
• 

Braks en de ministeriële 
verantwoordelijkheid 
ERIK VAN DER HOEVEN 

Er is gefraudeerd met vangstcijfers bij de 
visafslag, met medeweten van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. De minister is daarvoor in 
politieke zin verantwoordelijk, aldus de Tweede 
Kamerfractie van D66. Toch wilde de fractie niet 
het vertrouwen in de minister opzeggen. Aan die 
tegenspraak is de fractie tijdens het debat ten 
onder gegaan. Zij heeft daarmee ook geen bijdrage 
geleverd aan het staatsrechtelijke vraagstuk van 
de verantwoordelijkheid van de minister voor de 
daden van zijn ambtenaren, dat in de marge van 
het debat over de heer Braks aan de orde was. 

Als dit artikel wordt gepubliceerd, is het debat over de 
fraude bij de visafslag reeds vier maanden geleden. 
Braks zal niet meer worden weggestuurd , zijn positie is 
eerder versterkt dan verzwakt. Toch is het nuttig, erop 
terug te komen , omdat het debat waarschijnl i jk de toon 
zet voor het denken over de ministeriële verantwoorde
lijkheid in de komende jaren1 reeds in de discussie over 
de subsidiefraude bij de sociale woningbouw. De kern 
van de zaak is : is de minister verantwoordelijk voor 
duidelijke en structurele beleidsfouten van zijn ambte
naren (en dat nietslechts op papier, met woorden, maar 
ook in politieke zin , zodanig dat hij daardoor het 
vertrouwen van de Kamerverliest) ? En als hij dat niet of 
alleen maar tot op zekere hoogte is, welke consequen
ties moeten daaruit worden getrokken voor de relatie 
tussen ministeren ambtenaren? Juistdeze laatste vraag 
is in het fraudedebat door iedereen ontweken. Ook 
door D66. Juist door D66. Met als gevolg dat de 
verantwoordelijkheid tenslotte geheel is vervluchtigd . 
Het CDA heeft gewonnen, en dat niet alleen in politieke 
zi ni het toedekken heeft gewonnen, en D66 heeft daar
aan bijgedragen doorde kern van de zaak slechts voor 
de helft aan de orde te stellen . 

Het fiasco 

Zoals bekend wilde de D66-fractie de minister ertoe 
bewegen, de eeraan zichzelf te houden . Hetzou op zijn 
plaats zijn , wann·eer de minister vanuit zijn staatsrech
telijke verantwoordelijkheid zijn portefeuille ter be
schikking zou stellen, aldus Dick Tommei in eerste 
termijn in de Kamer. Voor alle duidelijkheid werd 
daaraan toegevoegd dat dit geen moreel oordeel over 
de minister inhield. Ook geen politiek oordeel, naar 
zou blijken. 

Toch probeerde de fractie de kwestie van de verant
woordelijkheid scherp te stellen : 'Over de principes 
van verantwoordelijkheid kan met onze fractie niet 

* De auteur is lid van de redactie . 

worden onderhandeld' , aldus Dick Tommei in tweede 
termijn . 'Er is op het departement een cultuur ontstaan 
die niet deugde.' Daarom zou de heer Braks 'niet 
langer moeten willen functioneren als min ister van 
Landbouwen Visseri j' . En om dat vastte leggen, diende 
Tommei mede namens Pronk (PvdA) een motie in 
waarin werd uitgesproken dat de minister 'tekort is 
geschoten' bij het beleid . En hij gaf als uitleg : 'dat mijn 
fractie zich niet kan voorstellen dat een minister zou 
willen leven met een aldus geformuleerd oordeel van 
de Kamer'. 

Het vervolg is bekend . Door het CDA werd de 
feitelijk, dus apolitiek bedoelde motie direct in het 
politieke vlak getrokken . Fractievoorzitter De Vries 
vroeg wat er zou gebeuren als de minister na aanvaar
ding van de motiedoorde Kamerzou blijven zitten : dan 
zou de minister moeten 'functioneren met een motie 
waarvan u heeft gezegd dat u zich niet kan voorstellen 
dat hij ermee wil leven' . En : ' Ik kan mij geen politieke 
cultuur voorstellen, waarin woordvoerders van partij
en in deze Kamer uitspreken, dat een minister die zo'n 
motie aan zijn broek krijgt, niet zou moeten willen 
blijven en nochtans zegt : als hij blijft, niets aan de hand . 
Als u dan vindt dat de minister behoort op te stappen
dat zegt u met deze motie - dan moet u ook de moed 
hebben dat met zoveel woorden te erkennen '. 

