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DIRECTIEVEN 

Integriteit van de overheid, 
ofwel refhink de systemen 11 
Het is vreemd gesteld met een thema als de integriteit van de overheid. Je voelt aan waarop 
het betrekking heeft, maar waar het nou precies over gaat? Gaat het over fraude of over 

betrouwbaarheid tout court? Over de overheid als geheel, draait het om de politiek, de bestuur

ders, ambtenaren? Of gaat het om één bestuurder, of één ambtenaar - in je onmiddellijke reac

tie ligt het gevaar van personifiëring al direct op de loer. Maar de overheid is geen persoon, 

zeker niet één, en kan daarop ook niet, behalve dan 'als rechtspersoon', worden aangesproken. 

Daarmee is de kous niet af. Aan de notie van overheid zit wel degelijk een persoonlijke, in de 

zin van een subjectieve kant. In en door de overheid voelen wij ons immers vertegenwoordigd. 

Dat zie je terug in ons democratische systeem. Hoewel niet direct, zoals D66 dat graag zou zien, 

laten we ons vertegenwoordigen door politici en bestuurders die de overheid voor ons besturen. 

In deze manoeuvre zit zeker óók een gebaar van toeëigening. In die zin is het 'onze' overheid en 

reflecteert ze altijd mede de gemeenschap. Dat doet ze formeel, politiek en ook cultureel, in 
haar wijze van functioneren. Zo functioneert de Amerikaanse overheid anders dan de Franse 

en kent Rijkswaterstaat weer een andere cultuur dan Sociale Zaken. 

De overheid als noodzakelijke gedaante van de gemeenschap, tegen die achtergrond laat zich 

ook het integriteitsvraagstuk beter plaatsen. Wij willen een betrouwbare overheid. Niet alleen 

omdat wij van haar handelen afhankelijk zijn, maar ook omdat wij ons moeten kunnen identi

ficeren met de manieren waarop voor ons de dingen worden geregeld. En dat is een element dat 

in een zo dichtbevolkt en overgeregeld land als het onze niet kan worden overschat. 

Laatst bleek weer eens op overdonderende wijze hoezeer wij afhankelijk zijn van het handelen 
van de overheid. Dit keer geen IRT-schandaal, ook al mag niet worden uitgesloten dat ook bij 

de vergunningverlening weer criminele kanten aan de zaak blijken te zitten. Maar de voor

naamste conclusie moet toch zijn dat de woonwijk van Enschedese bodem kon worden wegge

vaagd omdat de ambtelijke dienst nooit verder heeft gekeken dan de ambtelijke neus lang was. 

Sterker nog, net als onder de bevolking was men ook in de diverse diensten niet of nauwelijks 

op de hoogte van de aanwezigheid van deze opslagplaats voor 'professioneel' vuurwerk. Het eer

ste is op zichzelf overigens al vreemd genoeg en zou wel eens kunnen verwijzen naar de mate 

van onthechtheid van de tegenwoordige stedelijke levenswijze. Nog niet zo lang geleden was 

het ondenkbaar dat er in een woonwijk gebouwen zouden staan, met daarin opslagbunkers, 

zonder dat hier in de wijk iets van bekend was. 

De onbekendheid ermee in de ambtelijke organisatie ze~ weer alles over de mate van verko

kering van de ambtelijke praktijk. Maar dat niet alleen, hier vallen nog tenminste twee ande

re dingen aan af te lezen. Ten eerste dat verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben ontbroken. En ten tweede wat daar het gevolg van is, namelijk dat informatie blokkeert 

en niet meer arriveert bij degenen die er dan wél toe doen. Tegen een dergelijke achtergrond 

wordt integriteit een loze term. De keerzijde van betrouwbaarheid en rechtschapenheid is de 

domheid van de machinale praktijk en de onverschilligheid van de hokjesgeest ('Dat is mijn 

zaak niet, dat moeten zij maar doen'). Een onverschilligheid die ook blijkt uit de argumentatie 

waarmee het enige bezwaar werd afgewezen dat van bevolkingszijde was aangetekend. Daar 

komen dus ongelukken van, en soms heel verschrikkelijke. 

Het ergste is wel dat men zou denken dat het hier een incident betrof. Net zoals de hele geschie

denis van het neergestorte vliegtuig valt ook de ontplofte woonwijk niet op zichzelf te beschou

wen. Beide gevallen hebben in verschillende opzichten te maken met het functioneren en de 

integriteit van onze overheid. Het gaat hier niet om de verantwoordelijkheid van één ofvan een 
paar mensen. Het gaat om een systeem. In het vorige nummer van Idee riep de directeur stads

ontwikkeling van Rotterdam nog op tot een rethinking van de systemen. Een beter motto valt 

nauwelijks te bedenken .• 
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