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mens centraal stelt dient probleemge

stuurd te z ijn , e n begint met een open 

afweging van technologische en niet

technologische op loss ingen. Als die 

tech nologie de beste op loss in g lijkt , 

wordt vanaf ee n zo vroeg mogelijk sta 

dium getracht maatschappelijke effec

ten op te sporen en de 

tech nologie-o ntwikke ling op basis van 

de bevindingen hiervan bij te buigen. 

Om dat opsporen goed te kunnen doen 

is de hulp van tech ni sche o nderzoekers 

onontbeerl ij k; onderzoekers di e in hun 

opleiding geleerd hebben om te gaa n 

met maatschappelijke effecten. Bij het 

opsporen dienen ook burgers betrok

ken te worden , naast bedrijven , R&D

instellingen, en verschillende 

overheidsdepartementen. ..._. 

Drs. Ineke Malsch ( 1966) is assistente in oplei

ding bij de oakgroep Filosofie oan Wetenschap 

e11 Techniek aa11 de Unioersiteit Twente. 

Bij het schrijven van dit artikel is com

mentaar van Prof. Dr. Arie Rip en Dr. 

Wim Smit zeer waardevol geweest. 

Daarvoor mijn dank. 
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Over de lopende reorganisatie van de rijksdienst lijkt welhaast al

les gezegd. De rapportage van de secretarissen-generaal, het rap

port-Wiegel en W. Lemstra's studie over de secretaris-generaal 

hebben ruime publicitaire weerklank gevonden. Thans is het aan 

regering en parlement om besluiten te nemen. Met het oog hierop 

wordt een aantal belangrijke aandachts- en beslispunten van com

mentaar voorzien. Daarbij wordt mede aandacht gegeven aan het 

onlangs uitgekomen rapport van een CDA-commissie onder lei

ding van R.M. van de Beeten 'De christen-democratie, bestuurlijke 

en staatkundige vernieuwing' en aan enkele uitkomsten van de eer

ste debatronde op 3 en 4 november jongstleden in de Tweede 

Kamer over de vernieuwing van het staatsbestel. 

E 
r moet een secre

tar is-generaa l-ni euwe-st ijl ko

men met meer bevoegd heden 

om de rijksover

heid beter te laten func

ti o neren. Zo luidt de 

kernboodschap van 

Lemstra 's p roefschrift. 

Tegelijk wijst hij op ont

w ikkel ingen die daaraan 

afbreuk doen. Er is sprake 

van ee n versterkte neiging 

tot verze lfsta ndi g ing van 

de directoraten-gen eraal 

door ze , naast adv isering 

de bewindsl ieden te nemen besl issi ngen 

coörd ineert e n integreert. In zijn som

berste passages (blz. 14, 11 9 , 121 ) 

en bele idsu itvoeri ng, Drs. H.J.M. Broekhuijse 

vreest Le mstra voor een 

verzwakking van de se-~ 

cretaris-generaal- functie. 

Dit kunnen we nu net 

niet gebruiken. Aan de 

top va n het departement 

representeert de secreta

ris-generaal im mers bij 

uitstek de were ld van de 

eenheid van beleid tege n

over de wereld va n de 

sectorale deelbelangen 

(holi sme versus pluralis

me) Het Konink lijk be-steeds meer te belasten 

met beheersfuncties. Deze gang van za

ken kan ertoe leiden dat de secretaris

ge neraal niet meer stuurt, noch de door 
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slu it (KB ) van 1988 over de functie va n 

de secretaris-ge neraal bi edt niet veel 

houvast bij de beantwoording van de 
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vraag wat nu eigenlijk diens taak is, 

enerzijds in relatie tot de politieke top 

en anderzijds in relatie tot de directeu

ren-generaal Die vaagheid is doelhe

wust in stand gehouden om de functie 

per departement naar hehocftc tc kun

nen invullcn. Het lijkt mij niet Ianger 

verantwoord om die vaagheid tc Iaten 

voortbestaan. Het is hoog tijd het 

Koninklijk Besluit tenminste aan tc vul

len met een omschrijving van de 

hoofdtaken van de secretaris-generaal 

Ovcrigens is de taakstelling van de se

cretaris-generaal ook al tijdens de par

lementaire enquete houwsubsidies ten 

principale aan de orde geweest (rapport 

van de commissie, biz. 258-2601. 

De secretarissen-generaal 
In samcnhang met het vorige punt ver

dient het gezamenlijke optreden van de 

secretarissen-generaal nader aandacht. 

Op verzoek van de ministerraad werd 

door de secretarissen-generaal een ana

lyse gemaakt van de voortgang van de 

Cro,e Efficiency Operatie. Veel aanhe

velingen werden door de ministcrraad 

overgenomen. De minister-president 

gaf te kennen de verdere uitbouw van 

de contacten met de secretarissen-ge

neraal als wenselijk te ervaren. In hun 

correspondentie vermijden de secreta

rissen-generaal zorgvuldig de aandui

ding 'college van secretarissen-generaal' 

(l.emstra, biz. 177) Het woord college 

sluit als hegrip niet aan bij de individu

ele ministeriele verantwoordclijkheid. 

