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Álllbtenaar en adnrlraal: 
bij Bakker kOlllen ze allelllaal 

D e vierde macht is voor D66 bij 
uitstek interessant omdat de 
partij al lang onorthodox pleit 

voor meer inzichtelijkheid in de macht van 
ambtenaren, bijvoorbeeld door hen verant
woording te laten afleggen voor de Tweede 
Kamer. Zo ver zijn we nog niet. Momenteel 
komt alleen iets van de ambtelijke macht 
naar buiten bij enquêtes (Bijlmerramp) of 
onderzoeken (commissie-Bakker). 
De ambtelijke organisatie functioneert als 
filter voor bewindspersonen. Hoe hoger in 
de lijn, des te belangrijker de filter. Als di
recteur voor o.m. VN-vredesoperaties op 
Buitenlandse Zaken (BuZa) was ik van 
1990 tot 1994 in de gelegenheid eigen ver
halen 'omhoog' te sturen, meestal tot en 
met M, zoals de minister bij BuZa heet 
(tussen hem en mij zat en zit de inhoude
lijke schijf van een directeur-generaal 
(DG) en de organisatorische (en soms wel 
degelijk inhoudelijke) schijf van de secre
taris-generaal (SG)). Hoe hoger in de lijn, 
des te meer macht om bijvoorbeeld memo
randa niet door te sturen dan wel er een 
eigen opvatting 'aan te hangen' (soms zon
der de oorspronkelijke opsteller hiervan op 
de hoogte te brengen).Op mijn beurt had 
ik de machtspositie om zelfstandig beleids
adviezen voor M te (laten) componeren of 
de producten van pakweg twintig mede
werkers te toetsen op hetzij inhoud hetzij 
de noodzaak voor hogere rangen, tot en 
met M, om er kennis van te nemen. 
Informatiebeheer geeft potentiële macht 
en dat geldt ook voor informatie van bui-
ten, bijvoorbeeld van een ander, concurre-
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Uitzending van troepen voor 
vredesoperaties is een brisant 
thema. Onlangs verscheen het 
eindrapport van de Tijdelijke 

Commissie Besluitvorming 
Uitzendingen, voorgezeten 
door D66 'er Bert Bakker. 

Zijn fractiegenoot 
Jan Hoekema wil hier niet 

ingaan op de specifieke 
thematiek rond Srebrenica 
waarvoor hij tweemaal bij 

'Bakker' verscheen, als 
voormalig topambtenaar en 

als Kamerlid. Wel wil hij 
enkele algemene observaties 

maken over de uitzend
problematiek en de rol 

daarbij van ambtenaren, 
politici en de 'buitenwereld'. 
Een bescheiden bijdrage aan 

het 'debunken', uiteraard 
zonder de geheimhoudings

plicht te schenden. 

van schadelijke gevolgen bij het nalaten 
daarvan zijn bekend. Anderzijds is een 
informatieoverload voor een bewindsper
soon ook niet goed te managen. Daarbij 
komt nog, merkte ik destijds op BuZa, dat 
ambtenaren niet goed of volledig op de 
hoogte zijn van het politieke krachtenveld 
in parlement of ministerraad, wellicht met 
de uitzondering van de allerhoogste 
niveaus en M's specifieke vertrouwelin
gen. Dat heeft te maken met het gebrek 
aan overzicht en een zekere be
drijfsblindheid die ambtenaren eigen is: 
zij dekken immers slechts een deel van de 
materie die onder een bewindspersoon 
valt. Als Directeur VN absorbeerde ook ik 
destijds minder informatie uit de bredere 
politieke context maar vooral uit de eigen 
ambtelijke organisatie (inclusief de bui
tenposten) en van andere ministeries 
(soms selectief of met een bepaald doel 
verstrekt). Eigen voorbeelden daarvan 
zijn de Defensienota 1993 (natuurlijk een 
zeer belangrijk algemeen kader voor uit
zendingen) en de eerste aanzetten voor 
het nu meer bekende Toetsingskader bij 
uitzendingen van Nederlandse militairen, 
waarover oud-minister van Defensie Ter 
Beek in 1993 sprak voor Clingendael. In 
retrospectief verbaast dit me eigenlijk nog 
het meest: de beheersing van de materie 
die uit New York, Joegoslavië of Cambodja 
tot ons kwam met een zekere verwaarlo
zing van de politieke omgeving. Daar was 
M immers voor, of zijn directe entourage 
(niet alleen de DG en SG, maar verder met 
name de particulier secretaris en dezer da

