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Erik van der Hoeven besteedt in zijn artikel 'Braks 
en de ministeriële verantwoordelijkheid' in het 
vorige nummer van 'Idee 66' ook enige aandacht 
aan het vraagstuk van de ambtelijke 
verantwoordelijkheid. Uit dat artikel blijkt 
hoezeer het gewenst is dat op enige wijze ook 
materieel vorm wordt gegeven aan de 
verantwoordelijkheid die ambtenaren voor veel 
overheidshandelingen dragen. In dit artikel wordt 
daarop nader ingegaan. 

Eén van de dingen die de affaire-Braks heeft laten zien, 
is dat ambtenaren vaak een aanzienlijke reële verant
woordelijkheid dragen voor overheidshandelingen. 
De vraag is of die ambtel ijke verantwoordeli jkheid een 
dusdanig van de feitelijke ministeriële verantwoorde
lijkheid geïsoleerde component bevat, dat zij ook tot 
enige vorm van politieke verantwoordelijkheid voor 
ambtenaren moet leiden. 

Erik van der Hoeven meent-van niet. Straf- of tucht
rechtelijke danwel anderssoortige sancties op onjuist 
ambtelijk handelen zijn in zijn visie genoeg. Staatsrech
telijke verantwoordelijkheid voor ambtenaren veroor
zaakt alleen maar staatsrechtelijke chaos . Van der 
Hoeven ziet de oplossing (naast de eerder genoemde 
sancties) vooral in een andere politieke cultuur, waarin 
de ministeriële verantwoordelijkheid weer in ere kan 
worden hersteld. Ik denk datde meeste D66-ers het met 
hem eens zullen zijn. 

In dit artikel wordt echter een wat andere mening 
verkondigd. Een historische beschouwing over de ont
wikkel ing van de Nederlandse overheidsbureaucratie 
en de context waarin zij plaatsvond, laat zien dat de 
norm, waarin politieke verantwoordelijkheid voor 
ambtenaren niet past, tijdsgebonden is en niet meer 
spoort met de feitelijke situatie van vandaag de dag. 
Aangetoond wordt hoe als gevolg van veranderingen 
in de omvang en de aard van de overheidsbewind
voering enige vorm van politieke verantwoordelijk
heid voor ambtenaren gewenst is. Vervolgens wordt 
gekeken op welke wijze die politieke verantwoorde
lijkheid voor ambtenaren het best gestalte kan krijgen. 

Van liberale naar sociale rechtsstaat 

In ons deel van de wereld is in de 18e en 1ge eeuw de 
absolute macht van de vorsten gebroken . Het absolu
tisme maakte plaats voor de filosofie van de liberale 
rechtsstaat. Centrale begrippen in deze filosofie zijn de 

* De auteur is lid van de redactie. 

machtenscheiding of in ieder geval een onafhankelijke 
rechterlijke macht, grondwettelijk gewaarborgde 
klassieke mensenrechten, de gebondenheid van rech
ter en bestuur aan de letter van de wet (geringe beleids
en toetsingsvrijheid dus), en een beperkte mate van 
overheidsingrijpen in de samenleving (de nachtwaker
stoot). 

De liberale rechtsstaat is nergens volledig werkelijk
heid geworden, ook in Nederland niet. Enerzijds bIe
ven restanten van de oude absolutistische staatsstruc
tuur een zekere gelding houden. En anderzijds begon 
de overheid zich, zij het aanvankelijk op bescheiden 
schaal, intensieverte bemoeien metde samenleving. In 
dit verband kan worden gedacht aan zaken als onder
wijs en armenzorg. Het begin van de verzorgingsstaat 
was er. 

De geleidelijke wording van de verzorgingsstaat 
(ook wel sociale rechtsstaat genoemd) vanaf ± 1870 
heeft grote bestuurlijke consequenties gehad. 

In de eerste plaats veranderde de verhouding tussen 
burger en bestuur. De groei van de taak van de over
heid ging gepaard met een groei van de macht van de 
overheid, juist ten opzichte van de burger. De burger is 
in zijn handelen beperkt, daar waar hij vroeger in de 
liberale rechtsstaat (juridisch althans) veel vrijer was. 
Daarwaarde burger in hetverleden niettot handelen in 
staat was, omdat de voorwóarden daartoe ontbraken, 
heeft de overheid veelal deze voorwaarden gecreëerd, 
waardoor een afhankelijkheidsrelatie is ontstaan . In 
beide gevallen isdekansopconflictentussen burger en 
overheid toegenomen. In beide gevallen kunnen deze 
conflicten gemakkelijk tot misstanden leiden, omdatde 
burger door zijn doorgaans mindere macht als regel 
aan het kortste ei nd trekt. 