Een secretaris-generaal kan in die ge

dachte geen decluitmaken van een col

lege. Dit zou anders zijn wanneer een 

dergelijk college van secretarissen-ge

neraal zich in zijn functioneren zou 

richten op heleidsvoorhereiding en he

leidsuitvoering zoals die voortvloeit uit 

de heraadslagingcn binnen de minister

raad. 

lnmiddels heelt 'het beraad' van de se

cretarissen-generaal steeds meer feitelij

ke erkenning gekregen Volgens 

minister Dales hebben de secretarissen

generaal het voortouw bij het genere

ren van voorstellen voor efficiency en 

kwaliteitsverhetering. De secretarissen

generaal brachten hun thans voorlig

gende rapportage over de organisatie 

en werkwijze van de rijksdienst uit op 

verzoek van de minister-president en de 

ministers van Binnenlandse Zaken en 

van Financicn. Fen afvaardiging van de 

secretarissen-generaal fungeerde voorts 

als gesprekspartner van de Commissie

Wiegel Ongetwijfcld versterkt dit ge

zamenlijk optreden van de 

secretarissen-generaal hun individuele 

positie op het departement. 

lnmiddels zijn er de volgende voorstel

len over het verdere optreden van de 

gezamenlijke secretarissen-generaal: 

- De C:ommissie- Wiegel kent de secre

tarissen-generaal helangrijke taken toe 

bij de ontkokering van de rijksdienst 

Die taken hehhen, onverlet de politieke 

verantwoordeliJkheden, hetrekking op 

de vormgevi ng van de voorziene 

Algcmene Bestuursdienst en de aanstu

ring en begeleiding van de ontwikke

ling naar kcrndepartementen. De 

Commissic gcclt gedetailleerdc uitwer

kingen (biz 32, 33, 50) die hier onbe

sprokcn moeten hlijven. 

- Ook het beraad van de secretarissen

generaal ziet voor zichzelf taken weg

gelcgd bij de ontwikkeling naar 

kerndepartementen en een Algemene 

Bestuursdienst. In hun rapportage hen

ben de secretarissen-gencraal nog ver

dere voorstellcn over hun gezamenlijk 

optredcn verwerkt. I ntcrdepartementale 

fricties en afstemmingsproblemen heh

ben op sommige plaatsen binncn de 

rijksdienst een bijna 'cndcmisch karak

ter', aldus de secretari">en-generaal 
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vraag wat nu e igenlijk diens taak is, 

enerzijds in re latie tot de poli tieke top 

en anderzijds in re latie tot de directeu

ren-generaa l. Di e vaagheid is doelbe 

wust in sta nd gehouden o m de functie 

per departement naar behoefte te kun

nen invullen. H et lijk t mij nie t langer 

ve rantwoo rd om di e vaagheid te laten 

voortbes taan . H et is hoog tijd het 

Koninklijk Beslu it tenminste aan te vul

len met een omschrijving van de 

hoofdtaken va n de secreta ri s-ge neraa l. 

Overigens is de taakstelling va n de se

cretari s-generaal ook al tijdens de par

lementaire enquête bouwsubsidies ten 

principale aan de o rde geweest (ra pport 

va n de commissie , bl z. 258-260). 

De secretarissen-generaal 
In samen hang met het vorige punt ver

dient het gezamen lijke optreden va n de 

secre tari ssen- ge neraa l nader aa ndacht . 

Op verzoek van de mini sterraad werd 

door de secretarisse n-generaa l een ana

lyse gemaakt va n de voortgang va n de 

Grote Efficiency Operatie. Veel aanbe

velingen we rden door de ministerraad 

overgenome n. De minister-president 

gaf te kennen de verdere uitbouw van 

de con tacten met de secretarissen-ge

neraal als wense lijk te e rva ren. In hun 

correspondentie vermijden de secreta

rissen-ge neraa l zorgvuldi g de aandui

ding 'co llege van secretari ssen-generaal' 

(Lemstra, bl z. 177). H et woord college 

sluit al s begrip ni et aan bij de indivi du 

ele mini steri ë le vera ntwoo rdelijkheid . 

Een secretaris-generaa l kan in die ge 

dachte geen deel uitmaken van een col

lege. Dit zou anders zij n wanneer ee n 

dergelijk co ll ege va n secretari ssen-ge 

neraa l z ich in zijn funct ioneren zou 

richten op beleidsvoorbereiding en be 

le idsui tvoe rin g zoa ls die voortv loeit ui t 

de beraadslagingen binnen de mini ste r

raad. 

Inm iddels heeft 'het beraad' va n de se 

c retarissen-generaal steeds meer feitelij

ke erkenning gekregen. Volgens 

minister Dales hebben de secretarissen

generaal het voortouw bij het ge nere

ren van voorste llen voor effic iency en 

kwa li te itsverbeteri ng. De secretar issen

ge neraa l brachten hun thans voorli g 

ge nde rapportage over de o rga ni sat ie 

en werkw ij ze va n de rijksdi e nst uit op 

verzoek va n de minister-president en de 

min isters va n Binnen landse Zake n en 

van Financiën. Een afvaardiging va n de 

secretari ssen-generaal fungeerde voorts 

als gesprekspartner va n de Commiss ie

Wiegel. Ongetwijfeld ve rsterk t dit ge 

zamenlijk optreden va n de 

secretarisse n-ge neraa l hun individuele 

positi e op het departement. 

Inmiddels zij n er de vo lgende voorste l

len over het verdere optreden van de 

gezamen lijke secretar isse n-generaa l: 

- De Co mmissie- Wiegel kent de secre

tarissen-generaal belangrijke taken toe 

bij de ontkokering van de rijksdienst. 

Die taken hebben, onverlet de politieke 

vera ntwoordelijkheden , betrekking op 

de vormgeving va n de voorziene 

Algemene Bestuursdienst en de aa nstu

ring en begeleiding va n de o ntwikke

lin g naar kerndepartementen. De 

Commissie geeft gedetai lleerde uitwer

kingen (bl z. 32, 33 , 50) die hie r o nbe

sproken moeten blijven. 

