
PERSPECTIEF 

Een korte handleiding over 
schuld en pluche 

Het onderwerp doet zich voor op het moment dat er iets goed fout is gegaan. Eén of 
meer overheidsorganisaties hebben hun taak niet goed vervuld (In Nederland kunnen 
dat er heel veel zijn!). Iedere betrokken organisatie ziet zich gesteld voor vier vragen. 

• 'Wie was verantwoordelijk?' 
In het algemeen is de eerstverantwoor
delijke de baas van diegene die op de 

door Huigh van der Mandele gekeken worden of deze persoon door 
bijscholing, training dan wel 'doctri-

hoogte was van (het ontbreken van) de maatregel die medeoor
zaak was van de ramp. Betreffende politicus of ambtenaar zou 
altijd overgeplaatst moeten worden. Waarom? Het is aan hem of 
baar om de maatregelen te treffen die herhaling voorkomen. In de 
eerste plaats dus intern vaststellen waarom iets is fout gegaan. En 
dat kun je beter laten doen door iemand die boven ook maar de 
kleinste twijfel verheven staat. Lord Carrington, die niet op de 
boogte was van de aanval op de Falklands, trad toch onmiddellijk 
af. Zijn opvolger had daarmee de vrije hand, niet gehinderd door 
ook maar de vaagste onzekerheden over eigen handelen. Lord 

Carrington vervolgde een schitterende carrière, eindigend als se
cretaris-generaal van de NAVO. De burgemeester van Volendam is 
terecht afgetreden, hoewel er zeer sterke aanwijzingen zijn dat hij 
zelf herhaaldelijk aandrong op maatregelen die de ramp hadden 
kunnen voorkomen. De gemeentepolitiek maakte dit echter onmo
gelijk. 

• 'Wie hebben er handelingen verricht, die mede hebben 
geleid tot de ramp?' 
Wie draagt er, met andere woorden, mede schuld aan het gebeur
de? Waar het een politicus betreft, verdient deze kennelijk niet 
meer het vertrouwen en dient zijn positie op te geven; dan wel, als 
bet minder ernstig is, een publieke schrobbering te ondergaan. In 
bet geval van een ambtenaar kan het zijn dat het deze aan kennis, 
vaardigheid of capaciteiten ontbrak. Of betreffende functionaris 
beschikte niet over de juiste mentaliteit. In alle gevallen moet 
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natie' zodanig veranderd kan worden 
dat herhaling uitgesloten is. Als herhaling van de fout niet kan 
worden uitgesloten, dan dient betreffende overgeplaatst te worden 
naar een functie waar hij/zij een dergelijke fout niet kan maken. 
Is een dergelijke functie niet voorhanden, dan rest wachtgeld. 
Naar de mate van morele verwijtbaarheid moet betreffende func
tionaris of politicus bovendien een sanctie ondergaan. 

• 'Wie of wat is aansprakelijk voor de schade?' 
Dit is een juridisch vraagstuk, te ingewikkeld om in kort bestek te 
beantwoorden. Twee opmerkingen zijn relevant. Hoewel het een 
met het ander te maken heeft, zijn 'aansprakelijk' en 'schuldig' 
twee begrippen. Een reder is bij een aanvaring van een schip ver
antwoordelijk voor andermans schade, zelfs al werd de fout ge
maakt door een loods. Andersom is een buschauffeur niet aan
sprakelijk voor andermans schade bij een aanrijding, ook al maak
te hij een verkeersblunder. Ten tweede mag het feit dat ergens in 
de keten van fouten een overheid een rol speelt, niet automatisch 
betekenen dat de overheid ook de schade moet vergoeden. Waar 
burgers zich konden verzekeren, dient de overheid hun daartoe te 
bewegen, en geen uitkering te geven. Anders betalen burgers die 
hun eigen verantwoordelijkheid wel namen, mee aan de schade 
van de rest. 

• 'Zijn er strafbare handelingen verricht, en door wie?' 
Iemand kan verantwoordelijk én schuldig én aansprakelijk zijn en 
toch niet vervolgd worden. De wijze waarop de politiek reageerde 
op de afloop van de affaire-Peper is een treffende illustratie. 
Na een ramp dienen verantwoordelijken overgeplaatst te worden. 
Altijd. Ook als hun niets te verwijten valt. Een minister zou de 
portefeuille moeten ruilen met een andere minister. Later kan dan 
bekeken worden of de betrokken minister al dan niet het vertrou
wen van de volksvertegenwoordiging waardig is geweest; met mo
gelijk aftreden als eindresultaat. 
Nieuwe verantwoordelijken moeten maatregelen nemen om her
haling te voorkomen. Pas dan is de vraag relevant wie fouten heb
ben gemaakt. Aansprakelijkheid is een juridische aangelegenheid, 
waarbij verantwoordelijkheid en schuld een grote rol spelen, maar 
niet beslissend zijn. De overheid moet niet te snel aansprakelijk
heid aanvaarden; de rekening wordt dan immers betaald door 
mensen die er niets mee te maken hebben. Drie begrippen: ver
antwoordelijkheid, schuld, aansprakelijkheid en strafbaarheid. De 
huidige verwarring is een 'koninklijke' weg naar chaos en wanbe
stuur . • 
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