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ken. Het is niet de klimaatverandering die
onze  toekomst  bedreigt, maar de  sluiting
van de Kompass Klub.

‘Er wordt zo weinig gedaan. Begin al
eens met de bedrijfswagens af te 
schaffen. En laat de grote vervuilers
zoals AB InBev mee betalen.’ (Nell  in
‘Het  Nieuwsblad’)
In  afwachting  van  de  eerste  Kompass

spijbelaars die door de straten trekken om
dat  hun  toekomst  gegijzeld  wordt,  is  de
straat toch nog altijd van de klimaatspijbe
laars. En daar hebben we het  laatste nog
niet van gehoord. Hoe oud denkt u bijvoor
beeld dat de hierboven geciteerde Nell is?

a) 5
b) 15
c) 21
Wel, Nell is vijf. VIJF!

‘Wij pakken het klimaatprobleem 
aan met een businessplan’ (Bart 
Tommelein  in  ‘De  Standaard’)
In afwachting dat Nell het land regeert,

is het nog even aan de traditionele politici.

Terwijl  Bart  De  Wever  een  war  on  drugs
voert  en  de  ecologisten  voor  een  groene
revolutie gaan, willen de liberalen het kli
maat  redden  met  een  businessplan.  Elke
politicus speecht zoals hij gebekt is.

‘De New Ranger Rover Evoque is een
toonbeeld van ecochic’ (advertentie)
Ook verkopers verkopen zoals ze gebekt

zijn. Zo wordt zelfs een auto die aangepre
zen wordt als ‘de ultieme SUV voor het mo
derne stadsleven’, plots een toonbeeld van
ecochic. 

‘Als er dadelijk een migrant voor 
mijn wiel springt, doe dan je ogen 
dicht, want ik stop niet. Ik geef 
gewoon gas bij. Het is hij of ik’  (een
vrachtwagenchauffeur  in  ‘De  Morgen’)
Misschien  is die spuitruimte van daar

straks wel een locatie waar het bloed spuit
als deze kerel voorbijraast.

Scoop kiest  elke  week  een  aantal  citaten  en 
hoe  ze  in  de  media  gebracht  worden.

‘Door nabijheidspolitie 
en jeugdwerk moeten 
we het vertrouwen van 
geradicaliseerde jongeren 
terugwinnen.’
Volgens journaliste HIND FRAIHI  is het na de 
harde strijd tijd om na te denken over hoe we het 
onderwijs inrichten, ‘zodat we jongeren prikkelen en
zodat relschoppers niet opnieuw kunnen verglijden 
tot gangsters’ (op ‘Bruzz.be’).

Met  de  reeks  ‘De  onzichtbare  macht’
bood deze krant een boeiende kijk achter de
schermen  van  het  regelgevende  proces  in
ons land. Dat is het product van een com
plexe interactie tussen beleidsmakers, kabi
netten,  administraties,  advocaten  en  con
sultants.  En  dan  hebben  we  het  nog  niet
over  de  rol  van  bedrijfsfederaties,  ngo’s,
vakbonden en andere min of meer zichtbare
organisaties die hun steentje willen bijdra
gen aan het regelgevende proces,  iets wat
onderbelicht blijft in de reeks.

De reeks pleit voor meer transparantie
over wetgevende processen. Die vraag is le
gitiem. Er zijn inderdaad voorbeelden van
wetgeving die duidelijk à la tête du client
is geschreven door consultants. Maar tek
sten  van administraties  zijn  soms net  zo
goed van bedenkelijke kwaliteit: kijk maar
naar de talrijke reparatiewetgevingen van
de afgelopen  jaren. Wie zonder zonde  is,
werpe de eerste steen.

In de reeks zijn sommigen voorstander
van een Nederlandse aanpak. Alleen de ad
ministratie schrijft wetten, ministers heb
ben hoogstens enkele administratieve me
dewerkers  en  klaar  is  Kees.  Dat  is  mis
schien te eenvoudig. Soms kun je niet an
ders dan een beroep doen op experts, con
sultants of academici, omdat de adminis
tratie  niet  de  expertise,  middelen  of  tijd
heeft om (dringende) wetgeving voor te be
reiden.  Zolang  dat  transparant  gebeurt,
onder regie van een sterke vertegenwoor
diger  van  de  overheid,  en  uiteraard  met
respect voor de regels inzake overheidsop
drachten, kan dat een gezond, goedkoop en
efficiënt model zijn.