- Ook het beraad van de secretarissen

generaa l ziet voor z ich zelf taken weg

ge legd bij de ontwikkeling naar 

kerndepartementen en een Algemene 

Bestuursdienst. In hun rapportage heb 

ben de secretarissen-generaal nog ver

dere voorste ll en over hun geza menlijk 

optreden verwerkt. Interdepartementale 

fricties en afstemmingsprobl emen heb

ben op som mige plaatsen binnen de 

rijksdienst ee n bij na 'e ndem isch karak

ter', aldus de sec re tari ssen-generaa l. 
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Voor de oplossing van dergelijke struc

turele afstemmingsproblemen, di e vaak 

organisatorisch-technisch zijn , zou het 

beraad van de secretarissen-generaal 

door de mini sterraad kunnen worden 

ingeschakeld . Wijs geworden doo r eer

dere ervaringe n vragen de secretari s

sen-ge neraal h ie rvoor een dui de lijk 

mandaat. H et beraad van de secretar is

sen-generaal zou voorts ee n taak kun

nen krij gen in he t signale ren va n 

interdepartemental e vraagstukken (blz. 

47). Ze we nsen bevoegd te z ijn tot sy

stematische doorlichting va n de vo ll e

di ge organisatie va n ministeries. 

De secretarissen-generaal will en tevens 

inspraak hebben op nog komende be

sluitvorming over departementale her

indelingen (z ie hiern a) 

Lemstra co ncludeert dat verdere inst i

tutionalisering van het overleg va n de 

secretarissen-generaal noodzake I ijk is 

(bl z 178 ) Hij verd ient bijval. Het op

treden va n de geza me nlijke secretaris

se n-ge neraal va lt te waarderen als ee n 

duidelijke versterking van het integra

tieveen coördinerende vermogen bin 

nen de rijksdienst. 

De regering zou de geza menlijke secre

tarissen-generaal advies kunnen vrage n 

over een herzien ing van het Ko ninkl ijk 

Besluit van 1988 en hun tevens kun nen 

verzoeken voorste llen te doen over de 

instituti onali serin g va n hun 'beraad'. 

Departementale herindeling 
Om te beginnen twee opmerkingen: 

I 'O p het moment dat het ee n publiek 

geheim was w ie voorz itter zou worden 

va n de Commissie die de problematiek 

van departementale herindeling moest 

gaa n analyseren, gaf Wiegel te kennen 

welke departementen volge ns hem op

geheven en samengevoegd zouden 

kunnen worde n. Kort daarna gaf C D A

fractievoorzitter Brinkman publi ek te 
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kennen deze lfde mening te zijn toege

daan .' I 

Inmiddels heeft de Commi ss ie-Wiege l 

het standpu nt ingenomen dat departe

menta le herindel in g het slui tstuk be

hoort te zijn va n de ingezette 

ontwikkelin g naar flex ibele kerndepar

tementen. Op bladzijde 45 zetten 

W iege l c.s. de negat ieve effecten van 

de laats te grote departementa le her in

delin g in 1982 op rij. De Commissie 

waarschuwt voor departementale herin

deling bij w ijze va n po litiek spierbal 

lenvertoon. 

2. Wat opvalt, is dat de di scussies over 

we nse lijke departeme ntal e herindelin 

gen nagenoeg gespeend zijn va n hi sto

ri sche analyses. Zijn er geen lesse n te 

putte n uit de opkomst en neergang van 

CRM of het geschui f met 

Volksgezondheid en Milieubeheer? 

Wat waren de doele inden, de m idde

len? Wat liep goed, wat liep mis? Een 

voorlop ige eva luatie door Binnenlandse 

Zaken over de omvangrijke departe

mentale herindelin g in 1982 werd nim

mer gevolgd doo r de aa ngeko ndi gde 

defin itieve evaluatie. Inmiddels heeft 

dus de Comm issie- Wiegel deze evalu

atie alsnog in zeer kritische z in vo l

tooid. 

Deze opmerkingen beogen bepaald niet 

het verdedigen van en igerle i status quo. 

H et gaat erom dat komende departe

mentale herindelin gen degelijk zul len 

zij n voorbere id en overwogen. Bij de 

suggesties van de Commi ss ie -Van de 

Beeten inzake opheffing van WVC en 

VROM , waardoor -via taakoverhevel in

gen- diverse zeer grote ministeries zul

len ontstaan , vraag ik aandacht voor 

vo lgende kanttekeningen: 

- Het aantal ministeries in Nederland is la 

ger dan in een reeks vergelijkbare landen. 

-De Comm issie-Wiegel voelt nie t veel 

voor mammoetdepartemente n. De ge -
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cbchte cbt heel grote ministcrie'> ecn 

hi)dragc lcvcrcn aan de reductic van de 

i ntcrderartemclltalc coiirdinaticproblc

matick client indcrdaad regen hct Iicht 

gchoudcn lc worden. Waar<;chijnlijk zal 

dan blijkcn dat in zulkc grotc organi-,a

tiC'> her aantal intradcpartcmcntale 

coiirdinaticvl·aag<;tukkcn duiclclijke toc

ncmlllg vertoont, tcrwql de intcrdepar

lementalc coiirclinaticprohlcma tick 

nauwcliJk' vcrmindcrt. 