Simpel , maar effectief. Dat Hans van M ierlo hierna 
een 'verduidelijking' gaf, maakte de zaak er niet beter 
op: hij zei niets anders dan Dick Tommei, maar haalde 
wel zijn woordvoerder onderuit. De Kamer, aldus De 
Vries (en na hem nog Lubbers en Linschoten) is er voor 
het doen van politieke, nietvan feitelijke uitspraken. Als 
aan moties geen du idelijke politieke bedoelingen wor
den verbonden , doen anderen dat wel voor de indie
ners. Zo gebeurde het met de motie-T ommel / Pronk, zo 
gebeurde het later met de motie-Pronk c.s ., door de 
PvdA ingediend omdat ook deze fractie Braks nietweg 
wilde hebben. In deze motie werd het door de minister 
gevoerde beleid 'betreurd '. Gevraagd naar zijn oor
deel over deze motie ze i Lubbers dat deze zo'n ernstig 
oordeel bevatte 'dat in feite de minister daaruit conse
quenties zou moeten trekken' . Einde van het debat. 
Hoezeer de poging van D66 tot duidelijkheid was 
mislukt, blijkt wel uit hetfeit dat bij de stemming alleen 
de fractie van de PSP de motie-Tom mei steunde ... 
omdat deze de status had gekregen van motie van 
wantrouwen. 

De fractie heeft feitelijk geprobeerd iets onmoge
lijks te bereiken. Zij meent dat de minister vanuit 
staatsrechtelijk oogpunt verantwoordelijk is voor de 
daden van zijn ambtenaren en meent datde minister op 
grond daarvan geen leiding meer moet willen geven 
aan zijn departement. Maartoen de minister nietwens-
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te op te stappen had de fractie zijn doel niet bereikt en 
ontstond een nieuwe situatie, waarin nu wèl een politiek 
oordeel van de fractie werd gevraagd. De fractie heeft 
dat niet onder ogen gezien, of heeft gemeend zich 
daaraan te kunnen onttrekken, waardoor zij in een 
onwaarachtige situatie terecht kwam. Het negatieve 
effect dat haar in de publiciteit ten deel is gevallen , is 
daarop terug te voeren . 

Volwassenheid? 

Door JAA. van Doorn is in NRC/Handelsblad van 11 
juli jl. de afloop van de affaire uitgelegd als verschijnsel 
van overgang naar een nieuwe, meer zakelijke politie
ke cultuur. In plaats van politiek fatsoen staat hier het 
opkomen voor de belangen van de BV Nederland 
voorop . En hoewel het debat naar de vorm nog in de 
oude cultuur plaatsvond (compleet met gebogen hoof
den), was het naar de uitkomst toch teken van een 
zakel i jke (volgens Van Doorn zelfs 'volwassen ') bena 
dering. 

Zoals zo vaak is Van Doorns analyse scherp en 
verhelderend, maar zijn conclusie eenzijdig . De bena
dering van de minister door de Kamer was inderdaad 
zakelijk. Alleen de PSP wenste zijn politieke hoofd . 
Maar zo verfrissend als een zakelijke benadering kan 
zi jn, zozeer sch iet deze ook tekort in normatief opzicht. 
Braks niet weg - akkoord, de man doet zijn werk 
uitstekend en hij heeft gezag in Brussel. Maar als 
daarmee de verantwoordelijkheid vervluchtigt, kan in 
het vervolg een willekeurige bedrijfstak zonder veel 
problemen jaren zijn gang gaan met het ondergraven 
van Brusselse regels; en een minister kan dat toelaten 
zolang hij erop toeziet dat hij het niet langs ambtelijke 
weg weet. Hetvalt niet in te zien waarom dat volwassen 
zou zijn. Bij volwassenheid past meer de erkenning 'als 
je tegen de lamp loopt dan hang je'. 

Bestaat staatsrechtelijke verantwoordelijkheid 
nog? 

