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De rol van de Overheid 
 

De overheid is het hoogste bevoegd gezag 
De overheid behartigt het publieke belang en regelt zaken die het individu 

niet kan regelen  
 
 
 
Van sterk centraal sturend/ hiërarchisch (na de oorlog) naar terugtredend/ 

liberaliserend (jaren ’80/’90) naar reflectief/ netwerk/ zelfsturing (vanaf 
2000) 
 

 
Rol van de overheid verandert in een veranderende samenleving. 
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Organisatie  
• Politieke instituties 

• Volksvertegenwoordiging 
• Regering 

 
• Rijksoverheid:  

• Ministeries 
• Ruim 200 uitvoeringsorganisaties 
• Rechterlijke macht 
 

• Decentrale overheden 
• Provinciale Overheid 
• Gemeentelijke Overheid 
• Stadsdelen 
• Waterschappen 

• EU 



Overheid 
Specifieke taken  
 
Het verrichten van taken die andere delen van de samenleving niet of 
onvoldoende (kunnen) behartigen, zoals infrastructuur en gezondheidszorg. 

 
• Bescherming volksgezondheid 
• Controle & Bestrijding zoönosen  
• Controle & Bestrijding zeer besmettelijke dierziekten 
• Het corrigeren van ernstige marktverstoringen 
• Infrastructuur om crisis te bestrijden 
• Ruimtelijke ordening 
• ….. 

 
 

 



1870 



Dierziektenbestrijding  
trial and error 

Uitbraken veepest in Nederland 1719-1865 



Rijks Seruminrichting 1904 (huidige RIVM en CVI Lelystad). Ontwikkeling vaccins tegen schapenpokken, miltvuur, varkenspest en MKZ 

Dierziektebestrijding en -beheersing op 
wetenschappelijke basis 



Laaghangend fruit geplukt 



En nieuwe uitdagingen onstaan…. 

Levend vee (incl genetics): 238

Vlees/vleesproducten: 609

Eieren/Eiproducten: 159

Melkproducten: 1585

Vis/visproducten:465



Waarbij de aanpak verschuift….. 
Individueel dier 

Epidemiologische 
eenheid 

Dier in het ecosysteem 

….en de kennisvragen veranderen 



Ook het maatschappelijk speelveld verandert 
 

• Taakverdeling tussen overheid, maatschappij en de private sector 
• Politieke dynamiek neemt toe 
• Vele stakeholders met verschillende belangen 
• Veranderde risicoperceptie burger: veehouderij en volksgezondheid 
• Toenemende aandacht voor dierenwelzijn  
• Toenemende aandacht voor verduurzaming veehouderij 
• Veranderende financiering van onderzoek/ innovatie 
• De internationale dimensie (EC, OIE)  
• ……… 



Overheid 
  

Over het gewenste takenpakket van de overheid wordt in 
verschillende tijden en door partijen met een verschillende 

ideologische achtergrond verschillend gedacht.  
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Uitgangspunten huidige beleid 
 

• Volksgezondheid staat voorop 
• Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de sector 
• Overheid is normstellend 
• Overheid is verantwoordelijk voor controle en handhaving 

 
 

Risicogebaseerd beleid versus voorzorgsprincipe 
• Bij onvoldoende kennis verschuiving naar voorzorgsprincipe 
• Preventief handelen als er onzekerheid is over schade 
• De rol van experts verandert bij toenemende onzekerheid 



 
Kennisontwikkeling 

“regeren is vooruitzien” 
 

• WOT/ vrijval 
 

• Topsectoren/ funderend onderzoek 
 

• Public private partnerships (Castellum) 
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