- llewind,Jicdcn moctcn voldocndc ti1d 

overhouden om, mccr dan nu, hun bij

dragc te levcrcn aan zowcl de Furope'>c 

dimcmic al•; JJn de algcmenc coiirdina

tie van het he kid I zie ook de -,ccretari'>

gcncraal-raprortagc onder lll.7.2J. 

- llcwind,Jieckn mocten voldoende tijd 

ovcrhoudcn voor contauen mel ·hun 

ranij, de parti,lla'>i'> en de vloe1· van de 

<;amcnleving. Dat i'>, vooral nu, hclang

,-,,kcr dc!ll zc vcrdcr tc vc1·<;trikkcn 111 

nog zwaarderc takcnpakkcttcn. Ecn 

klein politick bhinct bn cbarhii. zoal-, 

de Commi<;<;ie- Van de Beet en voor<;tclt, 

zen wei hchulpzaam zijn. 

- De dcrartcmcntcn zijn nict e'en pot 

nat. Elk dcpanemcnt hcdt ecn c1gen 

invai,Jwek, ccn cigcn maat,charpcliJk 

rclaticpatroon en ccn eigcn cultuur 

Daar kun je <;champer over docn lc 
kunt die e1genheid van de dcparlemcn

ten ook hc,chouwcn al<; hronncn voor 

in-,piratic en nlottvatic wJarmcc, ingc~ 

val van dcpartemcntalc hcnndcling, 

nict lichtvaardig n1ag \Vordcn onlgc

'>prongcn en die ook door cen 

Algcmcnc lle<;tuuur<;dien<;t, waar mogc

lijk, gcre'>pectccrd behorcn le worden. 

De di5cu<;<;ie-, over de deranementalc 

hcrindeling worden at en toe wei erg 

ab<;tract en mechani,ch. I let gaat ook 

nog over n1cnscn 

Dat de <,ecrctari<;<;en-gencraal zoal' ziJ 

in hun rapportagc hcplcitcn, impraak 

zullcn hcbbcn op komcnde departe-

mentalc hcrindclingen lijkt me vanzell

'>prekcnd. 

Departemen tsmanager 
De Commissic- Van de Bee ten advi'>cert 

-,ccTctari-,-,cn gcncraal en dircctcurcn

gcncraal or atge-,lankte kcrnderane-

men ten te vcrvangcn door 

'>lJJt<,<;ecrctam'>en I )c NRC van 16 ok

tobe,- jl. meldt dat p1-cmicr Lubbers 111et 

veel voclt voor de '>uggc'>tie om de top

pen Vall de departementcn or dezc Wij

ze te roliti'>eiTil l'olitiscrenc Een 

dergcli,kc aanpak zou miJm inzien'> 

evengoed kunnen uitlopen op een ver

amhteli,king van de politick Als ccn he

wind-,per5oon tevecl at5tand neemt van 

de ambtclijke hulptroeren. loopt hijlziJ 

hct gcvaar van droog<;tand. Als ccn hc

willd'>pcr'>oon te dicht or hct amhtclijkc 

werk gaat zitlen, drcigt hcm/haar het 

gcvaar gcburcaucrati~cerd tc worden 

Er is nog een ander aspect. Is er een op

timum voor het aantal staat<,<;ecrctari'>

<,en per dcpartemcntc Zclf hcb ik 111 

l wee kabinet<;perioden ervaring kunncn 

opdocn met cen politickc top hc-,raan

de uit cen mini<;tcr en twec <;taCJt">ecre

lan<,<;cn. DCJ l hlcck cen werkharc 

comtructic, maar ik dcnk toch dar de 

liguur van een mini<,tcr plu, e'en '>taats

'>ccretari'> 1 lid'>t uit dezellde partijJ op 

oh,ectiveerbare grondcn prdcrabel 

111oet worden geacht. 

De C:ommi'>'>ie-Wicgcl hcdt nog de 

volgendc '>uggcstie: 111dicn op ecn dc

partemcnt wo,·dt gckozcn voor de in

stclling van cen aparte ecnheid voor de 

Zlll!l'-,turing van de uitvocringsorgani~a
lie, kan daarhij Leven<, worden overwo

gcn ccn staat"i<..,Ccrctaris te bcnocn1cn 

die primair vcrantwoordcliJk i' voor de 

Ultvocring. 

Brussel-Den Haag v.v. 
lllijken<, de rapportage vCJn de '>Ccreta-
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dachte dat heel grote m in isteries een 

bijdrage leveren aa n de reductie va n de 

interdeparte mentale coörd i na tieproble

mati ek die nt inde rdaad tege n het licht 

geho uden te worde n. Waarschijn lijk zal 

dan blijken dat in zu lke grote o rga nisa

ties het aa ntal intradepartementale 

coördinati evraagstukken duide lijke toe

neming vertoo nt , terwij l de inte rdepa r

tementa le coördinati e pro ble mati e k 

nauwe lijks ve rmindert. 

- Bew indsli ede n moete n vo ldoende tijd 

overhoude n om , meer da n nu , hun bij 

drage te levere n aan zowel de Euro pese 

dim e nsie als aan de algemene coördina

tie va n het beleid (z ie ook de secreta ri s

generaal-rapportage o nde r 111.7 2 ) 

- Bewindslieden moeten vo ldoende tijd 

overh oude n voor co ntacten met hun 

partij, de partijbas is en de vloer va n de 

samenl evin g . Dat is, voora l nu , belang

rijker dan ze verder te verstrik ke n in 

nog zwaa rdere takenpakketten Een 

kle in poli t iek kabinet kan daa rbij , zoa ls 

de Co mmi ssie-Van de Beeten voorste lt, 

zeer wel behu lpzaam zij n. 