In weerwil van de analyse van Van Doorn heeft geen 
van defracties in de Kamer betoogd dat de minister niet 
verantwoordelijk was. Zelfs het CDA stelt dat 'de 
mi nisterde politieke verantwoordeli jkheid draagt voor 
wat zijn ambtenaren doen of nalaten'. Hier ligt dan een 
probleem. Want de minister heeft het vertrouwen van 
de Kamer niet verloren . En hoewel de Kamer (in het 
rapport over de visquotering) het departement verwij
ten maakt (verwijtbaar medeweten, weinig adequaat 
beleid, soms bewust niet loyaal uitvoeren van Europese 
regels), is daarmee in staatsrechtelijke zin, als ik het zo 
mag' uitdrukken, het fiat aan deze handelwijze gege-

ven . Anders gezegd : alle fract ies, ook en juist die van 
D66, hebben het begrip verantwoordelijkheid eerst 
ingeperkt tot die van de minister. En toen deze vrijuit 
ging (om opnieuw beeldspraak te gebruiken), was er 
geen verantwoordelijkheid meer. 

In dit kader is het opmerkel i jk hoezeer de Kamer de 
beperking door de minister van zijn verantwoordelijk
heid heeft aanvaard . Hij excuseert zich voor hetfeit dat 
hij niet alles op zijn departement heeft kunnen volgen: 
' Ik wil niet verhelen dat mijn aandacht in belangrijke 
mate uitging naar het tot stand brengen van het EG
visserijbeleid en dat ik de uitvoering op nationaal 
niveau niet heb verwaarloosd in die zin dat ik er geen 
aandacht aan heb besteed, maar in belangrijke mate 
heb gedelegeerd aan de ambtelijke top ... Door mijn 
veel voorkomende afwezighe id kon ik vaak niet an
ders' . De Kamer deed daar niet moeilijk over. Dat de 
minister zijn verantwoordelijkheid in de praktijk niet 
kan waar maken, werd aanvaard . 

En terecht. Een minister als Braks besteedt twee à 
drie dagen van zijn goedgevulde werkweek aan ver
gaderingen in Brussel ; daarnaast gaat een dag op aan 
de ministerraad . De resterende drie dagen zijn voor de 
helft gevuld met optreden voor de med ia of het vervuI
len van verplichtingen die met een scheef oog naar de 
media worden aanvaard . De minister spreekt een 
vergadëring toe van de CBTB in Oosterhesselen, opent 
een viskwekerij in Ophemert of een natuurterrein bij 
Stevensweert, ofwaar deze activiteiten zich ook mogen 
afspelen , en weet zich bij elk uitstapje verzekerd van de 
belangstelling van de regionale pers. Meer dan ooit is 
de politiek, en zeker het ministerschap, een media
~ebeuren . Ieder die meespeelt kent die regel en weet 
welke inhoudelijke beperkingen die met zich mee
brengt. 

Het wordt zo'n minister dan ook niet kwal i jk geno
men, als hij geen goede kennis bezit van de notulen van 
departementale bijeenkomsten. Braks' opmerking dat 
hij nietvan hetgri jze ei rcuit afwist is niet serieus in twi jfel 
getrokken. Maar onder zulke omstandigheden wordt 
een staatsrechtelijke ministeriële verantwoordelijk
heid een lege huls, waarop een beroep niet meer wordt 
erkend, zoals de Tweede Kamerfractie heeft moeten 
ervaren. 1 

Het zou dan ook meer in overeenstemming met de 
feiten zijn geweest wanneer Braks de verantwoorde
lijkheid voor de fraude had ontkend. Iets dergelijks 
deed de Britse minister Jim Prior, verantwoordelijk 
voor Noordierse zaken, toen er enkele jaren geleden 
een massale uitbraak van IRA-gevangenen uit een 
zwaarbewaakte gevangenis plaatsvond. De suggestie 
dat de minister verantwoordelijk is leidt èf tot on 
waarachtige toestanden, zoals rond Braks, èf tot im-
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produktief nachtelijk leeswerk om greep te houden op 
het apparaat. 

Niet moeilijk doen 

Dit wil niet zeggen dat er dan een staatsrechtelijke 
verantwoordelijkheid van ambtenaren moet komen . 
Dat zou die van de minister uithollen . Wij zouden dan 
de situatie kunnen krijgen, dat de secretaris-generaal 
ter verantwoording wordt geroepen terwijl de minister 
politiek gesproken vrijuit gaat. De positie van de minis
ter zou er niet sterker op worden, en hij zal zoiets 
proberen te voorkomen. 

Bovendien is het ambtelijk apparaat niet zodanig 
gestructureerd dat duidelijke verantwoordelijkheden 
worden gedragen . Ambtenaren nemen uit de aard van 
hun functie nauwelijks beslissingen, zij coördineren 
visies. Komt er een compromis uit een ambtelijke ver
gadering, dan kan vrijwel nooit worden vastgesteld 
wie daarvoor verantwoordeliik was. Het hele begrip 
'verantwoordelijkheid' verwijst naar een ander nor
mensysteem dan dat waarin de beleidsambtenaar da-
gelijks werkt. . 

Er zal dan ook zelfs bij nauwkeurig onderzoek 
vrijwel nooit een kwaaie pier gevonden kunnen wor
den. Gebrek aan moed, dat wel. Vaak gaan ambtena
ren in de fout doordat zij onkritisch opereren in een 
verziekte atmosfeer; het kan bi jvoorbeeld een obstakel 
zijn voor verdere promotie wanneer men dikwijls 
'moeilijk doet' . Zonder twijfel heeft dat ertoe bijgedra 
gen dat Braks langs ambtelijke weg niets wist van de 
fraude bij de visafslag; vragen stellen waarvan men 
weet dat die de BV Nederland kunnen schaden, wordt 
niet in dank afgenomen. Liever houdt men het dan bij 
nog een wollige formulering waarmee althans geen 
directe leugen wordt verteld . 

Wie in zulke omstandigheden het vraagstuk van de 
verantwoordelijkheid voor het handelen van ambtena
ren alleen vanuit staatkundige optiek benadert, sluit de 
ogen voor de realiteit. In het gunstigste geval worden 
dan slechts papieren overwinningen geboekt; in het 
meest ongunstige geval vervluchtigt de verantwoorde
lijkheid. 

Net als in het strafrecht kan men in het staatsrecht 
stellen dat er een rechtsgevoel is dat bevredigd moet 
worden. Het recht moetzijn loop hebben, deboef moet 
worden gevonden en gestraft. Iedereen wees in het 
debat over de visafslag met de vinger naar Braks (ook 
D66, zelfs Braks zelf), maar liet het daarbij. Het 
rechtsgevoel werd niet bevredigd. 

Wanneer ambtenaren geen staatsrechtelijke ver
antwoordelijkheid krijgen toebedeeld zou men aan 
andere vormen van publiekelijk te schande zetten 

kunnen denken. Maar het is twijfelachtig of dat vrucht
baar zou zijn . Zelfs al zou men een onderzoek instellen 
naar handel en wandel van de departementen, dan nog 
zou het moeilijk zijn feiten te vinden die een strafrechte
lijke vervolging of zelfs maar het nemen van discipli
naire maatregelen (indien denkbaar) zouden recht
vaardigen (en dan ga ik voorbij aan de vraag of een 
staatsrechtelijke verantwoordelijkheid kan worden 
vervangen door een strafrechtel ijke of een tuchtrechte
lijke). Ambtenaren die voor hun loopbaan niet worden 
beoordeeld naar het succes dat zij voor hun afdeling 
hebben behaald maar naar normen van publieke mo
raal, en dan nog bij voorkeur in het open bar zodat 
mogelijk geschonden rechtsgevoel kan worden bevre
digd - ik zou er vóór zijn, maar zie het nog niet snel 
gebeuren . 

Andere politieke cultuur 

Neen, een oplossing voor het vraagstuk zal gevonden 
moeten worden in maatregelen die de ministeriële 
verantwoordelijkheid weer inhoud geven. Daar ligt het 
vraagstuk dat de Tweede Kamerfractie van D66 vanuit 
de 'andere politieke cultuur' aan de orde had moeten 
stellen. Hoe de departementen zo te organ iseren dat de 
ministerweer daadwerkelijk verantwoordelijk kan zijn 
voor het doen en laten van zijn ambtenaren, zodat de 
rechten van het parlement weer inhoud krijgen? 

Er zijn twee mogelijkheden om die verantwoorde
lijkheid weer gestalte te geven. De eerste is, dat de 
minister een aantal 'waakhonden ' krijgt toebedeeld 
die namens hem met politieke neus in het department 
rondsnuffelen en alles bij hem aanbrengen dat niet de 
juiste nestgeur vertoont. Het instituut van de politieke 
ambtenaar, waartoe men in ons land nooit heeft willen 
besluiten , komt op die manier om de hoek. De coör
dinatieproblemen die daarbij komen kijken, laten wij 
maar even voor wat zij zijn . Ook het vraagstuk van de 
recrutering van deze lieden, en het verdere verloop van 
hun carrière bij wisseling van kabinet zullen niet een
voudig op te lossen zijn binnen het bestaande kader. 
Maar andere landen (onder meer België, Frankrijk en 
de VS) zijn ons voorgegaan, en uiteindelijk is het doel: 
het weer mogelijk maken van democratische controle 
op individuele ministers, de inspanning waard. 

De tweede mogelijkheid, die mijn voorkeur heeft, is 
het verkleinen van de ministeries tot een omvang die 
werkelijk door een minister kan worden bestuurd. Ook 
die koers is door andere landen gevolgd (Zweden, 
Denemarken). Detakenvan de departementen worden 
dan beperkt tot de echte beleidsontwikkeling; daar
voor zijn per departement misschien honderd ambte
naren nodig . De uitvoering van het beleid wordttoebe-
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deeld aan uitvoerende organen (agentschappen) , die 
via openbare overeenkomsten gehouden zijn tot het 
uitvoeren van hun taak binnen de grenzen bepaald 
door het ministerie. De politisering van de departemen
ten wordt daarmee tegengegaan, maar een ander 
probleem doemt op: de controle op handel en wandel 
van de agentschappen. Daarover kan in dit kader 
alleen worden gezegd dat de functie van de Ombuds
man daarbij essentieel is, en dat deze koers dan ook 
niet gevolgd moet worden als er niet de bereidheid 
bestaat, de Ombudsman een zeer vergrote armslag te 
geven . 

Stille politisering 

De praktijk is intussen anders. De departementen wor
den gepolitiseerd, niet openlijk maar sluipend. Minis
ters houden een scherp oog op de politieke kleur van 
hun hogere ambtenaren. Zozeer is deze gewoonte 
reeds ingeslepen dat nieuw aantredende ministers 
ongevraagd door hun secretaresse kunnen worden 
getracteerd op een lijst met namen van partijgenoten 
binnen het apparaat. Betrouwbaarheid van hun mede
werkers, daar gaat het de ministers om . Maar dat levert 
natuurlijk geen verantwoordelijkheid in formele, 
staatsrechtelijke zin op. Deze stille politisering van de 
departementen hoort bij 'het spel', die diffuse activiteit 
waaraan zowel ambtenaren als politici deelnemen, en 
die zich niet verdraagt met de heldere staatsrechtelijke 
conceptie van de ministeriële verantwoordelijkheid . 

En toch is de ministeriële verantwoordelijkheid het hart 
van de parlementaire der:nocratie. Dat hart is, zoals wij 
de laatste tijd hebben gezien, vrijwel niet meer intact. 
Men heeft het laten verkommeren; dat kwam de spelers 
van het spel beter uit. Als ergens een politieke taak ligt 
voor D66, dan wel hier. Luid en duidelijk moet worden 
gezegd dat het hart van ons systeem wordt bedreigd en 
dat men weigert er iets aan te doen. De affaire-Braks 
was een uitstekende gelegenheid geweest om dat naar 
voren te brengen. 

Conclusie 

Door het vraagstuk van de verantwoordelijkheid voor 
visfraude bewust alleen in formeel -staatsrechtelijke 
termen te stellen, heeft de Tweede Kamerfractie van 
D66 bijgedragen aan het vervluchtigen van die verant
woordelijkheid . Essentieel voor de toekomst van de 
parlementaire democratie is, hoe de ministeriële ver
antwoordelijkheid weer gestalte kan krijgen . Daartoe 
is reorganisatie van de departementen noodzakelijk, 
hetzij door het aanstellen van een politiek bureau van 

de minister, hetzij door beperking van hun taak tot de 
eigenlijke beleidsvorming . 

Noot 

1. Mocht de heer Braks toch directe betrokkenheid 
blijken te hebben gehad bij dewijzewaarop cijfers aan 
Brussel werden doorgegeven, dan moet deze conclusie 
worden herzien . 


