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DEBAT 

Hoe groot moet 
een kabinet zijn? 

Heropening van een debat 

door Michel van Hulten 

M et tienduizenden zijn rijks
ambtenaren verdwenen door 
privatisering van hun activi

teiten, deregulering, en stichting van zelf
standige bestuurs organen. Eén derde deel 
van onze wetgeving wordt al in Brussel 
uitgedacht. Al met al genoeg redenen om 
ook eens een stevige ingreep in de politie
ke top in 'Den Haag' te plegen. De vragen 
die dan mee aan de orde komen zijn de vol
gende: 

Waarom zou de top van de 
zogenaamde B. V. Nederland 

eigenlijk onaangetast blijven? 

Buitenlandse Zaken naar Algemene 
Zaken. Hij wordt daarom ook Onder-mi
nister. 
Op Algemene Zaken komt ook de Staats
secretaris die zich bezig gaat houden met 
de Nederlandse Antillen en Aruba. Als 
voorzitter van de Ministerraad van het 
Koninkrijk, krijgt de Minister-President 
daarmee de politieke man in huis die hij 
nodig heeft om het vele werk ten aanzien 
van dit rijksdeel te behartigen. Deze poli
tieke post houdt daarmee tevens op een 
zwervend onderdeel binnen het kabinet te 
zijn. Het getuigt ook van meer respect 
voor onze partners overzee als niet bij 
iedere kabinetsformatie opnieuw bekeken 
gaat worden wie nu eens dit 'klusje' erbij 
mag hebben. 

Heeft de Ministerraad nog wel de juiste 
taakverdeling, zou die Raad niet beter wat 
kleiner kunnen zijn en zijn taken anders 
moeten verdelen? Worden dan de huidige 
noden van de maatschappij beter beant
woord? Moet de gedachte van het 'kernka
binet' maar weer eens uit de kast gehaald 
worden? Een kleiner aantal kabinet-mi
nisters met onder hen politiek benoemde 

Het gemeentelijke bestuursveld 
is recent rigoureus omgeharkt, 

honderden gemeentes zijn 
verdwenen en tientallen staan 

er nog op de lijst om te . 
verdwijnen; regionaal en 

provinciaal wordt tenminste 
gedacht aan het samenvoegen 

van provincies en het 
vormen van stadsprovincies. 

• 

Onder-ministers en Staatssecretarissen voor delen van het uitvoe
rende werk? Onder-ministers zijn dan nodig op die posten waar 
we in Nederland eigenlijk aan een staatssecretaris wel genoeg 
zouden hebben, maar die we in het buitenland toch liever als mi
nister zien optreden vanwege het belang van de taak die zij voor 
ons en voor het kabinet verrichten. 

De Minister-President 

Hij is feitelijk reeds meer dan de "eerste onder zijns gelijken" die 
hij - formeel gesproken - in onze regeringen zou moeten zijn. Laten 
we die feitelijkheid erkennen. Dat sluit ook aan bij de Europese 
realiteit. En - een oud D66-ideaal- het ligt dan meer voor de hand 
om de Minister-President rechtstreeks te laten kiezen. Het groei
end belang van Europa voor al ons beleid rechtvaardigt dat de 
politieke ondersteuning van de Minister-President wordt ver
sterkt door de Staatssecretaris voor Europa te laten verhuizen van 
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• De Ministerraad 