- De departementen z ijn niet één pot 

nat. Elk departement heeft een eige n 

invalshoek, een eigen maatschappelijk 

re latiepatroon en een eigen cultuur. 

Daar kun je schamper over doen. Je 

kun t die eigenheid van de departemen

ten ook beschouwen als bro nne n voor 

insp iratie en motivatie waa rmee , inge

va l van departementale herindeling, 

niet li c h tvaa rdi g mag worden omge 

spro ngen e n die ook door een 

Algemene Bestuuursdienst, waar moge

li jk, gerespecteerd behoren te worden. 

De discussies over de departementa le 

he rinde ling wo rden af en toe we l erg 

abstract e n mechanisch. H et gaat ook 

nog ove r mensen. 

Dat de secretar isse n-gene raal , zoa ls z ij 

in hun rapportage beple ite n, inspraak 

zull e n hebben op komende departe-

menta le herinde lin gen lijkt me va nzelf

spreke nd . 

De partemen tsmanager 
De Com mi ss ie- Van de Beeten adviseert 

secretari ssen -gene raal e n directeuren

generaa l op afges lankte kerndeparte

menten te verva ngen door 

staatssecretari ssen. De NRC va n 16 ok

tober j l. meldt dat premier Lubbers ni et 

vee l voe lt voor de sugges tie om de top

pen va n de departemen ten op deze wij

ze te politi se re n. Politise ren? Ee n 

derge lij ke aanpak zou mijns in z iens 

eve ngoed kunnen uitlope n op een ve r

ambreiij king va n de politie k. Als ee n be 

w in dspe rsoon tevee l afsta nd neemt va n 

de am bte lijke hul ptroepen , loopt hij/zij 

het gevaar va n droogsta nd. Als een be

w indspersoo n te dich t op het ambte lijke 

werk gaat z itten, dre igt hem/ haar het 

gevaar gebureaucrat iseerd te worden . 

Er is nog een a nder aspect. Is er ee n op

timum voor he t aa ntal staatssecre tari s

sen per departeme n t? Zelf heb ik in 

twee kabinetsperioden ervaring kunnen 

opdoen met een politieke to p bestaan 

de ui t een minister en twee staatssecre

ta ri sse n. Dat bleek ee n werkbare 

co nstructie, maar ik denk toch dat de 

figuur va n een mini ste r plus éé n staats

secre tari s (li efst uit dezelfde partij ) op 

objectiveerba re g ronde n preferabe l 

moet worden geacht . 

De Com mi ss ie-Wiege l hee ft nog de 

volgende suggestie: indi e n o p een de 

partement wordt gekozen voor de in 

stell in g van een aparte eenheid voor de 

aa nsturin g va n de uitvoerin gso rganisa

tie , kan daarbij tevens worden overwo

gen een staatssecre taris te benoemen 

die primair verantwoorde lijk is voor de 

u i tvoeri ng. 

Brussel-Den Haag v.v. 
Blijkens de rapportage va n de secre ta -
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ri ssen-generaal o ntbreekt er nog o nt 

hutsend vee l aan de coörd inat ie van het 

ambte lijk optrede n in EG -kaders. 

H aagse ambtenare n plege n hun co n

fli c terende dee lbelange n ook nog in 

Brussel ui t te drage n in plaats va n voo r

af o p e igen erf tot afwegin g en coördi 

natie va n standpun ten te komen. Zo 

ontnemen ze z ich e lke kans op ee n ef

fectvo ll e inbre ng. De secre ta rissen-ge

ne raal doen tien voorste ll e n o m alsnog 

meer eenheid va n beleid te bewerkste l

li gen Di e voorste llen z ijn stuk voor 

stuk z invol, maa r be hoeven op vee l 

punte n nog stringe nte uitwerk in g. 

G ez ie n he t vi tal e be lan g van deze zaak 

zou het parlement zic h in te nsief e n 

over langere tijd met hie rbedoelde 

coördinatieprob leme n dienen te be

moe ie n. H et voorste l va n de secre ta ris

sen-generaa l om de staatssecretaris va n 

Europese Zaken , hoewel gestat io neerd 

op Buitenlandse Zaken, mede-rapporta

ge pli ch tig te maken aa n de min ister

president li gt a lreeds op poli tiek 

niveau . Well icht hadde n de secre tari s-

se n-generaa l e n de Com missie-W iege l 

nog wat sterkere nadruk kunnen leggen 

op het be lang van ee n goede scho ling 

va n de ambtenaren die zich met EG

aangelegenheden bezighoude n. Hi er 

ligt ee n in spa nningsverplic h ting voor 

de Algeme ne Bestuursdienst. 

Projectminister-nieuwe-stijl 
Een meerderheid va n CDA, PvdA, e n 

VVD bleek tijdens het eerste debat 

over ve rnieuwi ng va n het staa tsbeste l 

voor ee n experiment met projectm ini s

ters die e indvera ntwoordel ijkhe id krij

ge n voor belang rijke maatschappelijke 

vraagstukke n. CDA -woordvoerder 

Matema n dacht daarbij aan crimina li

teit- e n fraudebestrijd ing, we rkge legen

he id, vreemde lingenbe leid e n 

infrastructuur. Daarmee slui t hij aa n bij 

de uitgangspunten van het CDA-ver

kiez ingsprogram ma, waa rin meer werk , 

een gro tere vei li gheid en een scho ner 

mil ieu centraa l staan. 

