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De Ceteco
affaire van Zuid

Holland 
Op 8 juli 1999 kwam in de 
loop van de ochtend het 
hoofd van de afdeling Fi
nancien bij me langs met de 
vraag of ik het bericht in het 
Alaemeen Daablad al had ge
lezen. Deze krant meldde 

Een 

ooggetuigeverslag 

groot dee! kan ik me daarbij 
baseren op wat al uitge
zocht is, voor een deel kan 
ik dit aanvullen met kennis 
die ik in de loop van de 
maanden over dit onder
werp heb verworven. In het 
verlengde van de gebeurte
nissen die bekend zijn 
komen te staan als de 
'Ceteco-affaire' wil ik in 
deze bijdrage ook enkele 
meer algemene invalshoe
ken belichten: 'de les van 
de Ceteco-affaire'. Hoe 
waarderen we de onderne
mende overheid? Welk ef
fect hebben de media op 
het opereren van bestuur
ders en bestuursorganen? 
Hoe is de verhouding tus
sen bestuurders die van 

dat de provincie Zuid-Hol-
land schuldeiser was bij het 
in betalingsmoeilijkheden 
verkerende handelsbedrijf 
Ceteco. Zuid-Holland had 
volgens dat bericht een mil
joenenlening uitstaan, 
waarvan het waarschijnlijk 
was dat die niet meer kon 
worden terugbetaald. 
Zowel het hoofd Financien, 
pas in functie sinds 1 mei 
daarvoor, als mij zei het 
niets. We wisten niet eens 
wat Ceteco was, laat staan 
dat de provincie daar een 
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in Nederland. Hij oordeelt achtercif dat op basis 

van vertrouwelij k 'broddelwerk' er een 

wezensvreemde activiteit van 'provinciaal 

bankieren' in Zuid-Holland was ontwikkeld. 

Over de mediahype van de cifaelopen zomer. 

lening had !open. Dit bericht zette een mechanisme 
in werking, dat uitliep op een zelden vertoonde be
stuurscrisis bij een provincie. Drie maanden later, 
nadat Provinciale Staten van Zuid-Holland de balans 
had opgemaakt aan de hand van een rapport van een 
onafhankelijke commissie, was de schade meetbaar 
geworden. Drie gedeputeerden en de Commissaris 
van de Koningin waren teruggetreden. Enkele hoge 
ambtenaren van de provincie stonden op het punt de 
laan uitgestuurd te worden. De provincie had niet ai
leen tientallen miljoenen verloren, maar het imago 
was geschonden, mogelijk ook dat van het openbaar 
bestuur in het algemeen. 
Schrijver dezes was al na twee weken het eerste po
litieke slachtoffer van deze zaak. Daarmee kwam 
een einde aan een vrij korte periode als gedepu
teerde: ik was op 15 februari 1999 George Brouwer 
opgevolgd. 

Vanuit nauwe betrokkenheid kan ik in kaart bren
gen wat zich precies heeft afgespeeld. Voor een 

niets weten en ambtenaren 
die de feitelijke uitvoering van besluiten voor hun 
rekening nemen? 

De aanloop 

Elke organisatie heeft kasbeheer. Elke organisatie 
staat dus ook voor de vraag hoe je het kasbeheer or
ganiseert en of je kans ziet om dit kasbeheer fman
cieel gunstig uit te voeren. Dit wordt overigens altijd 
gezien als een technische kwestie, ook bij politiek
bestuurlijke organisaties. Midden jaren tachtig 
diende deze vraag zich aan bij de provincie Zuid
Holland. Inclusief geld dat van het Rijk via de pro
vincie naar gemeenten of instellingen werd doorge
sluisd, beliep de provinciale begroting toen meer 
dan een miljard gulden per jaar. Oat bedrag liep ge
durende een aantal jaren nog verder op, maar nadat 
de rol van de provincie als financieel doorgeefluik bij 
het ouderenbeleid was uitgespeeld, is de fmanciele 
huishouding van de Provincie Zuid-Holland weer op 
het niveau van ongeveer een miljard gulden per jaar. 
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Het verloop van inkomsten en uitgaven is onregel
matig, maar wei redelijk voorspelbaar. Met een 
goede aanpak is er steeds een beperkt positief sal do 
op de renteloze giro- en bankrekeningen. Het 'over
tollige' geld kan je tijdelijk rentedragend wegzetten 
en je kunt op het juiste tijdstip leningen afsluiten of 
oversluiten. In I 987 werd bij de provincie Zuid
Holland voor dit werk een bureau middelenbeheer 
ingesteld. Gaandeweg werd expertise ontwikkeld 
voor een behoorlijk kasbeheer. 

Toen begin jaren negentig creatief gezocht moest 
worden naar bezuinigingen ofhet verwerven van in
komsten, werd door de afdeling Financien geopperd 
om extra inkomsten te verwerven door de instru
menten van het kasbeheer breder in te zetten . Zo'n 
idee paste goed in de vooral door George Brouwer, 
toenmalig gedeputeerde Financien, opgepikte visie 
uit ReinventinB Government. Oat is een inspirerend 
hoek van de Arnerikanen Gaebler en Osborne met 
een moderne visie op het organiseren van de over
heid. Voor een reeks van voorstellen die uit die 
nieuwe kijk op het opereren van de provinciale orga
nisatie voortkwam kreeg hij Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten mee, maar de uitbreiding ('in
tensivering') van het kasbeheer zat daar niet bij. 
Naar het schijnt was dit idee in I 994 gesneuveld tij
dens een informele brainstorm met de financieel 
woordvoerders. Het idee dook echter enige tijd 
later weer op, in elk geval in het 'constituerend be
raad' van het in 1995 nieuw verkozen college van 
Gedeputeerde Staten. In die bijeenkomst werd door 
de net aangetreden Commissaris van de Koningin 
Joan Leemhuis-Stout gevraagd om aparte bespre
king van de voorgestelde uitbreiding van het kasbe
heer. 

In oktober I 9 9 s vond die bespreking plaats. Op 
voorstel van George Brouwer en aan de hand van een 
notitie van kasbeheerder Karel Baarspul besloot het 
college het kasbeheer uit te breiden. Nu, met de 
kennis achteraf, vooral ook wetend dat de kwestie 
tot zo'n bestuurlijk drama zou uitgroeien, is het on
gelooflijk dat een bestuurscollege dit kon beslissen 
aan de hand van zo'n krakkemikkig stuk. Hierin 
werd niet teruggegrepen op eerdere beslissingen, 
geen enkele toelichting gegeven over wat de toe
zichthouders acceptabel vonden, geen precieze aan
duiding gegeven van de uitwerking van het voorstel, 
om nog maar niet te spreken van de belabberde re
dactie van het stuk. Toch stonden er de parafen op 
van de betrokken gedeputeerde en van de ambtelijke 
hierarchie die nodig zijn om de notitie in het college 

te brengen. Ter verontschuldiging moet gezegd 
worden dat de notitie waarschijnlijk als aespreksnoti 
tie was ingebracht, terwijl deze later als besluitvor
mende notitie bleek te fungeren . Het zou volgens de 
notitie gaan om risicoloos inlenen en uitlenen bij so
lide instellingen met een verwacht positiefresultaat 
van hooguit een half miljoen gulden per jaar. Het 
college besloot deze inkomsten niet te begroten, om 
te voorkomen dat het geheel een taakstellend karak
ter zou krijgen. 

Verder besloot het college om deze beslissing 
vertrouwelijk te houden. Over de redenen hiervoor 
bestaan volgens de onafhankelijke commissie die 
door Provinciale Staten werd ingesteld verschil
lende lezingen, zodat in het rapport geen reden 
wordt vermeld. Opvallend was namelijk dat de 
Commissaris van de Koningin, mevrouw Leemhuis
Stout, in de vergadering van oktober I 99 seen min
derheidsstandpunt liet aantekenen: zij was tegen de 
uitbreiding van het kasbeheer. Oat zou volgens een 
aantal aanwezigen de reden zijn geweest voor het 
vertrouwelijk houden van het besluit. Men ver
wachtte dat het vragen zou oproepen als zou blijken 
dat de pasbenoemde Commissaris een minderheids
standpunt had ingenomen. Men wilde haar in be
scherming nemen. Een andere lezing, en de ene 
reden hoeft de andere natuurlijk niet uit te sluiten, is 
de vrees dat reguliere banken juist geen gebruik zou
den willen maken van de provincie als tussenper
soon als bekend was dat de provincie die rol op zich 
zou nemen; wellicht zou het zelfs als oneigenlijke 
concurrentie worden aangemerkt. Omdat zulke 
zware woorden zijn gebruikt over deze vertrouwe
lijkheid, en omdat dit bij enige bestuurders de door
slaggevende reden is geweest voor het gedwongen 
aftreden, is het niet echt bevredigend dat hierover 
geen eensluidende versie bestaat. Als we bijvoor
beeld kijken naar Jaap Wolf die in verband met een 
buitenlands verblijf niet eens lijfelijk aanwezig was 
bij de bespreking van de notitie in oktober I 999 (wel 
bij het vaststellen van het verslag daarvan) kan dit 
toch moeilijk een bevredigende onderbouwing van 
zijn gedwongen terugtreden genoemd worden . 

Na de behandeling van de notitie ontstond een 
uitvoeringspraktijk, waarbij de zich ontwikkelende 
leningportefeuille snel groter was dan een miljard. 
Oit werd ook in maandelijkse rapportages aan de 
ministeries van Financien en Binnenlandse Zaken 
gemeld; rapportages die overigens niet onder ogen 
kwamen van de griffier of van de collegeleden. Naar 
later bleek beperkten de activiteiten zich niet tot 
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goudgerande instellingen, maar werd wei degelijk 
risico gelopen. Bovendien werd winst soms voortij
dig gemcasseerd door transacties naar voren te 
halen, waarmee evenzeer risico werd gel open. Pro
vinciale Staten werden niet gei:nformeerd over het 
besluit van Gedeputeerde Staten, laat staan over de 
praktijk van de uitvoering. 

Achterafkun je stellen dat met enige achterdocht 
en als je had geweten waarnaar je moest kijken, over 
de jaarrekeningen op dit punt vragen gesteld hadden 
kunnen worden. Overigens werd aan dit onderwerp 
ten onrechte geen enkele aandacht besteed in de ri
sicoparagraaf bij de rekeningen en de begrotingen. 
Daarbij kwam nog dat de hoogte van de leningporte
feuille elk jaar kunstmatig werd verlaagd tot onge
veer een derde, zodat de omvang van de portefeuille 
in de jaarrekeningen niet zichtbaar werd gemaakt. 
Over de reden van deze kunstmatige verlaging be
staat de lezing van de kasbeheerder dat dit niet be
doeld was om Provinciale Staten in onwetendheid te 
Iaten, maar dat dit gebeurde op verzoek van het mi
nisterie van Financien. Het zou geholpen hebben om 
de totale overheidsschuld, die een rol speelde bij de 
metingen voor deelname van Nederland aan de Eu
ropese Monetaire Unie, niet onnodig hoog te Iaten 
zijn. Helaas is deze bewering nooit nader onder
zocht. 

Een pluim op de hoed 
Vanaf I 99} waren er geen rapportages over het kas
beheer, dus leden van het college en daarmee ook de 
eerste portefeuillehouder George Brouwer wisten 
niet precies water omging. Het ontbreken van der
gelijke rapportages is vreemd, want het is heel ge
bruikelijk dat verantwoordelijke bestuurders 
maandstaten krijgen. Al snel na mijn aantreden ging 
ik om dat soort informatie vragen. Mij werd ge
meld, dat ze waren afgeschaft omdat je er toch niet 
veel aan kon zien en omdat jarenlang niemand naar 
aanleiding van de maandstaten welke vraag dan ook 
had gesteld. Bovendien had mijn voorganger, toen 
hij zo goed ingewerkt was dat hij het afkon met inci
denteel overleg, het reguliere stafoverleg met de fi
nanciele afdeling afgeschaft. 

De opbrengsten van het 'actieve' kasbeheer ste
gen snel, van ruim een miljoen gulden in I 996 naar 
ruim zeven miljoen gulden over I 998. Deze inkom
sten werden verantwoord in de jaarrekening en de 
kasbeheerder kreeg van verschillende zijden een 
pluim op de hoed omdat hij zijn salaris in veelvoud 
terugverdiende. Het leverde hem extra periodieken 

en een bonus op. Oat de inkomsten hoger waren dan 
verwacht, viel niemand op die dit had kunnen zien. 
Dat zou trouwens moeilijk zijn geweest, want in de 
registratie en in de toelichting werd over de extra 
activiteiten niet gerept, en werd dus ook geen on
derscheid gemaakt tussen regulier kasbeheer en aan
vullende activiteiten. Binnen Provinciale Staten wist 
men niet beter dan dat de activiteiten in het regu
liere kasbeheer drastisch waren verbeterd . Opmer
kelijk is verder, maar ook dat bleek achteraf omdat 
het uit de jaarstukken niet valt op te maken, dat de 
inkomsten uit het kasbeheer in de eerste plaats wer
den gebruikt om begrotingsoverschrijdingen in de 
financiele en bestuurlijke hoek weg te werken zon
der dat daartoe expliciete beslissingen werden voor
gelegd aan de politiek. 

De accountant heeft het kasbeheer over I 997 
apart doorgelicht, maar kwam slechts met kritiek 
op de procedures en de administratieve organisatie. 
Dit verslag is in de Commissie voor het Onderzoek 
van de Rekening besproken. Gedeputeerde Staten 
beloofden aile aanbevelingen op te volgen en aile 
verbeteringsvoorstellen uit te voeren. Daarmee was 
voor Provinciale Staten de kous af, maar het viel 
toen niemand op dat de rol van bewaker van dit pro
ces (de 'controller') en leidinggevende voor het kas
beheer (het hoofd Financien) samenvielen bij een 
persoon. Zoals het ook niemand stoorde, dat bij het 
aantreden van een nieuwe griffier in I 997 deze ook 
de functie van Directeur Centrale Afdelingen ( dus 
ook Financien) in zijn persoon verenigde. Bij de hele 
gang van zaken had de kasbeheerder trouwens een 
grote mate van vrijheid. Hij sloot de leningen feite
lijk af (die via een handtekening van de Commissaris 
zonder tussenkomst en medeweten van anderen 
werden geformaliseerd) en hij hield de administratie 
en de archivering bij zonder dat anderen daar toe
gang toe of weet van hadden . Dat een en ander zo 
slecht was georganiseerd, werd pas in zijn volle om
vang duidelijk toen eenmaal het kalf verdronken 
was. 

Ook bleek pas achteraf dat de kasbeheerder en
kele jaren lang risicovolle transacties, waarvan ver
der niemand op de hoogte was in het Provinciehuis, 
liet lopen via een geheime bankrekening. Het ging 
daarbij om voor de provincie grote bedragen. (Tien
tallen miljoenen guldens, wellicht meer.) Opmer
kelijk is verder, dat hij die rekening in mei 1999 met 
behulp van een vervalste handtekening van het voor
malige hoofd Financien ophief. Het vermoeden kan 
bestaan, dat hij dit deed toen h~ door de griffier 
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werd gevraagd nadere informatie te geven over de 
leningportefeuille op verzoek van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rond 
die tijd was de griffier namelijk benaderd door de 
verantwoordelijke directeur op het ministerie, 
omdat die uit commerciele kringen had vernomen 
dat de provincie Zuid-Holland risicovolle transac
ties ondernam. De griffier heeft de Commissaris van 
de Koningin gei'nformeerd over dit verzoek, maar 
niet de verantwoordelijk gedeputeerde. Toen deze 
selectieve informatieverschaffmg aan het licht kwam 
bij de bespreking van het rapport van de Comrnissie
Van Dijk, werd dathem zwaar aangerekend. 

De crisis breekt uit 

Op 8 juli I 999 werd voor de niet ingewijden zoals 
ikzelf de eerste tip van de sluier opgelicht. In bet Al
aemeen Daablad van die ochtend stond dat de provin
cie Zuid-Holland een van de schuldeisers was van 
het in betalingsmoeilijkheden verkerende handels
bedrijf Ceteco. Uiteraard wekte dit grote nieuws
gierigheid bij rnij als betrokken gedeputeerde, bij 
enige collega's, bij statenleden en bij de pers. Toen ik 
ervan hoorde, wilde ik uiteraard direct weten water 
precies aan de hand was en met welke schade de pro
vincie mogelijk zou worden geconfronteerd. De 
volgende dag zeiden de betrokken ambtenaren (de 
kasbeheerder en het voormalig hoofd Financien die 
er uiteraard was bijgehaald, omdat de problemen 
zich hadden afgespeeld toen hij de verantwoorde
lijkheid droeg) tegen rnij, dat de zaak erger werd 
voorgesteld dan hij was. Ceteco was naar hun erva
ring een betrouwbaar bedrijf en de uitstaande lenin
gen zouden zeker geheel worden terugbetaald. Die 
avond kon ik in een ingelaste comrnissievergadering 
vertellen, dat de bewindvoerders van Ceteco de dag 
ervoor hadden uiteengezet zeker drie tot vier weken 
nodig te hebben om precies na te gaan hoe de stand 
van zaken was. Daarna pas zouden de gevolgen voor 
Zuid-Holland duidelijk zijn. 

Dat deze lening onderdeel uitmaakte van een 
groter geheel van inleningen en uitleningen, en dat 
deze leningportefeuille geen relatie had met de nor
male provinciale fmanciele huishouding, beseften de 
meeste aanwezigen niet. lk was daar zelf, als verant
woordelijk gedeputeerde, ook niet van op de 
hoogte. De griffier die twee stoelen van mij vandaan 
zat, zou voldoende op de hoogte moeten zijn ge
weest om te intervenieren. