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P. LANGENBERG 

Adviesorganen en neo-corporatisme 

Inleiding 

Sir Winston Churchill moet eens over het ver
schijnsel 'commissie' in het openbaar bestuur het 
volgende hebben verzucht: 'we are overrun by 
them, like the Australians were by rabbits'. 

In veel landen zijn na de tweede wereldoorlog 
advies- en andere interne en externe overlegcol
leges als paddestoelen uit de grond geschoten. 
Wanneer we de registers buiten beschouwing la
ten, telt het 'Overzicht Adviesorganen van de 
Centrale Overheid 1983' 6[0 bladzijden! Men 
spreekt in dit verband wel over de verstatelijking 
van de maatschappij en vermaatschappelijking 
van de staat. 

Veel knelpunten van de verzorgingsstaat heb
ben met dit neo-corporatisme - waarover zo da
delijk meer - te maken. Voor het begrijpen van 
de overbelasting van het staatsapparaat, de snelle 
groei van de publieke sector, is inzicht hierin on
misbaar. Aan de ene kant staat de overheid voor 
complexe en in omvang toenemende problemen 
als stagnerende economische groei, massawerk
loosheid en een hoog financieringstekort, welke 
de behoefte aan sturing van maatschappelijke 
ontwikkelingen vergroot. Aan de andere kant 
constateert men dat de overheid, gevangene als 
zij is van diezelfde maatschappelijke verhoudin
gen, een afnemend sturend vermogen demon
streert. In dit licht bezien, vereist het stelsel van 

externe advies- en overlegorganen nadere bespre
king. 

N a de verzameling rapporten van de Commis
sie Vonhoff is een project Reorganisatie Rijks
dienst van start gegaan dat, wanneer het niet aan 
eigen bureaucratisme en negeren door de poli
tiek I ten onder gaat, in luttele jaren een kleine 
revolutie teweeg moet brengen. Vooralsnog is het 
zover nog niet gekomen, al is er sprake van een 
verhoogde activiteit rond het stelsel van externe 
adviesorganen. Vorig jaar zijn in dit verband al 
in een eerste ronde [00 adviesorganen opgeheven 
ofvan de adviestaak ontheven en met betrekking 
tot 50 voorstellen daartoe gedaan. Pas bij de 
tweede ronde in december [983 leverde de pro
jectgroep Van der Ploeg die zich met deze opera
tie bezig houdt er ook een algemene visie op ad
visering bij. 2 

In dit artikel wordt op dit rapport ingegaan 
vanuit de invalshoek, dat adviesorganen belan
gengroepen en ambtenaren in zich verstrengelen 
en daarmee de parlementaire democratie moge
lijk uithollen. De vraag wordt beantwoord of de 
oplossingen in dit rapport, dat grondslag van het 
regeringsbeleid gaat vormen, aan het tegengaan 
van die uitholling kan bijdragen en het primaat 
van de politiek op de hoofdlijnen van het beleid 
kan versterken. Alvorens daartoe over te gaan, 
verdient wat hiervoor al terloops neo-corporatis
me is genoemd, een korte uiteenzetting. 
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Neo-corporatisme 

Geplaatst tegen een historische achtergrond is de 
term corporatisme nogal beladen. Het wordt 
geassocieerd met het fascistisch Italië, waarin cor

poraties niet de eigen particuliere belangen op 
het oog hadden, maar slechts één doel: het dienen 
van de staat. De corporaties hadden in dit model, 

dat ook in Spanje onder Franco en in Portugal 
onder Salazar te vinden was, geen eigen zelfstan
digheid en zijn ondergeschikt aan de staat. Zij 
vormden een machtsinstrument in handen van 
de politici onder leiding van Mussolini. Voor de 
zuiverheid van de discussie zou men dan ook lie
ver moeten spreken van totalitarisme, aangezien 
een wezenlijk element van het corporatisme nu 
juist een eigen autonomie van het orgaan is vis 
à vis de naast en boven de corporaties bestaande 
zelfstandige staatsorganisatie die de uiteindelijke 
souvereiniteit bezit en het algemeen belang be
hartigt. Een corporatieve ordening kan niet van 
bovenaf opgelegd worden, zoals het fascisme wil. 3. 