De Co mmi ss ie-Wiege l bepleit een pro

jectmini ste r-n ieuwe-stij L Het belang-

Kamervoorzitter Deetman kreeg in juni '93 uit handen van com missievoorzitter Wiegel 
het rapport "Naa r kerndepartementen". Uoto Fotopersb~tro Stokvis] 
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rijkste verschil met het oude projectmi

nisterschap is dat de projectminister

nieuwe-stijl zeggenschap krijgt over 

relevante onderdelen van andere depar

tementen met bijbehorende budgetten. 

Wiegel c.s. noemen dit model wcinig 

revolutionair. Di t moet cen understate

ment zijn Het voorstellijkt te knagcn 

aan de wortels van de grondwettelijke 

individuele ministericle verantwoorde

lijkheid (ik neem aan dat de 

Commissie- Wiegel daar goed naar 

heeft gekeken). Het is ongctwijfeld 

waar dat de coordinerende minister, zo

als we die tot nu toe hebben gckend 

(een prim11s i~1ter pares voor ecn bepaald 

probleemcomplex), vooral bij contro

versielc standpunten of desinteresse ge

teisterd kon worden door politieke 

machteloosheid. lk heb dat van nabij 

kunnen meemaken. De bestaande 

hoofdstructuur functioneert echt niet 

altijd vlckkeloos. Andcrzijds heb ik, on

vcrlet hct wervende artikel in de NRC 

van 23 september jl. van RJ. in 't Veld 

en MJW. van Twist ('Ccef projectmi

nister de ruimte'), twijfels aan de werk-

baarheid van het projectminister

schap-nicuwe-stijl. Het voorstcl om bij 

afspraak een vakminister zeggenschap 

te ontnemen over relevante 

Een projectminister- beleidsonderdelen en finan-

nieuwe stijl lijkt te 

knagen aan de 

wortels van de 

grondwettelijke 

individuele 

ministeriele verant-

woordelijkheid. 

cielc middclcn van zijn eigen 

departement wil me voorlo

pig nog niet door de keel. lk 

mcen, dat het projectminis

terschap-nieuwe-stijl nog 

eens zcer intens beklopt 

moet worden op de staats

rechtelijke, politieke en opc

rationele consequenties. Mij 

dunkt dat cen andere inrich

ting van het projectministcr-

schap voorkeur verdient en 

dat daarvoor effectievc alternatieven 

gevonden kunnen worden. In de rap-

portage van de secretarissen-generaal 

zijn daartoe zeker aanzettcn aanwezig. 

Overigcns ging Mateman vooralsnog 

niet verdcr dan de bereidheid om met 

het projectministerschap-nieuwe-stijl a 
Ia Wiegel te experimenteren. 'Een expe

riment is het, als wij na afloop na de rc

geerpcriode met elkaar vaststellen of de 

nieuwe bevocgdhedcn in die nicuwe 

opzet, dat aardige bedenksel van de 

Commissic-Wiegel, daadwerkclijk ge

werkt hebben.' 

Verzelfstandiging van uitvoe
rende diensten 
Via interne en externe verzelfstandi

ging, privatisering en deccntralisatie 

willcn de departcmenten hun beleids

uitvoerende taken op afstand zetten. 

Zo ontstaan er tenslotte hoogwaardigc 

en flexibele kerndepartementen met 

vooral beleidsontwikkelende taken. De 

Commissie- Wiegel en de secrctarisscn

generaal ondersteunen dit reeds !open

de proces, maar tonen zich tegelijk 

bcvreesd dat het zou kunnen vcrzandcn 

in onoverzichtelijkheid en onbestuur

baarheid. 'Als de verbindingen tussen 

beleid en uitvoering nict goed geregeld 

zij n, bestaat er het gevaar dat men over 

enkelc jaren tot de conclusie komt, dat 

de kerndepartcmenten geen greep meer 

hebben op de uitvoering. wat zich kan 

vertalen in een omslag tot een centrali

satietendens', aldus Wiegel c.s. 

Mede tcgen deze achtergrond hecft de 

Tweede Kamer zich begin november jl. 

diep gebogen over de ministeriele ver

antwoordelijkheid voor verzelfstandig

dc onderdelen van dcpartementen. In 

cen door de gehelc Kamer aanvaarde 

motie is vastgclegd dat beperking van 

de onwang van de ministerielc verant

woordelijkheid aileen kan plaatsvinden 

op grond van de wetgcving waarin die 
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rijkste verschil met het oude projectmi

nisterschap is dat de projectminister

nieuwe-stijl zeggenschap krijgt over 

relevante onderdelen va n andere depar

tementen met bijbehorende budgetten. 

Wiegel c.s. noemen dit model weinig 

revo lutionair. Dit moet een understate

ment zij n. Het voorste l lijkt te knagen 

aan de worte ls van de grondwettelijke 

individuele ministeriële verantwoorde

lijkheid ( ik neem aan dat de 

Commissie- Wiegel daar goed naar 

heeft gekeken). H et is ongetwijfe ld 

waa r dat de coördinerende minister, zo

als we die tot nu toe hebben gekend 

(een primus inter pares voor ee n bepaald 

probleemcomplex), vooral bij contro 

versië le standpunten of desinteresse ge

teisterd kon worden door politieke 

machteloosheid. Ik heb dat van nabij 

kunnen meemaken. De bestaande 

hoofdstructuur functioneert echt ni et 

altijd v lekkeloos. Anderzijds heb ik, on

verlet het wervende artikel in de NRC 

va n 23 september jl. van R.). in 't Veld 

e n M.).W. va n Twist ('Geef projectmi

nister de ruimte'), twijfe ls aan de werk

baarheid van het projectminister

schap- nieuwe-st ijL Het voorste l om bij 

afspraak een vakm ini ster zeggenschap 

Een projectminister-
te ontnemen over relevante 

beleidsonderdelen en fin an-

nieuwe stijl lijkt te 

knagen aan de 

wortels van de 

grondwettelijke 

individuele 

ministeriële verant-

woordelijkheid. 

