 
dienstverleners zoals banken en verzekeraars daarop inspeelden, raakten burgers in zekere zin verwend 
en gingen zij dezelfde dienstverlening van de overheid verwachten. Die reageerde daarop met plannen 
voor éénloket-projecten en snellere afhandelingstijden. Per saldo was het echter allemaal too little, too 
late. Technologische vernieuwing gaat veel sneller dan ambtelijke vernieuwing. De verwachtingen van 
de burger groeiden daardoor veel sneller dan de prestaties van de overheid. Het bleef bij incidentele 
projecten. Bovendien liepen projecten waar eerst grote vooruitgang was geboekt, later toch weer 
tegenslag op. Bij het paspoort waren we hard bezig om de levertijd door gemeenten terug te brengen 
naar een half uur of korter. Inmiddels is de gemiddelde wachttijd door alle extra veiligheidseisen twee 
weken.”

Logisch. De VS en de EU stellen extra eisen aan het paspoort.
“Over die veiligheidseisen worden vaak stellige uitspraken gedaan. Laat ik dat dan ook maar eens 
doen: liever snel een paspoort dan een veilig paspoort. We onderschatten te vaak het belang van een 
overheid die aan de verwachtingen van de burger kan voldoen.”

Probeert u niet de vorige oorlog te winnen? Dienstverlening was een thema in de jaren negentig. 
Nu willen burgers veiligheid, zorg en bestaanszekerheid.
“Ik zie die tegenstelling niet. Als we de gewone dienstverlening niet voor elkaar krijgen, lukt 
realisering van de door u genoemde thema’s ook niet. Bedenk ook: de technologische revolutie gaat 
door en we zijn heel naïef als het om de gevolgen gaat. Dit kabinet heeft een doelstelling geformuleerd 
om 65 procent van alle dienstverlening via internet te laten gaan. Dat gaan we nog halen ook.
“Bravo, maar bedenk wat het betekent. Ondertussen houden we een grote groep mensen over die niet 
zelfstandig internet op kunnen en dus vreselijk onzeker zijn over wat ze van de overheid kunnen 
verwachten.”



En dat probleem ziet de politiek niet?
“Nou - dat nog net wel, maar het lijkt daar wél op het voeren van de vorige 
oorlog. Onlangs heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsontwerp van 
Luchtenveld (VVD) en Wolfson (PvdA) aanvaard waarin overschrijding van 
de vaste wettelijke termijn van acht weken voor de afhandeling van 
bijvoorbeeld een vergunning wordt beboet. In de praktijk hebben we het dan 
over termijnen van zes of acht weken. Acht weken! Het is realistischer uit te 
gaan van 24 uur.”

Vierentwintig uur? Dat is toch volstrekt onrealistisch?
“U heeft gelijk. Het hoort maximaal 24 seconden te zijn voor de gemiddelde internetgebruiker. Mensen 
weten niet beter dan dat technisch alles al mogelijk is en hun verwachtingen zijn echt niet afgestemd op 
de wettelijke termijnen.”

Welke overheidsdiensten doen het in uw ogen goed?
“De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die uitkeringen verstrekt als de AOW en de kinderbijslag. De 
bank maakt duidelijk wat mensen wel en niet kunnen verwachten. Bovendien werkt ze met een fout-
percentage waar menig bedrijf jaloers op kan zijn. Bedenk echter wel dat de SVB het veel 
gemakkelijker heeft dan bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Gelukkig helpen die twee 
elkaar nu. Het gaat vaak om kleine, praktische verbeteringen. Zo wilde dezelfde SVB ooit eens een 
folder publiceren over de diensten die ze beloofde. De laatste zin luidde: Aan de bovenstaande tekst 
kunnen geen rechten worden ontleend.”

Een deelnemer van We the People, de debatsite van deze krant, 
suggereerde een Citizens’ Charter voor de EU. Kan zoiets wel?
“Dat is heel goed te realiseren, want Brussel produceert ook diensten, 
bijvoorbeeld subsidies. De verstrekking daarvan is nu zo ingewikkeld dat 
aparte bureaus mensen moeten helpen een aanvraag in te dienen. Waarom 
belooft de EU niet dat de criteria voor de aanvraag op den A4-tje passen en 
dat de aanvraag binnen een week is afgehandeld?”

Toch gaat het in Brussel meestal om beleid, eerder dan om uitvoering.
“Nee, inderdaad: de uitvoering doen meestal de nationale ambtelijke comites uit de lidstaten. Maar die 
kun je toch ook aan afspraken binden? Laat ze op een A4-tje drie doelstellingen zetten die ze willen 
realiseren, bijvoorbeeld wat betreft de bestrijding van luchtverontreiniging, normen waaraan u en ik die 
ambtenaren kunnen houden. Zo schep je vertrouwen van de burger.”