‘Op zijn Belgisch’
Wat ze er ook niet bij zeggen, is dat het

Nederlandse model sterk steunt op uitge
breid overleg met alle belanghebbenden:
het  roemruchte  ‘polderen’.  Ook  dat  is
gezond, want zelfs van administraties, aca
demici en advocaten kun je niet verwach
ten dat zij steeds alle gevolgen van nieuwe
regelgeving  doorgronden.  In  de  Neder
landse traditie gebeurt dat open en bloot.
Je kunt het zelfs volgen op televisie (zie het
onvolprezen Haagse lobby, elke maandag
op NPO). Maar of dat zoveel meer garanties
biedt op  ‘onafhankelijkheid’ of betere re
gelgeving is niet zo duidelijk. De Klimaat
tafels in Nederland hebben iedereen toege
laten zijn zeg te doen over de aanpak van
de klimaattransitie. Maar op het einde van
de rit moest de regering toch ingrijpen en
knopen doorhakken. En dan gebeurt het
‘gepolder’ duidelijk veel discreter. ‘Op zijn
Belgisch’, zullen sommigen zeggen.

Willen we in België meer transparantie
over  wetgevende  processen,  dan  moeten
we durven na te denken over een actieplan
voor betere regelgeving. De Europese Com
missie heeft daar de afgelopen jaren werk
van gemaakt. Ze heeft er zelfs vicevoorzit

We hebben een staatssecretaris
voor Betere Regelgeving nodig
Als we meer transparantie over wet
gevende processen wensen in ons land, 
dan moeten we een actieplan voor 
betere regelgeving uitwerken. TOM 
BOEDTS en PHILIPPE LAMBRECHT 
geven de pijlers van zo’n plan.

Kreeg Thierry Baudet een te groot po
dium? Als ik heel eerlijk ben, veer ik altijd
onmiddellijk  op  zodra  hij  in  beeld  ver
schijnt. Ik herken die instinctmatige im
puls, het is dezelfde als bij Pim Fortuyn en
bij Donald Trump. Waarom? Omdat ik het
niet weet.  Ik weet bijvoorbeeld niet wat
hij over twee seconden gaat zeggen, ter
wijl  ik  dat  bij  de  anderen  heel  precies
weet. De spreekwoordelijke Carolines die
hun dassen en veters strikken, zweven om
hen heen,  als  een desinfecterende  spray
tegen  elke  spontane  improvisatie.  Onze
politici hebben de zwier van een wasknij
per.

Wat ik ook niet weet: of ik nu walg of
bewonder. Baudet en Theo Hiddema voe
ren een trapezeact op van bluf, kul en bril
le, zonder vangnet. Ik weet niet wat ik er
van denk, en daarom blijft mijn aandacht
haken. Precies zoals me overkomt bij Ro
ger Stone, of bij John ‘mister speaker’ Ber
cow. Allemaal variaties op de dandy, uit de
bonte traditie van Truman Capote, Andy
Warhol, Oscar Wilde, Charles Baudelaire.

Dat  ambigue,  dat  onvoorspelbare,  is
een  wezenlijke  eigenschap  van  dit  cul
tuurhistorische fenomeen. Vanaf eind ne
gentiende eeuw evolueerde de dandy tot
een populaire provocateur, die met ironie
en zwier het alledaagse wilde overstijgen,
vrij en autonoom.

Zúlke  uitgesproken  dandy’s  zijn  Bau
det en Hiddema niet eens, maar naast een
emmer wasknijpers lijkt het al gauw heel
wat.  In  onze  levens  vol  overuren  en
spreadsheets, vol leefregels en deadlines
snakken  we  naar  lucht,  naar  schwung,
naar swagger, met een vleugje amorele al
lure. Politiek is prachtig, maar je moet er
wel een meursault bij drinken.

Als je onze ernstige politici ziet, perfect
gekleed voor crematoriumaula’s, moet het
toch kinderlijk simpel zijn om er een béét
je flatteus bij af te steken. Fortuyn, einde
loos virtuozer dan Baudet, liet het al zien:
het luchthartige sprezzatura van de losse
pols wint het van de starre woordvoering
lijnen.