Door een uitgebreid (maar moeilijk toegankelijk) 
stelsel van rechtsbescherming worden weliswaar de 
scherpste kantjes van deze misstanden afgeslepen, 
toch blijft het behelpen. Het systeem van rechtsbescher
ming is namelijk primair gericht op conflictoplossing, 
en niet op conflictpreventie. De preventieve werking 
die ervan uitgaat is onvoldoende. Het systeem van 
rechtsbescherming is nu eenmaal niet bedoeld om de 
overheid stelselmatig voor haar handelen ter verant
woording te roepen. 

Voor dat laatste bestaat een andere methode: de 
ministeriële verantwoordelijkheid met daaraan ge
koppeld de ambtelijke ondergeschiktheid aan de mi
nister. Detweede component van deze methode is door 
de groei van de taken en de macht van de overheid 
echter niet zo effectief meer. De erosie van de ambtelij
ke ondergeschiktheid aan het politiek verantwoorde
lijk gezag is de tweede belangrijke bestuurlijke conse
quentie van het ontstaan van de sociale rechtsstaat. 
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Erosie van de ambtelijke ondergeschiktheid aan 
het politiek verantwoordelijk gezag 

Hoe ziet het inmiddels zo zeer geërodeerde model van 
ambtelijke ondergeschiktheid eruit? De socioloog 
Max Weber (1864-1920) heeft zich uitvoerig met het 
fenomeen overheidsbureaucratie beziggehouden _ 
Zijn bezigheden resulteerden in een gezaghebbend 
model van de bureaucratische organisatie; een model 
dat als het ware de bureaucratisch-organisatorische 
vertaling is van de liberale rechtsstaat. 

In Webers model is de overheidsbureaucratie een 
instrument van het politiek verantwoordelijke bestuur. 
Deze instrumentele gerichtheid wordt gewaarborgd 
door de structuur van de bureaucratische organisatie. 
Weber noemt tien kenmerken die inherent zijn aan de 
ideale bureaucratie. De zes meest relevante zijn : 
1. De verantwoordelijkheden worden intern verdeeld 

langs lijnen van een hiërarchische structuur. 
2. De uitoefening van de ambtelijke bevoegdheden 

geschiedt aan de hand van vastgelegde procedu
res. De interne coördinatie is eveneens strikt gere
guleerd en gebeurtvooral schriftelijk. 

3. De ambtenaren zijn onderworpen aan een strikte 
discipline en controle; dit gebeurt in het kader van 
hiërarchische verhoudingen . 

4. De aanstelling van ambtenaren geschiedt op grond 
van vakbekwaamheid ('merit system') . 

5. De salariëring van de ambtenaren is gebaseerd op 
hun plaats in de ambtelijke hiërarchie. 

6. De ontwikkeling van de ambtelijke loopbaan wordt 
bepaald door de geleverde prestaties en door an
ciënniteit . 

Het ideale ambtelijke apparaat van Weber is onper
soonlijk en neutraal, waardoor de formele gelijkheid 
van de burgervoorwet en bestuurdaadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. Een formalistische manier van werken 
voorkomt willekeur. Het apparaat is berekenbaar, 
zodat de burger de zekerheid heeft dat de wet naar de 
regel wordt uitgevoerd. 

Van groot belang voor de vraagstelling van dit 
artikel is dat de hiërarchische structuur en de straffe 
discipline eigenmachtig handelen van individuele 
ambtenaren of het apparaat als geheel voorkómen . 
Hierdoor is het apparaat een instrument in de handen 
van de politiek verantwoordelijke bewindspersoon. 
Deze kan in dit model dan ook met recht en reden 
worden aangesproken op handelingen van zijn appa
raat. 

Hoewel het model van Weber in Nederland nooit 
voqr 100% werkelijkheid is geworden, is de essentie 
ervan wel decennia karakteristiek voor de overheids-
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bureaucratie geweest. Onder essentie moet dan wor
den verstaan de strikt instrumentele gerichthe id en de 
daaraan ten grondslag I iggende factoren . 

