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DEN HAAG - Paul is jaren geleden beide benen kwijtgeraakt. Toch moet hij bij de gemeente telkens
opnieuw bewijzen dat hij invalide is. Elke vijf jaar als hij zijn parkeerkaart voor gehandicapten wil
verlengen, eisen baliemedewerkers een bewijs van invaliditeit. ‘Ze denken bij de gemeente zeker dat
ze weer aangroeien’, zegt Paul.

De casus van Paul – niet zijn echte naam –- is slechts een van de voorbeelden uit Kafka in de polder,
een nieuw handboek voor ambtenaren met tranentrekkende voorbeelden over onzinnige
bureaucratische regels.

Kafkaëske toestanden
Het boek werd donderdag aangeboden aan staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) door
de zogenaamde Kafkabrigade, een club van vijf onafhankelijke onderzoekers, die sinds vier jaar
‘kafkaëske toestanden’ bij de Nederlandse overheid onderzoekt en praktische oplossingen verzint.
Niet zonder succes overigens. Paul krijgt sinds kort een parkeervergunning zonder ‘herkeuring’.

Nog zo’n kafkaësk voorbeeld: Martijn, die van 2000 tot 2003 met zijn Nederlandse vriendin
Stephanie in Brazilië woonde, blijkt eenmaal terug in Nederland een ‘verklaring van ongehuwd-zijn’
uit Brazilië te moeten overhandigen om hun aanstaande kind te kunnen erkennen. Die procedure duurt
echter enkele maanden, en die tijd hebben ze niet, want dan is hun kindje al geboren. De kwestie
wordt uit nood tijdelijk opgelost door Martijn ‘onder ede’ te laten verklaren dat hij niet getrouwd is in
Brazilië.

Na bemiddeling van de Kafkabrigade met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn
zulke ‘verklaringen van ongehuwd zijn’ niet meer nodig.

Uittreksels
Ook hoeven mensen die met elkaar willen trouwen binnenkort niet langer uittreksels uit het
geboorteregister op te halen of op te vragen in hun geboorteplaats. Na aandringen van de Brigade mag
informatie uit de gemeentelijke basisadministratie en de burgerlijke stand uitgewisseld worden.

Gegevens die bekend zijn bij de overheid hoeven dus niet opnieuw verstrekt te worden. ‘Dat scheelt
770.000 uur en 3,5 miljoen euro aan administratieve lasten per jaar’, schrijft Bijleveld trots in het
voorwoord van Kafka in de polder.

Jaarlijks ontvangt de overheid via een website 500 tot 600 meldingen van burgers die verstrikt zijn
geraakt in de bureaucratie. Bijleveld vroeg de Kafkabrigade om tien ingewikkelde klachten te
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onderzoeken en de oplossingen te bundelen. Gek genoeg wordt het boek voorlopig niet verspreid
onder ambtenaren. Pas eind dit jaar is de tekst gratis te downloaden. Het boek is wel al te koop in de
winkel.
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