ciële middelen van zijn eigen 

departement wi l me voorlo

pig nog niet door de keel. Ik 

meen, dat het projectminis

terschap-nieuwe-stijl nog 

eens zeer intens beklopt 

moet worden op de staats

rechtelijke, politieke en ope

rationele consequenties. Mij 

dunkt dat een andere inrich

ting van het projectminister-

schap voorkeur verd ient en 

dat daarvoor effectieve alternat ieven 

gevonden kunnen worden. In de rap-

portage van de secretar issen-generaa l 

z ijn daartoe zeker aa nzetten aanwezig. 

Overigens ging Mateman voora lsnog 

niet verder dan de bereidheid om met 

het proj ectm ini sterschap-n ieuwe-st ijl à 

la Wiegel te experim enteren. 'Een expe

riment is het , als wij na afloop na de re

geerperiode met e lkaar vastste llen of de 

nieuwe bevoegdheden in die nieuwe 

opzet, dat aardige bedenksel van de 

Comm issie -Wiegel , daadwerkelijk ge

werkt hebben. ' 

Verzelfstandiging van uitvoe
rende diensten 
Via interne en externe ve rzelfstandi

g ing , privatisering en decentralisatie 

w illen de departementen hun beleids

uitvoerende taken op afstand zetten. 

Zo ontstaan er tenslotte hoogwaardige 

en flexibele kerndepartementen met 

vooral beleidsontwikkelende taken. De 

Commissie- Wiegel en de secretar issen

ge neraal ondersteunen dit reeds lopen

de proces, maar tonen zich tegelijk 

bevreesd dat het zou kunnen ve rzanden 

in onoverzichtelijkheid en onbestuur

baarheid. 'Als de verb indingen tussen 

beleid en uitvoering niet goed geregeld 

zijn , bestaat er het gevaar dat men over 

enkele jaren tot de conclusie komt, dat 

de kerndepartementen geen greep meer 

hebben op de uitvoering, wat zich kan 

vertalen in een omslag tot een centrali

satietenden s' , aldus Wiegel c.s. 

Mede tegen deze ac hte rgrond heeft de 

Tweede Kamer zich begin november jl. 

diep gebogen over de ministeriële ver

antwoordelijkheid voor verze lfsta ndi g

de onderdelen van departementen. In 

een door de gehele Kamer aanvaarde 

motie is vastge legd dat beperking van 

de omvang van de ministeriële verant

woorde lijkh e id alleen kan plaatsvinde n 

op gro nd van de wetgevin g waari n die 
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verze lfstandiging wordt geregeld . 

Eveneens bij algemene motie vraagt de 

Tweede Kamer om een stappenplan 

over twee kabinetsperioden betreffende 

de ontwikkelin g naar kerndepartemen

ten. 

In hun rapportage schrijven de secreta

rissen-generaal in conclusie 4 dat de 

ministeriële verantwoordelijkheid bij

voorbeeld zodanig zou kunnen worden 

ingevuld 'dat als regel de ambtelijke le i

ding van een uitvoeringsorganisatie zo

danig verantwoordelijk wordt geste ld, 

dat bij gebleken ernstige problemen de

ze leid ing ook kan worden ontslagen'. 

Tussen wetgeving en we tsuitvoering 

ligt de wetstoepass ing , die men zou 

kunnen karakteriseren als een wat ver

borgen maar niettemin continu proces 

van voortgezette beleidsontwikkeling 

met in bepaalde geval len zeer aanzien

lijke socia le en financiële gevolgen. 

Met betrekking tot de wetstoepass ing 

als een vorm van voortgezette beleids

ontwikkeling en als schakel tussen wet

geving en wetsuitvoering, bestaat er 

een aanta l var iante n met daaraan inhe

rente machtsverdelingen en spelregels. 

Bij elk geva l van verze lfstandi ging za l 

expliciet moeten worden nagegaan wel

ke construct ie bij voorkeur verkozen 

dient te worden. Zonodig zu llen in het 

uitvoeringscontract harde afspraken 

moeten worden vastgelegd. 

De sec retarissen-generaa l hebben er 

oog voor dat uitvoerende diensten met 

onuitvoerbare wetgeving of beleid kun

nen worden opgescheept. Van belang is 

dat de Commissie-Scheltema en de 

Comm issie-Wiegel verzelfstandigde 

ui tvoeri ngsorgan is a ties in spraak wi I I en 

geven op de uitvoerbaarheid van nieu

we beleidsvoornemens (recht op uit

voerin gstoets , recht op advies ). Er z ijn 

al bedrijven waar geen papier meer van 

boven naar beneden gaat, zo nder dat 
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tevoren is vastgeste ld of de medewer

kers op de werkvloer er mee uit de voe

ten kunnen. Tenslotte zijn zij het die de 

kwaliteit va n het eindprodukt bepalen 

Ook de politiek wordt steeds meer af

gereke nd op zijn eindprodukten. H et 

verzelfsta ndigingsproces kan derhalve 

nimmer alleen functioneren op basis 

van een top-down benadering. In deze 

sfeer behoren top-down en bottam-up twee 

kanten van dezelfde medaille te zijn. 

H et za l de kunst z ijn om zulke com

plexiteiten te verwerken in een even in

zichte lijk als hanteerbaar aansturings

en bewakingsmodel. 

Vooral in de sfeer van inkomensover

drachten en andere geldwaardige han

delingen , komt een deel van het 

personeel steeds sterker onder druk te 

staan van zogenaamd publieksgeweld. 

De werkgever zal op grond van een 

toevoeging aan artikel 3 van de 

Arbe idso mstandighedenwet de plicht 

hebben z ijn werknemers zoveel moge

lijk te beschermen tegen agressie en ge

weld en de nadelige gevolgen daarvan. 

Stringe nte re uitvoering va n hierbedoel

de wetten en regelingen za l automa

tisch leiden tot meer agressie tegen het 

uitvoerend personeel H et kan van be

lang zijn bij het afs luiten va n uitvoe

ringscontracten hiermee rekening te 

houden. In geval werknemers onvol

doende bescherming en begeleiding 

krijgen , zu ll en ze e r eerder toe neigen 

voor geweld te zwichten. 

Vereenvoudiging van 
regelgeving 
Per jaar komen er honderden nieuwe 

wetsartikelen bij. We bezwijken bijkans 

onder de regel druk. Noch de secreta ri s

sen-generaal , noch de Co mmi ssie

Wiegel besteden daar erg vee l aandacht 

aan . De secretar issen-generaa l will en 

wel extra ploegen wetgevingsjuristen 
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inzcttcn, maar dat lijkt rneer te zijn 

voor <,nellere reali-,cring van nieuw bc

leid dim voor uitdunning van het tro-

pisch ocrwoud van rcgels en 

voor-,chriften. In de nota's van 

Economi'>che Zaken over het onderne

mingsklimaat in Nederland wordt 

voortdurcnd gewag gemaakt van grote 

administratieve balla'>t, waaronder on-, 

bedrijf.,]cvcn gebukt gaat. Ecn onderne

mer kornt door al die regels zowat niet 

mecr toe aan zijn cigenlijke taak: on

dernemen. Tegelijk lees je ook dat er 

voorlopig wei niet veel zal kunnen ver

anderen. Hier moet een doorbraak 

worden gcforceerd Het i-, niet rnoeilijk 

op dit terrein een paar spectaculairc 

projecten te bedenken. 

Samenhang als valkuil 
De complcxiteit van overheidsbeleid i'> 

enorm. 'Alles hangt rnet allcs samen', 

zeggen Wiegel c.s. (biz 21) Hier 

dnemt een valkuil op. In de praktijk van 

her overheid-,belcid mnct je precie<; he

palen hoeveel samenhang per gcval nn

ontbcerlijk respectievelijk onont

koombaar is. Het <;treven naar samen

hang, hoe zinvol en logisch ook, kan 

door tegenspelcr-; worden misbruikt, 

maar kan ook op objectieve gronden -

de hardhcid van bestaande 5\ructuren-

tot onaanvoardbare vertragi ngen lei

den. Her zou daarom van belang kun

nen ZIJn een typologie op te stellen van 

soorten van samenhang en de bij elk ty

pe van <,amenhang passende mcthoden 

om tot inhoudelijke belcidscni:irdinatie 

tc komen. Zo'n typologie zou wellicht 

van groot nut kunnen zijn bij het bcpa

lcn van de urgentie van beoogdc depar

tementale herindelingcn. 

Postscriptum 
Met dit laatste zijn we weer terug bij 

een van de mee<,t gangbare ondcrwer-

pen: wat gaat cr gebeuren met de inde

ling van de dcpartcmenten7 Op dit mo

ment lijkt de opvatting te ovcrheersen 

dat departementalc herindeling be

hoort aan te sluiten aan de thans !open

de grote operatic'>. Toch heeft minister 

Dales li'>tig enkele in- en uitgangcn 

open gehoudcn. 'Voorbereidingen tot 

herindeling kunncn reeds up gang wor

den gebracht Daarbij zal ook aandacht 

worden gegcven aan de noodzaak om 

waar mogelijk lricties die in hct (in

teridepartementale vcrkecr al <,nel tot 

vertraging in de bcsluitvorming lciden, 

te vcrrninderen' (brief van minister 

Dales d.d. 19-4-1 CJ93 aan de vaste 

Commi<;<;ie voor Ambtenarenzaken). 

Begin november jl. lieten, aldm de 

NRC 'woordvocrders van hct C:DA en 

de PvdA er geen misverstand over be

staan dat nicts onmogelijk is tijdens het 

vrijworstelcn gedurcnde de lormatiepe

riode' Als politiek actionisme toch 

weer onvermijdclijk zou blijkcn, zal dit 

keer hopelijk niet voorbij worden gc

gaan aan een adviserendc inbreng 

van het beraad der '>ecretarissen-ge

neraal 

Drs IU i\1 Tlrockhllijsc ( 1929) ti'Crktc ochtn

eeniJol!}ens op de mi11tstenes 1'!111 Sociale ZokCil 

e11 Volksgczondheid. C R.1\ [ en lliiiiJeiJlandse 

Zokcn. H,; PerPtdde de jllltcltcs 1'1111 directeur, 

piP secret<JriS-I}eitmird c11 JliiJ. dircctcur-geite

m!ll. 
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I Pro! dr \X' l1\1 KI(_J.crt Velondcllllgcn 111 lllJ.

nJgcmcnt en orgJni<,Jtlc h11 de rl)k<.ovcrhCJd, 
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CllV 12·'!1 