Dedain voor 
het dandyduo

Het grootste geschenk dat de media de
ze  figuren kunnen geven  is dedain. Hoe
meer ze de dandy moreel verwerpen, hoe
sterker zijn publiek begrijpt dat de provo
catie geslaagd en gerechtvaardigd is.

Je  kunt  allerlei  politiekinhoudelijk
analyses  maken,  maar  deze  dimensie
speelt op z’n minst een bijrol: de dandy en
zijn  belofte  dat  het  grijze  alledaagse  te
overstijgen  valt.  Ons  rechtlijnige  volkje
wil ook wel eens een arabesk, die onbe
kommerd buiten de correcte lijntjes slin
gert.

Let wel, het gaat mij even niet om de
politieke inhoud of kleur. Ik zou juist wil
len dat ook het midden en links wat meer
joyeuze dandy’s  (m/v) voortbrachten, en
wat  minder  voorgeprogrammeerde
schoonzonen.

Afgezien  van  Mark  Rutte,  wiens  flair
inmiddels  wat  gebruikssporen  vertoont,
zagen  we  in  deze  verkiezingscampagne
verontrustend veel Hillary Clintons.

Onze politici hebben 
de zwier van een 
wasknijper. Zúlke 
uitgesproken dandy’s 
zijn Baudet en Hiddema 
niet eens, maar naast 
een emmer wasknijpers 
lijkt het al gauw heel wat

CHRISTIAAN WEIJTS
Schrijver en columnist, 
onder meer voor NRC 
Handelsblad, waar deze 
tekst eerder verscheen.

ter Frans Timmermans voor verantwoor
delijk gemaakt. Laat wetgeving gerust op
stellen  door  administraties,  academici,
consultants of wie dan ook. Maar zet ver
volgens  in  op  meer  transparantie  en  pu
bliek debat. Zo’n actieplan zou drie pijlers
kunnen omvatten.

1.  Voeg  een  echte  impactbeoordeling
toe aan nieuwe regelgeving. Die brengt ob
jectief in kaart wie geïmpacteerd is (en dus
belanghebbend), hoe die impact zich laat
voelen en wat het kost. Dat is nu al het ge
val, maar het heeft niet meer om het  lijf
dan vakjes aantikken.

2. Organiseer vaker publieke consulta
ties. We hebben in België geen cultuur op
het  vlak  van  openbare  consultaties  over
nieuwe regelgeving. Een nieuwe wettekst
is niet publiek toegankelijk voordat die is
ingediend in de Kamer. Zo werk je ‘achter
kamergelobby’ in de hand. Want dan rest
weinig ruimte voor debat, bijsturingen en
wijzigingen.  Laat  iedereen  die  dat  wenst
reageren op een ontwerp van nieuwe regel
geving. Het liefst online. Maak een verslag
op waarin  je  ziet wie opmerkingen heeft
ingediend en hoe daar al dan niet rekening
mee is gehouden. Verrijk daarmee het de
bat binnen de traditionele overlegorganen
zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsle
ven. Voeg dat toe aan het dossier dat wordt
ingediend bij  de Kamer. Zo garandeer  je
ruime betrokkenheid, maar ook meer ob
jectiviteit  bij  de uiteindelijke beleidskeu
zes. Du choc des idées jaillit la lumière.

3. Organiseer meer wetsevaluaties (fit
ness checks). We houden in België niet van
een evaluatie van regelgeving. Wetgeving
komt  vaak moeizaam  tot  stand. Waarom
plannen we niet systematisch een evalua
tie van nieuwe regelgeving na twee  jaar?
Daar is een nieuwe rol weggelegd voor het
parlement, dat zich duidelijk wat verloren
voelt in het huidige proces.

Er zijn dus genoeg recepten voor betere
regelgeving. Ook de werkgeversorganisatie
VBO publiceerde enkele jaren geleden een
inspirerende studie rond Betere Regelge
ving. Misschien is het tijd om van de staats
secretaris  voor  Administratieve  Vereen
voudiging een staatssecretaris voor Betere
Regelgeving te maken?

Laat wetgeving gerust 
opstellen door adminis
traties, academici of 
consultants, maar zet 
dan in op transparantie 
en publiek debat

TOM BOEDTS & 
PHILIPPE LAMBRECHT
General Counsel Febelfin
& Secretarisgeneral 
VBO


