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Greep op vierde macht 
De invloed van ambtenaren op de politiek 

T och kunnen publicaties of uit
spraken over de macht van amb
tenaren in ons land altijd reke

nen op veel belangstelling. Toen Crince Ie 
Roy in 1969 de knuppel in het hoenderhok 
gooide met zijn openbare les aan de Uni
versiteit van Utrecht, getiteld De vierde 
macht, ontstond er commotie onder colle
ga-wetenschappers. Ambtenaren die zelf
standig invloed uitoefenden, dat paste niet 
in het staatsrechtelijk correcte plaatje, 
waarin ambtenaren slechts de loyale uit
voerders zijn van de wensen van de poli
tieke gezagsdragers. Crince Ie Roy wilde 
echter vooral wijzen op de mogelijkheden 
die ambtenaren binnen het bestel hebben 
om hun stempel op de beleidsvorming te 
zetten. De door hem geïntroduceerde term 
vierde macht wordt sindsdien echter voor
al gebruikt om te wijzen op de te grote, 
allesoverheersende macht van het amb
telijk apparaat. 
Meestal wordt aangenomen dat de macht 
van ambtenaren vooral ten koste gaat van 
die van de politiek. Waar ambtenaren in 
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1993) wijst in het algemeen op belangrijke 
invloed van ambtenaren op processen van 
rijksoverheidsbesluitvorming, maar voo 
een vierde macht, in de zin van een alles
overheersende macht die de hele samenle
ving in haar greep houdt, is weinig bewij 
te vinden. 
Zelf heb ik in 1999 een onderzoek afgerond 
naar de invloedsverhoudingen op drie ter
reinen van rijksoverheidsbeleid in de peri
ode van 1985 tot 1995: het kinderopvang
beleid, de besluitvorming over de reorgani
satie van de politie en de besluitvorming 
over het Structuurschema Groene Ruimte 
(Peters, 1999). Het onderzoek laat zien dat 
ambtenaren op elk van de drie onderzoch
te beleidsterreinen tot de meest invloedrij
ke spelers behoren. Bij het deelonderzoek 
naar de besluitvorming over het Struc
tuurschema Groene Ruimte blijken d 
ambtenaren zelfs verreweg de meeste 
invloed op de belangrijkste beslissingen t 
hebben uitgeoefend. Maar ook andere ac
toren bleken invloedrijk. Zo hadden de be-

belangrijke mate de uitkomst van belangrijke beslissingen bepa
len, delven de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers het 
onderspit. Dat is het bekende beeld van een zwak en machteloos 
parlement, niet in staat om zich te verweren tegen de vele tien
duizenden rijksambtenaren. In hoeverre klopt dit beeld eigenlijk 
en, als het waar is, wat kan de politiek doen om daar iets aan te 

windslieden en het parlement, met name 
de Tweede Kamer, aanzienlijke invloed op de onderzochte beslis
singen. Beduidend minder invloed was er voor belangengroepen, 
lagere overheden en, vooral, voor adviesorganen. 

Ambtenaren versus IJolitici 

veranderen? 

Oll(lerzoeksresultaten 

Op zoek naar gegevens over de invloed2 van ambtenaren en poli
tici op politiek-bestuurlijke besluitvorming in Nederland, treffen 
we weinig empirisch materiaal aan. Het onderzoek dat we kennen 
(zie bijvoorbeeld Van Putten, 1980; Toirkens, 1988; Huberts, 1988; 
De Vries, 1989; Maessen, 1989; Tuurenhout, 1992; Koppenjan, 
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Uit mijn onderzoek blijkt dat de invloedsverhoudingen tussen 
ambtenaren en politici niet zo scheef zijn als wel eens wordt 
gevreesd. De Tweede Kamer heeft op twee van de drie door mij on
derzochte beleidsterreinen ongeveer evenveel invloed op de onder
zochte beslissingen als alle rijksambtenaren bij elkaar. Een be
langrijke reden daarvoor blijkt de voorsprong die de politiek weet 
op te bouwen in de periode van de kabinetsformatie. In de paar 
maanden waarin de toekomstige coalitiefracties het regeerak
koord opstellen, weet de politiek relatief veel invloed te verwerven 