rend ministerie, zoals bij uitzendingen Defensie. Het is een mythe 
dat de betrokken ministers voortdurend met elkaar overleggen. 
Integendeel, de hoogst gevoelige politieke thema's uitgezonderd 
die ook in de Ministerraad aan de orde zouden kunnen komen, 
wordt zeer veel ambtelijk voorwerk buiten het zicht van ministers 
verzet. In die zin is er relatief veel agenda-, informatie- en beslis
singsmacht voor ambtenaren. Met de wijsheid van de politicus die 
ik nu ben kan ik zeggen dat het zaak is altijd te wegen of bewind
personen ja dan nee dienen te worden ingelicht. De voorbeelden 

gen soms ook de politiek adviseur). Als je geluk had kreeg je daar
van een basale mondelinge of schriftelijke terugkoppeling (maar 
M legt uiteraard het makkelijkst zijn ei bij degenen die de hele dag 
bij hem in- en uitlopen). Ik herinner me levendig dat het voor een 
ambtenaar een mooi moment is als een papier 'terugkomt van M' 
met daarop diverse 'glossen', zoals dat in het jargon heet, van M 
zelf of van de parafanten en route. Nog beter en mooier is de hoogst 
uitzonderlijke gelegenheid voor een ambtenaar om eens wat lan
ger bij een bewindspersoon te verwijlen, bijvoorbeeld bij de voor
bereiding van een kamerdebat of een reis. Helemaal het summum 
zijn reizen, tenzij een overijverige secretaris of ambassade M 
geheel afschermt. 

Jan Hoekema was ambtenaar op Buitenlarulse Zaken van 1977 tot 1994 en Î.! sinds
dien lid van de Tweede-Kamerfractie van D66 
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Ambtelijke concurrentie 

De versnipperde en vaak welrug transparante en coherente 
besluitvorming bij de overheid, met veel vertraging, 'ruis in de lijn' 
en wat dies meer zij, is ook te wijten aan een fenomeen dat niet 
genoeg kan worden benadrukt: de ambtelijke concurrentie. Wie is 
waar verantwoordelijk voor, wie mag het initiatief nemen om iets 
'op te pakken' (agenderingsmacht!) en wie wordt daarover inge
licht? De vraag of een persoon of instantie 'in de lijn' zit of slechts 
een kopie krijgt, is soms bijna van levensbelang (en zeker voor de 
reputatie in de ambtelijke pikorde). Bij een complex onderwerp 
met veel vertakkingen als vredesoperaties (hier van de VN) ligt 
verwarring, strijd en ambtelijk competitiegedrag op de loer. Is de 
directie die over Nederlandse militairen gaat de eerste penvoerder 
of juist de Directie VN, en wat is de positie van de regiodirectie in 
kwestie? Het lijkt kinderachtig, maar ik kan uit eigen werk cite
ren om de mate van ernst en toewijding bij deze gevechten duide
lijk te maken. Dat vermindert wellicht met de huidige, meer flexi
bele organisatievormen (projectgroepen, task forces, ad hoc-ver
banden) maar ik vrees dat het verschijnsel niet is uitgeroeid. 
Macht hangt dus ook af van waar je in zit en met wie je informa
tie deelt of moet delen. Het Golfberaad (NAVO-directie en de advi
seur van de Minister-President naast die van Defensie) en de 
Stuurgroep Nucleaire Wapenbeheersing (idem) waren twee amb
telijke greInia die ik destijds met een mengeling van argwaan en 
jaloezie bezag. Waarom zat ik daar niet bij, ik ging immers over de 
VN en over een flink stuk wapenbeheersing? Dit mag triviaal klin
ken, maar ook hier is informatie een vitaal en schaars goed. Soms 
voltrekken deze gevechten zich lange tijd buiten M of SG om en is 
M nijdig als hij over die 'onzin' hoort. Het gaat toch om de inhoud 
? Ja, maar M is de enige met een totaaloverzicht (denken de amb
tenaren, waarbij ze vergeten dat M juist zwaar op hen leunt voor 
die informatie). 