Niettemin duidt men in het corporatisme-debat 
dat hedentendage in de sociale wetenschappen 
wordt gevoerd deze vooroorlogse staatsvorm wel 
met staatscorporatisme aan. 

Dit dan ter onderscheiding van de naoorlogse 
variant die in beginsel democratisch is en maat
schappelijk of neo-corporatisme heet. Schmitter 
noemt de twintigste eeuw de eeuw van het cor
poratisme. 4 Het neo-corporatisme is 'van onder
op', vanuit de maatschappij geïnitieerd en ver
volgens politiek gesanctioneerd. Het is dus geen 
normatief begrip, maar veeleer een pragmatische 
neerslag van de ontwikkeling van de verzorgings
staat. Kenmerkend voor het corporatistische mo
del is een systeem van belangenbemiddeling tus
sen bijvoorbeeld vakbonden, werkgevers en over
heid. Het gaat daarbij om een beperkt aantal on
derling niet concurrerende maatschappelijke be
langengroepen. Zij richten zich op de regering en 

de bureaucratie. Overleg tussen hen - tripartite 

- is geïnstitutionaliseerd. Er vindt een ruiltrans
actie plaats: werkgevers- en werknemersorgani
saties worden door de staat erkend en voorzien 

van bepaalde publieke taken in ruil voor de be

teugeling van de achterbannen van de respectie
velijke organisaties. Noblesse oblige! 

De neerslag van het corporatisme vinden we 

in veel landen van West-Europa. Sterk is het in 
Nederland, Oostenrijk en Zweden; in mindere 
mate in Denemarken, West-Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn de 
PBo-structuren met SER en bedrijfsraden en 
schappen en het Landbouwschap wel de duide
lijkste voorbeelden. 

De nedergang van het corporatisme 

In het naoorlogse Nederland ontstaat een over
legdemocratie, waarin in een concert van over
heid en belangengroepen een verzorgingsmaat
schappij wordt ingericht. In Nederland tot 1967 
nog eens bevorderd door de verzuiling. Immers 
de samenwerking tussen elites binnen en tussen 
de zuilen garandeerde de invloed van belangen
groepen in het regeringsbeleid. Ook de econo
mische groei en de ideeën rond functionele de
centralisatie van katholieken (het subsidiariteits
beginsel ), protestanten (souvereiniteit in eigen 
kring), socialisten en liberalen vergemakkelijkten 
dit. Het gevolg van de verzorgingsmaatschappij 
in opbouw is evenwel een groeiend beslag op de 
publieke middelen. 

De Wolff: 'A consensus was created by giving 
the policy field autonomy, even in regulating the 
allocation of public money. As aresuIt, public 
expenditure increased without an increase of pu
blic control. The state paid, but was not able to 
con trol public spenditure accordingly. That was 
the price they had paid for consensus, that was 
the old logic of pu blic policy'. 5 

Be 
ge
de 
de 

st2 
al! 
be 

he 
en 
GI 
bli 

N\ 

mI 

19 
ov 
he 

19 
bc 
be 
ru 

ov 

te 
tir 
la: 

pe 
he 
lir 
ec 
ee 
UI, 

st, 

va 
vc 
m 
m , 

he 
ke 

v, 
re 



e 
;-

i-
n 

:-

t-

e 

e 
ot 

Ie 
n 

1-

1-

:-

7 
'S 

n 

!-

e 
c 

ideeJ66 I jaargang 5 I nummer 1 I maart 1984 I blz. 19 

Deze logica beet zich al snel in eigen staart. 

Bekend is dat de PBo-gedachte onvolledig is in
gevoerd en slechts hier en daar tot een succes leid
de. De structuren waren bovendien harder dan 
de leer. De SER bleef immers tot vandaag be

staan; het Landbouwschap is nog even machtig 
als eertijds. 6 De mede door deze corporatistische 
belangen bemiddeling uit de hand lopende over

heidsuitgaven leidde tot economische stagnatie 
en zette het eens zo stabiele stelsel onder druk. 
Gebrek aan medezeggenschap en te grote vrij

blijvendheid was in 1975 voor de Industriebond 
NVV reden om zijn deelname aan de PBO te ver
minderen, terwijl ook de voedingsbonden FNV in 
1978 uit 23 van de 25 PBO'S terugtrokken. De 
overheid op zijn beurt trekt in de jaren zeventig 
het loonbeleid volledig naar zich toe. In 1980 en 
1981 kwam de regering tweemaal met een ruil
bod. Beide malen betrof het loonmatiging voor 
belastingverlaging. De FNV weigerde echter de 
ruil, omdat er naar haar opvatting niet 'gelijk 
overgestoken' werd: geen arbeidsduurverkorting, 
te weinig deeltijdarbeid. Het overlög in de Stich
ting van de Arbeid werd meer een ritueel. Dit 
laatste is illustratief voor de praktijk van het cor
poratisme in de eerste helft van de jaren '80: een 
hoge mate van consultatie tussen groepen onder
ling en de regering in de vorming van het sociaal
economische beleid heeft plaats gehad, maar 
een hoge mate van consensus ontbreekt. De 
nieuwe stijl van regeren, door de nood van om
standigheden opgelegd, brengt de regering steeds 
vaker in conflict met de sociale partners. SER

voorzitter De Pous formuleert met enige regel
maat zijn kritiek en wijst fijntjes op het overleg
model. De FNV schort eind 1983 haar werkzaam
heden in SER, Sociale Verzekerings Raad en Zie
kenfondsraad op. 

De ruilstrategie werkt kennelijk niet in tijden 
van stagnatie als de marges smal zijn. Concur
rerende colleges als de Commissie Wagner I en 

II en de WRR, waar een tripartite samenstelling 

ontbreekt, staan al klaar. 7 Zonder de traditionele 
instellingen af te breken of af te wijzen, bemerken 
de sociale partners dat deze instellingen geen con
sensus meer genereren. De regering regeert! Het 

corporatisme is op het centrale niveau op so
ciaal-economisch gebied een kwijnende zaak. 

Externe advies- en overlegorganen 

Met een amendement op de grondwet stelde 
Troelstra in 1922 de kwestie van de permanente 
adviescolleges aan de orde. Hij constateerde een 
wildgroei van deze organen, waarvan de instel
ling had plaatsgevonden zonder dat het parle
ment daarin was gekend. 

Troelstra: 'Een dergelijk lichaam van advies 
krijgt op deze wijze het karakter van een soort 
vóórparlement, waarin belangrijke sociale zaken 
worden bedisseld, waarbij men zich dan aan el
kaar min of meer gebonden heeft zodat a ls zaken 
bij de Kamer komen, het parlement vrijwel voor 
een fait accompli staat'. 8 

Het huidige artikel 79 van de Grondwet kent 
een formulering die nagenoeg gelijkluidend is als 
die uit 1922. Deze regeling opende destijds de 
deur niet alleen voor de PBo-structuren, maar 
ook voor de uitgebreide radenstelseis met geïn
stitutionaliseerde functionele vertegenwoordi
gmg. 

Advies en andere taken worden in deze orga
nen ten bate van de overheid verricht. Onder
zoek van de WRR telde in 1977 402 van dergelijke 
adviesorganen. De leden ervan zijn voor 67 % 
vertegenwoordigers van de 802 maatschappelijke 
organisaties. 9 Wij noemen dit ook een vorm van 
neo-corporatisme, omdat via dit radenstelsel niet 
alleen wordt geadviseerd in nauwe samenspraak 
met de overheid, maar er ook beleid wordt be
paald en uitgevoerd. Rechtspraak, overleg en on
derzoek is niet zelden taak van dergelijke orga-
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nen, hoewel ze steeds onder de noemer van 'ad- van het belang door de overheid en het recht tot 

viesorgaan' door het leven gaan. 
Welke verklaring kan nu voor de grote groei van 
dergelijke colleges worden aangevoerd? Ook hier 
lijkt een 'grand corporatist design' te ontbreken. 