2. De ler/llell 'machl' ell ';/lvlrwd' wordelI l'aak dool' elk(wr Wbrll ;"I. Ik hl1l1-
leer de lerm. ell als volgl: /lwcht is hl'l l'er/llogell om eell allder iels Ie lalen 
doell of denke/l wal hij anders lIiel zou hebbell gedaall; ill dIJ/'d is hel effecl 
vall de aallwelldillg "all dil vermogPll (bijvoorbeeld vasi Ie sleI/ril door naIJl' 
('Oll('rel e bes/uil VOrm;II!{SpI'OCeSSell lp h-ij"ell). 
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op de te nemen beslissingen. Spelers die in 'normale' tij
den veel invloed hebben, moeten machteloos toekijken 
hoe de politiek de hoofdlijnen van het beleid voor de 
komende jaren vastlegt. De demissionaire status van het 
kabinet maakt de zittende bewindslieden machteloos, de 
ambtenaren houden zich noodgedwongen rustig en 
maatschappelijke organisaties moeten aansluiten in een 
lange rij om hun belang bij de formateur(s) onder de aan
dacht te brengen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de beslissing in 1989 om 
de rijkspolitie en de gemeentepolitie samen te voegen tot 
één regionale politieorganisatie, het startsein voor één 
van de grootste bestuurlijke reorganisaties tot nu toe in 
ons land. In de formatieperiode in de zomer van 1989 
schreven de fractiespecialisten van PvdA en CDA de des
betreffende passage in het reageerakkoord zonder veel 
bemoeienis van bwtenaf. De ambtenaren van de depar
tementen van Binnenlandse Zaken en Justitie konden 
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niets anders doen dan afwachten wat er in het Regeerakkoord 
kwam te staan over de toekomst van het politiebestel. Hetzelfde 
gold voor de belangenorganisaties van politiechefs en politieperso
neel, en voor de gemeenten en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Het waren de beide coalitiefracties, samen 
met formateur Lubbers, die in feite de beslissing namen. Na der
tig jaar vruchteloze en geldverslindende pogingen was de beslis
sing tot reorganisatie van het Nederlandse politiebestel een feit. 
De invloed van de Tweede Kamer weegt dus redelijk op tegen die 
van het ambtelijk apparaat. Daar komt bij dat veel invloed voor 
ambtenaren niet betekent dat ze als één macht allemaal in dezelf
de richting invloed aan het uitoefenen zijn, iets wat de term vier
de macht lijkt te suggereren. Uit het onderzoek blijkt dat het amb
telijk apparaat zeer verdeeld is, en dat er vaak sprake is van hef
tige ambtelijke stammenstrijd tussen afdelingen, directies en 
departementen - bestuurskundigen spreken dan van 'bureaupoli
tiek'. Ambtenaren van verschillende onderdelen hebben een ver
schillend belang bij de onderzochte beslissingen en weten met hun 
onderlinge conflicten de beleidsvoorbereiding vaak maandenlang 
te rekken. Dat betekent dus in elk geval dat het beeld van het 
grote, machtige ambtelijk apparaat tegenover de zwakke, overbe
laste Kamerleden niet geheel opgaat. Zo heeft in 1990 de opstel
ling van de nieuwe Politiewet, als uitwerking van de afspraken in 
het regeerakkoord, maandenlang stilgelegen door heftige strijd 
tussen de ambtenaren van Binnenlandse Zaken en die van 
Justitie, over ongeveer elk artikel van de concept-Politiewet. Niets 
lijkt minder op het beeld van een vierde macht, opererend als één 
hecht machtsblok. 

Ambtenaren oppermachtig 

Hoewel dus de angst voor een vierde macht in het algemeen onno
dig lijkt, blijkt dit voor een enkel beleidsterrein niet op te gaan. 
Ter illustratie gebruik ik mijn onderzoek naar de besluitvorming 
over het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Wat was dat 
voor een besluitvormingsproces? In 1988 besloot de minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) om een integraal 
structuurschema voor het (ruimte)gebruik van het landelijk 
gebied in Nederland te laten opstellen. In dat nieuwe structuur

schema zouden de bestaande structuurschema's voor landbouw, 
openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud worden geïn
tegreerd. Deze beslissing had grote gevolgen voor de genoemde 
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sectoren recreatie, natuur- en landschapsbehoud en natuurlijk 
landbouwsector. In het nieuwe structuurschema moesten ' 
Ie afwegingen worden gemaakt tussen die sectoren, en dat 
onder meer tot grote belangenconflicten tussen de 
onderdelen van het departement van LNV. Dit had forse vertra
gingen in de besluitvorming tot gevolg. Al met al duurde het to 
1994 voordat de Tweede Kamer het SGR kon behandelen en tot 
1995 voordat de Eerste Kamer ermee instemde. 
Uit het onderzoek naar de besluitvorming over het SGR blijkt dat 
de invloedsverhoudingen afwijken van die op andere terreinen 
met name op het punt van de ambtenaren en de politici. Zo is d 
invloed van ambtenaren op de belangrijkste beslissingen zee 
groot geweest. Op het merendeel van de acht onderzochte beslis 
singen is het de categorie van de ambtenaren die verreweg de 
meeste invloed heeft gehad. De politiek, dat wil zeggen de Tweede 
Kamer, komt er bekaaid af. Op een aantal beslissingen heeft zij 
zelfs geen enkele invloed. Hoewel ik geen systematisch onderzoeK 
heb gedaan naar verklarende factoren voor invloedsuitoefening, 
kan met behulp van de literatuur wel worden gezocht naar moge
lijke verklaringen. 

Bufferzone.~ 

Allereerst is er het zeer specialistische, technocratische karakte 
van de besluitvorming over het SGR en van besluitvorming over 
planologische aspecten in het algemeen. In feite zijn het slechts 
enkele ambtenaren op het departement van LNV en de andere 
betrokken departementen, plus enkele vertegenwoordigers van de 
grootste belangenorganisaties zoals de Stichting Natuur en Milieu 
en het Landbouwschap, die precies begrijpen waar het bij het SG 
in inhoudelijke zin over gaat. Zo moeten er beslissingen worden 
genomen over het creëren van nieuwe categorieën van gebieden 
die om redenen van landschappelijke aard of van natuurbehoud 
moeten worden beschermd, en over het instellen van zogenaamde 
bufferzones rondom de te creëren Ecologische Hoofdstructuur. 
Deze beslissingen zijn voor weinigen nog te volgen, en zeker niet 
voor die paar betrokken Kamerleden. Het ontbreekt hen aan de 
specifieke deskundigheid én de tijd om zich er volledig in te kun
nen verdiepen. De ambtenaren hebben in feite het rijk alleen, 
samen met een enkele belangenorganisatie. 
Een tweede mogelijke verklaring moet worden gezocht in de 
gevolgde besluitvormingsprocedure, te weten die van de Plano-
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logische Kernbeslissing (PKB). In deze procedure, die bedoeld is 
voor grote planologische besluitvormingsprocessen, gaat een uit
gebreide ronde van inspraak en consultatie vooraf aan de behan
deling van de plannen in het parlement. De ambtenaren van LNV 
voeren intensief overleg met de andere betrokken departementen, 
en leggen de concept-plannen vervolgens voor aan alle mogelijke 
belangenorganisaties, lagere overheden en adviesorganen. De 
Tweede Kamer komt er in feite pas aan te pas als alles door de 
ambtenaren van LNV al is 'uitonderhandeld'. De vraag is natuur
lijk hoe vaak en op hoeveel verschillende beleidsterreinen dit soort 
processen zich voordoet. Illustratief is het verhaal van een Kamer
lid dat tijdens een werkbezoek een concept-plan van de rijksover
heid op het bureau van een gemeenteambtenaar zag liggen waar
op hij nota bene al weken de hand probeerde te leggen. 
Op dit punt kan een interessante parallel worden getrokken met 
de gevolgen van interactieve beleidsvormingS, waarbij de rol van 
de politiek vaak op vergelijkbare wijze in het gedrang komt 
(Kuypers, 1998; Elzinga, 1998; Klijn en Koppenjan, 1998). Hoewel 
het enthousiasme voor de gedachte van het interactief besturen 
groot is, zowel onder bestuurskundigen als in de praktijk, is er ook 
kritiek te horen, juist op het genoemde punt van de marginalise
ring van de politiek. Zowel bij de besluitvorming over het SGR als 
in processen van interactieve beleidsvorming is het juist de actie
ve betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties 
bij de beleidsvoorbereiding die de ambtenaren eigenlijk de legiti
matie verschaft om de politiek zo lang mogelijk 'buiten de deur' te 
houden. 

Buitenspel 

Hoewel het ambtelijk apparaat de politiek zeker niet op alle ter
reinen buitenspel zet, is er dus in de planologische sector (en wie 
weet daarbuiten) wel degelijk sprake van marginalisering van de 
politiek. Zowel vanuit staatsrechtelijk-normatief oogpunt als van
uit het oogpunt van helder en controleerbaar bestuur is dit pro
blematisch. Het is mijns inziens van belang om na te gaan hoe 
groot dit probleem eigenlijk is. De vraag is vervolgens wat de poli
tiek zou kunnen doen om zich in dit type besluitvormingsproces
sen niet de kaas van het brood te laten eten. 
Een eerste mogelijkheid, die ook de bestuurskundige literatuur 
geregeld noemt, is dat de politiek, in dit geval de Tweede Kamer, 
zich minder dan voorheen zal moeten richten op het nemen van 
eindbeslissingen, maar zich vooral moet bezighouden met het 
vooraf vaststellen van de kaders waarbinnen de nieuwe besluit
vorming plaatsvindt (zie bijvoorbeeld Enthoven en De Rooij , 
1996). Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt in de 
praktijk van alledag. Zonder gedetailleerde kennis van zaken en 
de benodigde tijd en energie, blijkt het vooralsnog vaak een brug 
te ver om van de Tweede Kamer te verwachten dat zij vooraf in 
staat is randvoorwaarden te stellen aan complexe besluitvor
mingsprocessen zoals het Structuurschema Groene Ruimte, ofbij
voorbeeld de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. 
Het noemen van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening brengt mij op 
een tweede mogelijke oplossing voor de onmacht van het parle-

3. Kerngedachte achter hel eoncepl inlemuie,'p bpleid.worming is dat burgers, maat
",chappelijke organisaties, bedrijllen en andere oll"heden in een /Jroegtijdig ",ladiulIl 
a('tief worden betrokken bij de beleid.II'oorbereiding. Doel,'all deze nielllce beslllursstijl 
is het vergroten van de legitimiteit en de efreclh,iteil I'an beleidsmaatregelen. Inmiddels 
is een heel scala aan nieuwe !'omw! van allerleg ontslaan: burgerpanels. rondetafelge
sprekken, raadplegen van burgers "ia de (nieuwe) media, elC. 

22 

ment in besluitvormingsprocessen die worden gekenmerkt dOOl~ 
uitgebreide inspraak of vormen van interactieve beleidsvorming. 
Politici kunnen zich proberen te mengen in de beleidsvoorberei
ding en zich op één of andere wijze een rol toeëigenen in het be
sluitvormingsproces. In de voorbereiding op de 5e Nota Ruimte
lijke Ordening is dat precies wat de Tweede Kamer heeft gedaan. 
Zij heeft een parlementaire werkgroep ingesteld, die zich actie 
bezighoudt met de evaluatie van bestaand beleid en het opstellen 
van aanbevelingen op basis van dat onderzoek4. We zullen moeten 
afwachten of de gekozen aanpak een goede blijkt te zijn. Hoewel 
het te prijzen is dat de Tweede Kamer besloten heeft zich niet bui
tenspel te laten zetten, moeten we bezien ofhet helpt om als volks
vertegenwoordigers op de stoel van de ambtenaren te gaan zitten. 
Andere oplossingen voor dit complexe probleem zijn schaars, dus 
het is de moeite van het proberen waard. Ondertussen zullen 
onderzoekers én politici verder moeten zoeken, zowel naar de 
omvang en de aard van de problematiek, als naar mogelijke ande
re manieren om er iets aan te doen. • 
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