Resteert de vraag wie er nu in Nederland aan de touwtjes trekt als 
het gaat om beslissingen over uitzendingen. Het gaat hier nu niet 
om aanbevelingen van de comInissie-Bakker of anderen, maar om 
mijn eigen proefondervindelijke ervaring (die zich ook na Inijn 
intree in de Kamer nauw heeft voortgezet). Als beschouwer van 
zowel de ambtelijke als de politieke wereld (zonder bewindsper
soon te zijn geweest) moet ik zeggen, en ik doe dat waarschijnlijk 
tot opluchting van velen binnen en buiten D66, dat bij uitzendin-
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telijke neutraliteit is een goede en hoogst noodzakelijke fictie of 
assumptie, ze is noodzakelijk omdat anders het systeem niet 
werkt. Maar welk systeem eigenlijk? We zijn weer terug waar we 
begonnen. Het Nederlandse systeem, in ons kleine polderland, is 
vol van belangen (stakeholders in modern jargon) en besluitcentra. 
We zien, horen en lezen van en over militaire bonden, gepensio
neerde generaals, de Clingendael pundits en vele, vaak voorspel
bare anderen, maar veel minder van en over de nog wat duistere 
maar wel machtige ambtenarij. Als het Inis gaat, ja dan wel, of als 
het lekt (maar dat mag niet ... ). 
Aan D66 om na te denken over een systeem. Dat zal er niet een 
zijn waarbij ambtenaren worden afgeschaft want zij zijn hard 
nodig en we mogen het Nederlandse systeem van continuïteit en 
neutraliteit van de ambtelijke dienst prijzen. Dat systeem moet 
wel hun rol als machtsfactor expliciet maken en in ieder geval niet 
alleen formeel maar ook materieel meer onder de ministeriële ver
antwoordelijkheid brengen. Daarbij hebben de ambtenaren zelf 

even veel belang (anders vliegen ze er snel uit 
als vrijwillige zondebok bij de zoveelste 

Voor een ambtenaar een mooi moment als 
een papier 'terugkomt van M' met diverse 
'glossen' van M zelf of parafanten en route 

enquête) als politiek en politici. Zij zijn 
immers verantwoordelijk, maar waarvoor 
precies? Informatie, transparantie en heldere 
keuzes zijn van levensbelang voor een gezon
de ambtelijke organisatie die ook de toets der 

gen het politieke primaat (kabinet, Kamer) op hoofdpunten altijd 
heeft geprevaleerd. Besluiten over zulke essentialia als uitzending 
naar Cambodja of Srebrenica zijn niet genomen door ambtenaren 
maar door de politiek. Toch is er bij ambtenaren tegelijk soms best 
sprake van enige manipulatie of een zekere eigen politieke agen
da. Houd je bijvoorbeeld erg van de NAVO of juist van de VN, dan 
zijn er kleine kunstgrepen om een minister een beetje te sturen: je 
laat wat informatie weg, legt een klemtoon anders of formuleert 
een zogenaamd neutraal advies. En daar zit hem de kneep: amb-
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politieke kritiek kan doorstaan. Wij willen 
niet alleen verbeteringen in het ambtelijk

politieke systeem om de burger dichter bij het bestuur te brengen, 
maar ook de ambtenaren dichter bij de politiek, en omgekeerd. 
Niet voor elke wissewasje uiteraard, maar voor hoofdzaken, kwes
ties die politiek gevoelig liggen. De antenne daarvoor moet bij de 
nieuwe ambtenarengeneraties Inisschien nog wat meer omhoog, 
zodat ze leren ook buiten het eigen ambtelijke hokje te kijken. Ook 
de minister en zijn 'hofhouding' kunnen een bananenschil intus
sen beter van tevoren opsporen dan te laat ontdekken, want dan 
glijden ze onherroepelijk, zeer pijnlijk uit . • 
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