Ten eerste is er de ontwikkeling van het ver
zorgingsarrangement in de welvaartsstaat. De 
overheid schept meer rechten, instrumenten en 

beleid op terreinen als onderwijs, gezondheids
zorg en sociale voorzieningen. Welvaartsgroei, de 
ontwikkeling van de techniek maakt dit ook mo
gelijk. Een gigantische herverdeling van finan
ciën, rechten en goederen belichaamt de sociale 
grondrechten als wonen, werk, inkomen en cul
tuur. De overheid wordt beschouwd als de oplos
ser bij uitstek van alle maatschappelijke proble
men. 

In de tweede plaats voelde men de behoefte 
aan meer adviesinstanties vanwege de toegeno
men complexiteit van de samenleving. 

Ten derde speelt de emancipatie en de drang 
tot participatie van burger en groep een grote ro~. 
Dat wil zeggen, belangengroepen vatten de ad
vies- en inspraakmogelijkheden op als vormen 
van directe democratie. Het doel van hen is in
vloed uitoefenen en medezeggenschap verkrijgen. 
Voor de overheid staat eerder het motief van de 
aanvaarding van het beleid voorop. De redene
ring is daarbij dat in een samenleving waar maat
schappelijke consensus niet wordt afgedwongen, 
maar moet groeien - een democratie dus - con
sultatie het enige middel is. 'Overheidsbeleid is 
alleen effectief als het legitiem bevonden wordt 
en dat is alleen het geval als er via consultatie 
met de gevoelens en belangen van betrokkenen 
goed rekening wordt gehouden' stelt de Wolff. 1 

0 

De medeverantwoordelijkheid van de maat
schappelijke organisaties, gestructureerd in ad
vies- en overlegcolleges, is een garantie voor sta
biele gesprekspartners van de overheid . Hier 
vindt dus een zelfde soort ruil plaats: erkenning 

medezeggenschap in het college wordt uitgeruild 
tegen een zeker beheerst gedrag van de achterban 
van de belangenorganisatie. 

In de vierde plaats draagt de ontzuiling die in 

de late jaren zestig op gang komt, bij aan sterkere 
politisering van maatschappelijke problemen. 
Kanalisering daarvan in adviesraden ligt dan 

voor de hand. 
In de laatste plaats vindt de geïnstitutionali

seerde verstrengeling van overheid en belangen
groepen een oorzaak in het tekort schieten van 
het functioneren van politieke partijen. Een poli
tieke partij in een vertegenwoordigende demo
cratie heeft de tweeledige functie van stemmen 
verzamelen - om daarmee de participatie van de 
burger te kanaliseren - en het aandragen van sa
menhangende beleidsalternatieven in de vorm 
van verkiezingsprogramma's. Nu is het een be
kend feit dat politieke partijen in de eerste functie 
beter slagen dan in de tweede. Immers, binnen 
partijen met democratische gewoontes is vleugel
vorming aan de orde van de dag. Dit bevordert 
de cohesie binnen de partij niet. Naast deze in
terne partijperikelen, wordt de kiezer ook nog 
geconfronteerd met compromissen tussen partij
programma's van partijen die een coalitie aan
gaan. De uitkomst van de onderhandelingen - het 
regeerakkoord - is per definitie slechts een slap 
aftreksel van de boude beweringen in het verkie
zingsprogram waar de kiezer vertrouwen in stel
de. Beide factoren dragen bij aan het functiever
lies van politieke partijen. De programmatische 
consensus achter het beleid moet dus - terwille 
van een overtuigende legitimatie - mede van el
ders komen. Het zijn de belangengroepen die in 
zekere mate in dit gat zijn gesprongen door in 
een 'deal' met de overheid de deelbesluitvorming 
in een sector zelf te verzorgen. Het adviesraden
bestel fungeert dus als een tweede circuit naast de 
partijen om de politieke wil van de kiezer te ka
naliseren en in beleid te vertalen. 
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Problemen lijkheden in de politieke besluitvorming worden 

.d op de adviesorganen afgewenteld. 
n In de loop der jaren is de corporatistische beleids-
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vorming in adviescolleges onder zware kritiek ko
men te staan. Zo constateert men verstarring van 

de politieke besluitvorming. In het stelsel ont
breekt vaak elke samenhang, terwijl tegelijkertijd 
sommige raden elkaar overlappen. Te veel sec

torale gerichtheid leidt tot esoterisch gedrag in de 
eigen sector zonder verantwoordelijkheid voor 
het geheel. Het adviesproces kost veel tijd, zeker 
als veel wetgeving de inschakeling van organen 
verplicht voorschrijft. Voortgangscontrole ont
breekt in de meeste gevallen. 

Door de enorme financiële middelen die in de
ze organen door de overheid doorgesluisd wor
den, ontstaan er hechte banden tussen ambte
naren en de vertegenwoordigers van de koepelor
ganen. Scholten: 'Niet verwonderlijk, want de le
gitimiteit van deze professionals hangt afvan hun 
zichtbare successen, terwijl de ambtenaren voor
spelbaarheid en dynamische stabiliteit in hun sec
toren op prijs stellen'. 11 Door de institutionali
sering van de overlegprocedures vindt in tal van 
organen vermenging plaats van advies, overleg 
en uitvoering en toezicht. Dit heeft als gevolg dat 
de erkende organisaties niet alleen de politieke 
agenda vaststellen, maar ook de marges van het 
beleid bepalen. Compromissen worden voorge
kookt tussen belangengroepen en ambtelijke in
stanties. Parlement en regering bemerken te laat 
dat er al beleid is ingevuld, waardoor de parle
mentaire besluitvorming gaat lijken op een sym
bolische ondertekening van een transactie die el
ders gesloten is. 

Overigens vervullen adviesorganen voor poli
tici ook heel aantrekkelijke functies. Door advies 
te vragen aan een adviesorgaan valt de beslissing 
uit te stellen en te depolitiseren (excuusfunctie) . 
Adviesraden zijn geschikt om er vriendjes in te 
benoemen of juist anderen 'kalt' te stellen. Moei-

Sanering van adviesraden 

In het saneringsproces rond de externe advies
raden in het kader van het project Reorganisatie 
Rijksdienst tracht men, zoals opgemerkt, een al

gemeen beleid te ontwikkelen. De toespitsing van 
de externe advisering op de politiek staat bij deze 
operatie centraal. Zo signaleert de projectgroep 
dat de organisatie van de externe advisering lijdt 
aan oncontroleerbaarheid, ondoorzichtigheid en 
ondoelmatigheid. Het zou allemaal beter gaan 
indien, aldus de projectgroep, de advisering bre
der en meer op hoofdlijnen plaats vindt, terwijl 
ook aan de afhandeling van adviezen meer aan
dacht wordt besteed. Periodieke evaluatie is ge
wenst. De positie van het parlement mag niet 
worden aangetast. 

Over deze aanbevelingen kan men moeilijk 

strijden. Het is jammer dat de projectgroep in de 
formulering van haar aanbevelingen zo weinig 
heeft aangesloten bij het neo-corporatisme-debat. 
Juist de verplaatsing van de beleidsbepaling naar 
de ondoorzichtige structuren waar vierde en vijf
de macht elkaar ontmoeten, zou de projectgroep 
tot andere conclusies hebben gebracht. Dit valt 
als volgt toe te lichten . 

Externe advisering kan op drie wijzen aan de 
kwaliteit van de politieke besluitvorming bijdra
gen: 
I. informatie: verwerving en werwerking van in

zichten; 
2. belangenafweging: (h)erkenning en afweging 

van uiteenlopende belangen; 
3. legitimatie: verwerving van steun voor beslis-

singen. 
Deze opsomming mag het fundamentele verschil 
tussen het eerste en de andere twee doelen niet 
toedekken. De corporatistische tendensen zijn im-
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mers juist een gevolg van vermenging van alle 

drie in één orgaan. De projectgroep heeft hier
voor onvoldoende oog. Gaat men uit van het pri
maat van de politiek dan kiest men principieel 

voor de constructie dat parlement en regering sa
men de hoofdlijnen van beleid selecteren en be
palen. In die arena dient de belangenafweging 
over de uitgangspunten plaats te vinden en legi

timatie verworven te worden! De formule 'het 
primaat van de politiek' - hoe modieus wellicht 
ook - komt in het rapport evenwel in het geheel 
niet voor. De indruk is gewettigd dat een aantal 
voorstellen van de projectgroep het neo-corpo
ratisme zelfs zullen versterken. 