De ontwikkeling van de sociale rechtsstaat heeft de 
factoren die de bureaucratie tot instrument van de 
minister of staatssecretar is maken,evenwel sterk uitge
hold . Deze uitholling heeft alles te maken met de wijze 
waarop de kwantitatieve en kwalitatieve groei van 
taken en bevoegdheden van de overheid juridisch 
gestalte heeft gekregen. 

In de liberale rechtsstaat konden (formele) wetten 
alle relevante normen bevatten. De taak van de over
heidsbureaucratie bleef beperkt tot het 'mechan isch' 
uitvoeren daarvan. In de sociale rechtsstaat is het niet 
meer mogelijk alle relevante zaken wettelijk vast te 
leggen. Veel moderne wetten dragen een program
matisch en procedureel karakter; waarbi j veel beleids
vrijheid wordt gelaten aan de uitvoerende instanties. 
Alsgevolgvan dezeergrootgeworden omvang van het 
in relatieve vrijheid te ontwikkelen en vast te stellen 
beleid, is deze beleidsvrijheid voor een belangrijk deel 
terecht gekomen bij het ambtelijk apparaat. 

Ambtenaren die vroeger vrijwel uits luitend beleids
voorbereidend en -uitvoerend bez ig waren , bepalen 
het beleid nu ook voor een groot deel . Dat is niet de 
resultante van een ongewenste ontwikkeling, maar een 
door de'politieke beleidsmakérs a l dan niet van harte 
geaccepteerde noodzakelijkheid. Zonder ambtelijke 
beleidsvrijheid zou de verzorgingsstaat immers niet 
kunnen bestaan. 

De noodzakelijke ambtelijke beleidsvrijheid past 
natuurlijk volstrekt niet in het instrumentele karakter 
van de overheidsbureaucrat ie. Het instrument bepaalt 
nu (soms) zelf wat er gebeurt. Van een uitsluitend 
ondergeschikte positie aan het polit iek verantwoorde
lijke bestuur is hierdoor al evenmin meer sprake. 

Ambtelijke beleidsvrijheid en ministeriële 
verantwoordelijkheid 

Uit het voorgaande mag niet de conclusie worden 
getrokken datde bewindspersoon geen enkele politie
ke verantwoordelijkheid zou behoren te dragen voor 
het door zijn ambtenaren in vrijheid ontwikkelde be
leid. 

De minister of staatssecretaris blijft de polit iek ver
antwoordelijke voor de grote lijn van het beleid . Dat is 
redelijk, want hij is hetdie deze grote lijn bepaalt. Dat is 
nietalleen formeel zo, maar ook materieel, zelfs als bij 
de nadere invull ing van de grote lijn ambtenaren veel 
vrijheid wordt gelaten. Voor fouten die di rect voort
vloeien uit de hoofdlijnen van het beleid is de bewinds
persoon hoe dan ook verantwoordelijk met alle gevol
gen van dien. 
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Om dit te adstrueren een leuk voorbeeld. Stel er is 
een subsidieregeling die door zijn structuur uitnodigt 
tot misbruik. De regeling geeft ambtenaren veel be
leidsvrijheid bij de nadere invulling ervan . Bij die 
nadere invulling wordt het net genoemde misbruik 
toegestaan en zelfs aangemoedigd. Het is evident dat 
in ditgeval de minister politiek verantwoordelijk is voor 
dat misbruik. 

Is met dit alles nu aangetoond dat een ambtenaar 
nooit politiek verantwoordelijk kan zijn voordoor hem 
in vrijheid ontwikkeld beleid? Nee, afhankelijk van de 
feitelijke verhouding tussen hoofdbeleidslijnen en na
dere invulling daarvan kan een ambtenaar in meer of 
mindere mate politiek (mede)verantwoordelijk zijn. 
Bepalend voor de mate van materiële politieke me
deverantwoordelijkheid is dus de feitelijke omvang 
van de ambtelijke beleidsvrijheid in relatie tot de 
betreffende nader in te vullen regeling. 

Haagse ministeries, meer dan alleen een instrument 

Als ambtenaren materieel politiek medeverant
woordelijk zijn voor beleid, waarom is deze situatie 
dan niet op de een ofde andere wijze geformaliseerd? 
Het antwoord daarop luidt dat met grote hardnekkig
heid wordt vastgehouden aan de opvatting dat het 
ambtelijk apparaat alleen maar een instrument is in 
handen van het politiek verantwoordelijke bestuur. Is 
het in dat licht bekeken zo vreemd dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid een farce is geworden? Een sy
steem dat vooral op ficties en niet op waarheden is ge
baseerd, kán ook nietfunctioneren. Een dergelijk fictief 
stelsel verliest zijn legitimiteit, waardoor het zelfs in ge
vallen waarin het wèl waar is (Van Aardenne, Braks), 
ààk niet meerfunctioneert. 

Een stelsel van politieke verantwoordelijkheid werkt 
met andere woorden alleen maar als norm en werke
lijkheid, materiële en formele situatie, op elkaar aan
sluiten. In Nederland stamt de norm uit de 1ge eeuw, 
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toen overheid en overheidsbureaucratie anders func
tioneerden dan nu. De huidige werkelijkheid vraagt 
kortom om een andere norm. Het systeem van politieke 
verantwoordelijkheden moet worden aangepast aan 
de veranderde werkelijkheid. Een geformaliseerde 
vorm van politieke verantwoordelijkheid voor ambte
naren is daarvoor een vereiste. 

Enkele al aanwezige aanzetten 

Alle struisvogelpolitiek als het om politieke verant
woordelijkheid voor ambtenaren gaat, ten spijt, is het 
vraagstuk natuurlijk niet helemaal onopgemerkt ge
bleven. Onder een veelheid van het ware probleem 
verhullende etiketten is er al heel wat af gereorgani
seerd. Sommige van deze hervormingen zijn ook na
drukkelijk als hervorming doorgevoerd, bij andere is 
dat niet het geval. 

Bij deze hervormingen kan worden gedacht aan het 
pogen een samenhangend (inter)departementaal in
formatiebeleid te ontwikkelen en teverwezenlijken, het 
versterken van de staffuncties, het deels invoeren van 
projectge.wijze organisatievormen, en niet in de laatste 
plaats aan het oprukkende verschijnsel van de politie
ke benoemingen. 

AI deze maatregelen hebben gemeen dat ze de 
essentie van het probleem niet oplossen. Ze resulteren 
namelijk niet in een geformaliseerde vorm van politie
ke verantwoordelijkheid voor ambtenaren. 

Enkele van de genoemde hervormingen (bijvoor
beeld op het gebied van de informatievoorziening) 
kunnen echter op zich heel goed bijdragen aan een 
betere greep van de minister of staatssecretaris op de 
hoofdlijnen van beleid. Andere hervormingen vormen 
aanzetten tot het formeel erkennen van ambtelijke 
politieke verantwoordelijkheid. Deze hervormingen 
moeten evenwel consequent en meer i nteg raa I worden 
doorgevoerd. Maar ook dan ontbreken nog een aantal 
wezenlijke elementen. 

Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren 
en het politieke spel 

Het aantrekkelijke aan het klassieke systeem van 
ministeriële verantwoordelijkheid is dat het zo mooi 
past in het grote geheel van de parlementaire demo
cratie. De ministeriële verantwoordelijkheid is zelfs 
één van de scharnierpunten van de parlementaire 
democratie. De staatsrechtelijke verantwoordelijk
heid voor bewindslieden is ook goed verenigbaar met 
het politieke spel in ruimerezin; metde manierwaarop 
het parlement en de direct belendende circuits werken 
of zouden moeten werken . 

Dat geldt niet voor politieke verantwoordelijkheid 
voor ambtenaren (zie in dat kader ook de staatsrechte
lijkechaos die Erik van der Hoeven daarvan verwacht). 
Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren moet 
dus anders vorm krijgen dan die voor bewindslieden. 
Aan welke voorwaarden moet een systeem van politie
ke verantwoordelijkheid voor ambtenaren dan vol
doen? 

Voorwaarden voor een systeem van politieke 
verantwoordelijkheid voor ambtenaren 

1. In de eerste plaats moet het systeem in zichzelf 
slu itend zijn. Dat wil zeggen dat het zich bepaalt tot 
aangelegenheden die primair politiek geladen zijn, en 
dat het recht doet aan het begrip verantwoordel ijkheid . 
Verantwoordelijkheid veronderstelt: a. wilsvrijheid 
(zie alles wat in dit artikel over materiële ambtelijke 
beleidsvrijheid is geschreven); b. openbaarheid van 
datgene waarvoor men verantwoordelijk is; c. reële 
controle op de taakbehartiging waarvoor men verant
woordelijk is; d. de mogelijkheid van sancties opfouten 
bij het uitoefenen van taken waarvoor men verant
woordelijk is, en e. dit alles in onderlinge samenhang. 

2. Voorts moet een systeem van politieke verantwoor
delijkheid voor ambtenaren het parlementaire stelsel 
intact laten . De relatie tussen politiek verantwoordelij
ke ambtenaren en volksvertegenwoordiging moet 
daarom anders zijn dan die tussen bewindslieden en 
kamer. Anderzijds moet het parlement wèl nauw be
trokken worden bij het systeem. 

3. Het systeem moet aansluiten bij de structuur en de 
cultuur van het ambtelijk apparaat. De overheidsbu
reaucratie van vandaag de dag zit zo in elkaar dat het 
dragen van verantwoordelijkheid (politiek of niet-poli
tiek) niet wordt aangemoedigd. Het tegendeel is het 
geval . Ambtenaren plegen zich bij hun taakuitoefening 
tegen alle eventualiteiten in te dekken door zich van 
alle 'kanten te verzekeren van rugdekking : de parafen
cultuur. De verantwoordelijkheid voor iets wordt zo 
veel mogelijk gespreid, met als gevolg dat vaak nie
mand meer duidelijk verantwoordelijk is. Dat moet dus 
veranderen . 

4. De mate van politieke verantwoordelijkheid voor 
ambtenaren dient afhankelijk te zijn van de reële 
beleidsvrijheid die zij bezitten. Grosso modo komt dit 
erop neer dat hogere ambtenaren meer politieke ver
antwoordelijkheid dragen dan lagere. Het ligt dan ook 
voor de hand in het systeem onderscheid te maken 
tussen de verschillende soorten ambtenaren. 

Het behoeft geen betoog dat een systeem waarin aan 
alle voorwaarden is voldaan een utopische wens- (of 
koorts)droom is. Bij wijze van voorzet wil ik toch een 
poging wagen de contouren van een dergelijk systeem 
te schetsen. 

Ambtelijke structuur en cultuur 

Als eerste element van het systeem een punt dat analy
tisch eenvoudig, maar praktisch erg moeilijk ligt: aan
passing van de ambtelijke structuur en cultuur. Struc
tuur en cultuur moeten dusdanig zijn dat het duidelijker 
wordt welke ambtenaar feitelijk verantwoordelijk is 
voor een bepaalde handeling. 

Een in hoofdzaak 'plattere' (= minder hiërarchische) 
organisatie, meer zelfbeheer voor organisatie-onder
delen, en een consequente toepassing van projectach
tige organisatievormen, zijn stappen in de goede rich
ting. Veranderingen in de huidige ambtelijke cultuur 
zullen door deze structuurhervormingen en door ande-



re factoren moeten worden bewerkstelligd. Wellicht 
dat de andere elementen van het systeem een gunstige 
uitwerking hebben. 

'Meritsystem' versus 'spoUs system' 

In theorie gaat de Nederlandse overheidsbureaucratie 
bij haar aanstellings- en bevorderingsbeleid uit van de 
capaciteiten van de kandidaten. De politieke kleur 
speelt geen rol. In feite is het bij topfuncties al geruime 
tijd zo dat de politieke gezindte van de kandidaat een 
belangrijk criterium is bij de benoeming. 

Als gevolg van de dominantie van centrum-rechtse 
kabinetten in de laatste tien jaar bestaat de ambtelijke 
top (secretarissen- en directeuren-generaal) vrijwel 
uitsluitend uit CDA- en VVD-aanhangers. Het feno
meen politieke benoemingen beperkt zich overigens 
niet tot de rechterzijde. In langdurig door de PvdA 
gedomineerde gemeenten (Groningen is daarvan een 
goed voorbeeld) vindt het verschijnsel ook, en wel op 
grote schaal plaats. Politieke benoemingen voorzien 
duidelijk in een in brede kring bestaande behoefte : de 
behoefte van het politiek verantwoordelijke bestuur 
greep te krijgen op het ambtelijk apparaat. 

Daar is op zich weinig tegen . Het grote bezwaar 
tegen politieke benoemingen is dat ze niet ongedaan 
kunnen worden gemaakt bij een wisseling van de 
wacht. Het verdient daarom aanbeveling om voor de 
aanstelling van topambtenaren het in de VS bestaande 
'spoils system ' toe te passen . In dat systeem is de 
rechtspositie van topambtenaren gekoppeld aan de 
politieke levensduur van hun politiek verantwoordelij
ke broodheren . Door middel van een grondige herzie
ning van de formele rechtspositie van topambtenaren 
moet dat systeem ook in Nederland in te voeren zijn. 
Ten aanzien van benoemingen in de ambtelijke subtop 
(directeuren en afdelingshoofden) blijft het 'meritsys
tem' fungeren, zoals dat meestal ook nu nog het geval 
IS . 

Een gedeeltelijke invoering van het 'spoils system' 
leidt ertoe dat ambtelijke topambten formeel worden 
gepolitiseerd. Hetversterkt de greep van een bewinds
persoon op zijn ambtelijk apparaat en daarmee op de 
hoofdlijnen van beleid. Aldus wordt de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor die hoofdlijnen weer feite
lijk gelegitimeerd. Door de politisering van de ambte
lijke topambten draagt het 'spoils system' ook (zij het 
indirect) bij aan een stelsel van politieke verantwoor
delijkheid voor ambtenaren. 

Parlementaire beoordeling van ambtenaren 

Ten aanzien van ambtelijk handelen kunnen parlemen
taire controle en sancties niet dezelfde vorm krijgen als 
ten aanzien van bewindspersonen. Dat zou leiden tot 
de zo gevreesde staatsrechtelijke chaos. 

Met als handvaten de eerdergenoemde elementen 
die het systeem van politieke verantwoordelijkheid 
voor ambtenaren in zichzelf sluitend maken, ontstaat 
het volgende beeld van een mogelijke oplossing voor 
dat potentiële probleem. 

De parlementaire rol in het systeem kan goed wor
den vervuld door een kamercommissie, bijvoorbeeld 
de kamercommissie voor de rijksuitgaven. Het taken
pakket van die commissie zou dan worden uitgebreid 

met het controleren en beoordelen van ambtelijk poli
tiek handelen . Deze controle en beoordeling beperkt 
zich tot die ambtenaren die over enige reële beleids
vrijheid beschikken (elementa. wilsvrijheid). Datzullen 
ongeveer de ambtenaren van de top en de subtop zijn, 
dus de afdelingshoofden en hoger. 

Informatie over deze ambtenaren (element b. open
baarheid) kan de commissie op verschillende manie
ren verkrijgen. Te denken valt aan het reguliere be
grotingstoezicht, meer specifiek begrotingstoezicht 
(bijvoorbeeld feitenonderzoek), AROB-jurispruden
tie, en uitspraken van de nationale ombudsman . Met 
behulp van een uitgekiend informatiebeleid en moder
ne informatieverwerkende technieken moet het goed 
mogelijk zijn van de te beoordelen ambtenaren dos
siers met relevante feiten aan te leggen . 

In veel gevallen kan de controle (element c. reële 
controle op de taakbehartiging) neerkomen op een 
routine-onderzoek van die dossiers, eventueel aange
vuld met een toelichting van de betrokken ambtenaar 
of een derde. Wanneer er ernstige vragen bij de 
commissie rijzen over de invulling van de vrije be
leidsruimte door een ambtenaar (dat kan bijvoorbeeld 
blijken uit een aan het licht gekomen affaire) kan deze 
ambtenaar ter verantwoording worden geroepen. Be
treft het echt een zwaar geval, dan kan vervolgens een 
beoordelingsprocedure in werking worden gesteld. 

Een dergelijke beoordelingsprocedure kan in het 
ergste geval leiden tot sancties tegen de ambtenaar 
(element d. de mogelijkheid van sancties). Deze sanc
ties dienen in de ambtelijke rechtspositie te worden 
ingebouwd (dat betekent dus een wijziging van het 
ARAR) en kunnen behelzen een berisping, schorsing, 
degradatie, overplaatsing, of (oneervol) ontslag. Als 
middel om te voorkomen dat partij-politieke overwe
gingen de boventoon gaan voeren bij de beoordeling 
en de bestraffing, kan worden gedacht aan een gekwa
lificeerde meerderheid (2/3 of 3/4 meerderheid) voor 
het opleggen van een sanctie. 
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