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DIRECTIEVEN 

Nogmaals de ministeriële verantwoordelijkheid 
Mini ter chreven erover, ambtenaren spraken erover, de kamer zweeg erover. De ministeriële verantwoor
delijkheid was even een onderwerp van formaat. Het blijkt een aantrekkelijk onderwerp, omdat er zoveel ver-
chili ende kanten aan zitten. Een per oonlijke en een partijpolitieke kant en dan is er nog de verhouding tus

sen parlement en regering en die tus en politiek en bureaucratie. De vraag wordt gesteld, hoe iemand ver
antwoording kan afleggen over zaken waaraan men feitelijk part noch deel heeft, waarvan men (eigenlijk) 
niets afweet. Maar zo gesteld, is de kwestie van de ministeriële verantwoordelijkheid eigenlijk niet goed 
be pr ekbaar. De verpersoonlijking van de in tantie die met deze verantwoordelijkheid is bekleed, levert een 
chimmenspel op. Hierin lopen per oon, functie en po itie immers door elkaar. 

Het onderwerp van de mini teriële verantwoordelijkheid is alleen bespreekbaar in zijn staatsrechtelijke con
text of al het bekeken wordt in het licht van veranderingen in de praktijk van het openbaar bestuur. En de 
vraag i nu of de veranderingen in de bestuurlijke praktijk aanleiding geven tot een andere interpretatie van 
de ministeriële verantwoordelijkheid. 
Ik m en van niet, hooguit in één opzicht, namelijk de ver terking ervan die nodig is, naar de geest en de prak
tijk. Want wat i er veranderd in het openbaar be tuur? Dat i de enorme toename van de omvang en het 
belang van de ambt lijke arbeid. Met de pectaculaire groei en professionalisering van het ambtelijk apparaat 
is I' verandering gekomen in de werkings feer daarvan. Ambtenaren functioneren in toenemende mate in 
publiekprivate beleidsnet.werken. Dat i voor vrijwel alle beleidterreinen gaan gelden en pregnante voorbeel
den zijn er in d volkshui ve ting, ruimtelijke ordening, volk gezondheid, onderwijs, de verkeersinfrastruc
tuur en de regionale economie. Vergeten wordt nogal een dat zich hiermee in feite een publieke verantwoor
delijkheid instalIe rt, die echter ook nog in fûrmeel en openbaar opzicht gestalte dient te krijgen. Met andere 
woorden, d ambtenaar werkt weliswaar in naam van het publiek belang, maar daarmee is hij of zij daar nog 
niet mee idenlific erbaaJ'! Het is belangrijk in on taatsrecht dat politiek en bureaucratie ge cheiden zijn. En 
het komt dan ook neer op een denkfout al wordt bew erd dat dan maar aan de ambtenaar zelf zoiet als een 
formele publieke (politieke?) verantwoordelijkheid zou moeten worden toebedeeld. Het 'politieke' verbindt nu 
juist de bureaucratische arbeid met d publieke rep re entatie, waarvan de politicu -bestuurder de drager is. 
De polilicu geeft gestalte aan de publieke verantwoordelijkheid in de zin van een in openbaarheid te (er-)ken
nen en le beoordelen verantwoordelijkheid. De polilicus heeft daarmee dan ook een voorname symboli che 
functie: hij of zij taat voor de publieke verantwoordelijkheid die door duizenden ambtenaren in de praktijk 
gedragen wordt. Om d ze r den ring nog een tapje te vervolgen: in het. verlengde van deze symboli che poli
ti ke functie ligt de symboliRche pohtlek-bestuurlijke v rantwoordelijkheid. Dat. maakt het dan ook zo belang
rijk dat e n bestuurder vertrekt, als de volk vertegenwoordiging dat. nodig vindt. 

Deze di. tanlie tu. sen bul' aucratie en pohtiek i bovendien om nog min ten twee redenen van belang. In de 
e r -te plaat;; moet de politiek aanspr ekbaar zijn om het belangenconflict. dat kan ontstaan uit de confronta
tie LU . n d behoeften van de civiel ~amenleving en de ordenende en uitvoerende overheid. In de tweede 
plaat. i hel heel goed voor telbaar dat in de publiekprivate netwerken, waarin ambtenaren optreden, belan
genverstr ngeling n ont ·taan. Ook daarop moet de politiek aanspreekbaar zijn. En dan valt er heel wat te 
leren van d toc~tand n in België, vooral omdat \~,j z If ook niet van metten vrij zijn, getuige bijvoorbeeld de 
JRT-cnquHe. Met de voortgaand vervlechting van de oude publieke, private en per oonlijke domeinen in een 
netwerkmaat .chappij i hel des te belangrijker de mini t riële verantwoordelijkheid in stand te houden en te 
revitali~er n, ook en vooral om de geloofwaardigheid van de politiek en van het parlementair-politieke sys
te m in stand te houden en te revitali:eren. Daar hoeft een di cus ie over de ministeriële verantwoordelijk
hrid, hijvoorbe ld na d Bijlm r-enqu-te, niet trijdig mee te zijn, Tht het instituut behoort de di cus ie over 
het concrete g val. 

Even belangrijk i. de dLcuL' ie ov r de positie van de ambtenaar, maar dal i een andere. Daarbij zal veel pre
cieu'r mO('len worden nagegaan hoe de \V rkorgani~atie kunnen voldoen aan de veranderende werking sfeer 
van dl' in titulle: in . taau rechtelijke zin. Hoe verantwoordelijkheden worden uitgeoefend en gecontroleerd. 
HO(' 1.OieL~ aL c n eigen. gel efde, publieke verantwoordelijkheid voor de ambtenaar kan worden uitgewerkt 
en gt'stalte kan krijgen, En hoe in het verlengde van dit laat te de verhouding tu en politiek en bureaucra
tie in conen'ta knn worden herzien, bijvoorbeeld in termen van een informatieplicht en en verantwoordings
plichtten opzichte van het parlement. Dan zal ook hel parlement zijn eigen procedures moeten herzien, zich 
nnder m()(·ten op. tellen - maar dat I: n andere dÎscu sie . • 
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