In plaats van met 14 ministers kunnen we met negen ministers 
toe als de functies van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, van VROM en Verkeer en Waterstaat, van Buitenlandse 
Zaken en Defensie worden samengevoegd en als de ministerspos
ten van LNV en van OS worden geschrapt. Een kleinere Minis
terraad moet zich noodzakelijkerwijs concentreren op de meest 
wezenlijke politieke punten. En dat is winst. 
De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie zijn al 
behoorlijk afgeslankt door inkrimping van het aantal rijksdien
sten en overheidsbedrijven, vermindering van regelgeving, afwen
teling van rijkstaken op gemeentes en provincies. Vereniging van 
deze twee departementen zou ook het oude probleem oplossen van 
het beheer van de politie, dat dan automatisch in één hand komt 
en zo verlost is van zijn twee kapiteins op het ene schip. Eén 
minister dus in plaats van twee. 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) kun
nen logischerwijze niet buiten Verkeer en Waterstaat 0/&W) dat 
al stevig is afgeslankt (o.a. door privatisering van PTT en Loods
wezen). Het takenpakket van beide ministeries is innig verweven. 
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Natuurbeheer (uit LNV) wordt bij dit "Ruimte-Ministerie" ge
voegd. De Directies Personen- en Goederen-vervoer van V&W ver
huizen naar het Ministerie van Economische Zaken (EcZ) Het zijn 
bedrijfstakken als zovele andere waarvan de belangen door EcZ 
behartigd worden. Dit heeft als nevenvoordeel dat de zorg voor de 
vervoersbedrijven niet blijft bij hetzelfde ministerie dat ook de 
zorg heeft voor de verkeersinfrastructuur. Er is dan minder kans 
op verstrengeling van belangen. 

Buitenlandse Zaken (BuZa) neemt Defensie op (met uitzondering 
van al het militaire onderwijs: dat gaat naar Onderwijs). Politiek 
wordt het onderdeel 'Defensie' op BuZa geleid door een Staats
secretaris. Nog meer dan in het verleden wordt ons militaire op
treden tot een instrument van ons buitenlands beleid dat op vre
de-stichting en -handhaving is gericht. Het Buitenlands Econo
misch Beleid (BEB) is in 1996 al verhuisd naar BuZa, nu volgt ook 
de Staatssecretaris en wordt On-
der-minister voor Handel op BuZa. 
Hier komt ook een Onder-minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
(ik weet dat dit geen populaire ge
dachte is). BuZa omvat dan alle 
drie de instrumenten van buiten
lands beleid: hulp, handel en con
flictbeheersing. 'Ontwikkelings
werker', 'koopman' en 'soldaat' sa
men in het Ministerie van Buiten
landse Zaken levert een interes
sante combinatie op voor ons bui
tenlands beleid. Dat betekent niet 
dat we al onze idealen overboord 
moeten zetten! Het betekent wel 
dat we formeel erkennen wat in 
feite al jaren het geval is, namelijk 
dat ook ons ontwikkelingsbeleid 
gedomineerd wordt door ons eigen 
belang, ook al weten we dat dik

wijls aardiger te verpakken. 

Het Ministerie van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij kan worden 
opgeheven. Het landbouw onder
wijs tot en met de Landbouw Uni
versiteit van Wageningen gaat 
naar Onderwijs. Natuurbeheer is 
hiervoor al weggeschoven naar 
VROM. Akkerbouw, veeteelt en 
visserij zijn normale bedrijfstak
ken, die het verdienen op dezelfde 
wijze behandeld te worden als alle 
andere bedrijfstakken die onder de 
zorg van de Minister van Econo
mische Zaken vallen. Er is dan wel 
een probleem omdat de Minister 
van Landbouw nogal wat tijd kwijt 
is aan 'Brussel' met zijn collega's 
uit de Europese Unie. Deze rol 
moet vervuld blijven worden door 
een eigen politieke ambtsdrager. 
Geen Landbouw-minister maar 

21 

een Onder-minister voor het Platteland die zich richt op een inte
graal plattelandsbeleid dat heel wat meer is dan beleid gericht op 
agrarische pr!)ductie. 

Tenslotte een Staatssecretaris voor het ouderenbeleid, voor alle 
beleid gericht (of juist nog niet) gericht op ouderen. Deze snel 
groeiende bevolkingsgroep kent een hele reeks zeer specifieke no
den: zinvolle tijdsbesteding in plaats van 'werk, werk, werk'; aan
gepaste gezondheidszorg (90% van alle ziektekosten valt gemid
deld in de twee laatste levensjaren, hoe gaan we daarmee om?); 
kapitaal en inkomen, hun accumulatie en hun erosie, maar ook 
schrijnende armoede en langzaam verloren zien gaan van wat 
men eens had; scholing en culturele vorming; ruimtelijke ordening 
en verkeersinrichting op een wijze die deze ouderen aan kunnen, 
waarin meer aandacht is voor hun verkeersveiligheid. Kortom, 
een toekomstgerichte post . • 
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