Het lijkt voor de hand te liggen dat, wanneer 
de vele en verkokerde organen als een bezwaar 
worden opgevat, men pleit voor 'bredere' externe 
adviesorganen. Wordt geëist dat belangen op el
kaar worden afgestemd in dergelijke organen, 
dan lijkt de remedie echter erger dan de kwaal. 
De ordening van organen en het eruit rollende 
compromis plaatst regering en parlement immer:s 
pas goed voor het blok. Dit zet de deur open naar 
een bestel waarin de sterkste organisatie het voor 
het zeggen krijgt. 

Bovendien ontbreekt in het rapport een alge
meen antwoord op de vraag wie, waarover, wanneer 
adviseert en onderhandelt. Deze markering lijkt 
toch van primaire betekenis. Het vervolgens op
heffen van raden is hiervan afhankelijk. Een ver
toog over de taken van adviesraden met het oog 
op de gesignaleerde verstrengeling van advies, 
overleg en toezicht, mist men node. Niet duidelijk 
wordt bijvoorbeeld wanneer een overlegraad valt 
te verkiezen boven een deskundigenraad. Func
ties van externe adviesorganen kunnen ook op 
andere wijze vervuld worden: er zijn inspraak
procedures, hoorzittingen en planbureaus. Des
kundigheid valt ook in de rijksdienst in te bren
gen. Per hoofdbeleidsgebied zijn dergelijke aspec
ten in kaart te brengen, waardoor een eventuele 

reorganisatie van adviesraden met een duidelijke 

visie te onderbouwen zou zijn. 
De projectgroep stelt dat de mogelijkheid om 

het accent te verschuiven naar bredere advisering 
op hoofdlijnen van beleid vooralsnog beperkt is, 

want 'de organisatie van de externe advisering 
( ... ) dient aan te sluiten op de politiek/ambtelijke 
besluitvormingsstructuur. Zo lang die structuur 

te zeer gedifferentieerd (verkokerd ) is, lijkt het 
mogelijk noch wenselijk dat de opzet van de ex
terne advisering daarvan al te los komt te 
staan'. 1 2 

Deze relativering van het eigen voorstel lijkt 
niet meer goed te volgen. De samenspraak tussen 
ambtenaren van het departement en het secre
tariaat van het adviesorgaan werkt, zo is geble
ken uit het onderzoek voor de Commissie Von
hoff, de ondoorzichtigheid en oncontroleerbaar
heid in de hand. Adviesaanvragen worden nogal 
eens door het secretariaat geschreven. Ambte
naren van het betrokken departement maken bij 
de meeste organen deel uit van het adviesorgaan 
en zelfs met stemrecht. Door hun informatie
voorsprong en de ruime beschikking over tijd ne
men ambtenaren in de beraadslagingen een do
minante positie in. 1 3 De voorzitter en de secre
taris van adviesraden hebben dikwijls een amb
telijke achtergrond. Bezinning op de samenstel
ling van de organen heeft tot klacht geleid dat 
deze een door de politiek gewenste beleidsrich
ting, zoals bevordering van de eerste lijn en de
centralisatie van beleid, kunnen frustreren. Dit 
geldt met name in de gezondheidszorg. 14 Wat in 
deze sector bovendien frappeert, is het grote aan
tal dubbellidmaatschappen van personen en or
ganisaties in belangrijke raden als Gezondheids
raad, de Ziekenfondsraad en het College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen. 

Er zijn dus al voldoende aanwijzingen dat in 
de huidige situatie de bindingen tussen orgaan en 
departement zeer hecht zijn. De conclusie is dan 
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ook dat noch bredere advisering, noch een ver

gaande aansluiting te prefereren valt als men on
doorzichtigheid wil bestrijden. 

De projectgroep is voorstander van een raam

wet, waarin algemene aspecten van advisering op 

een beleidsterrein worden aangegeven. De taak, 
samenstelling, werkwijze en levensduur zou bij 
algemene maatregel van bestuur in plaats van bij 

wet te regelen zijn. Dit heeft echter het nadeel 
dat het parlement niet betrokken wordt bij vra
gen als: 'moeten er ambtenaren in het orgaan?' 
'sluit de samenstelling aan bij de gewenste be
leidsprioriteiten?' 'is het nodig dat naast advise
ring ook beleidsvaststelling tot de taken behoort?' 
etc. Voor het antwoord op dergelijke vragen is 
politieke inbreng onmisbaar nu gebleken is dat 
rond taak, samenstelling en werkwijze die sym
biose tussen overheid en belangengroepen gestal
te krijgt. 

Het advieswezen moet gereorganiseerd wor
den. Dat kan en mag niet zonder politieke stu

ring. 
Ten slotte de relatie tussen parlement en ad

viesorgaan. Niet alle adviezen zijn openbaar in 
de huidige situatie en het parlement zelf kan for
meel geen advies vragen anders dan met toestem
ming van de regering. Zelfs contacten tussen ka
mercommissies en adviesorganen zijn onderwor
pen aan ministeriële toestemming, al is de staats
rechtelijke houdbaarheid hiervan dubieus . 15 

Men zou zich kunnen voorstellen dat een meer
derheid van de Kamer of een kamercommissie 
zich tot een adviesraad wendt met het doel advies 
te vragen ter verbreding van de kennis van de 
Kamer. Dit lijkt vooral voor initiatiefnemers een 
aantrekkelijke gedachte. De projectgroep is over 
dit onderwerp verrassend kort. Zij stelt slechts 
dat het aanbeveling verdient de openbaarheid 
van de adviesraden te verbeteren. 

Tot slot 

Achter de corporatistische tendensen in het Ne
derlandse adviesradenstelsel bevindt zich de kern 
van de problematiek van de verzorgingsstaat: de 

groei van de overheid in de wederzijdse verbon
denheid aan een maatschappelijk middenveld 
van belangenorganisaties bij een afnemende le

gitimiteit. 
Uitspraken van regering en parlement over het 

radenstelsel zijn derhalve noodzakelijk. De poli
tieke sturing met betrekking tot de taken van de
ze colleges dient zich te richten op het uiteenra
felen van advies- en beleidstaken in één orgaa.n. 
Vanuit democratisch oogpunt is er tussen advies

orgaan en regering/parlement een correcte ver
houding als de laatsten een keuze kunnen maken 
uit verschillende adviezen. Dit pleit in algemene 
zin voor een constellatie waarin adviesorganen 
eerder als horzels dan als besluitvormers funge
ren. Zij zouden zich primair kunnen beperken tot 
advisering op hoofdlijnen om te voorzien in de 
behoefte aan informatie van de rijksdienst, rege
ring en parlement. Ambtenaren horen in derge
lijke organen niet thuis . Adviesraden zijn aan te 
moedigen in het spontaan op eigen initiatief te 
adviseren. 

Het primaat van de politiek brengt met zich 
mee, dat regering en parlement de hoofdlijnen 
van beleid bepalen. 

De uitwerking van de hoofdlijnen kan in veel 
grotere mate gestalte krijgen in territoriaal en 
functioneel gedecentraliseerde organen. Is decen
tralisatie van een bepaald beleid naar gemeenten 
en provincies niet mogelijk, dan valt aan zelf
standige bestuursorganen te denken. De grote 
voordelen van deze organen zijn bekend en evi
dentl6: het ontlast departement en parlement en 

regering van detail-zaken doordat het binnen de 
door de centrale overheid vastgestelde kaders uit
voerende taken behartigt en nadere regels geeft. 
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Door representatieve samenstelling van het be

stuur van deze organen kan, mits voorzien van 
een eigen budget, de belangenafweging en legi
timatie van beleid handen en voeten krijgen. De
ze vorm van gelaagde besluitvorming vergroot de 
autonomie van de sectoren binnen de door de 
politiek aangegeven globale kaders. 

december 1983 
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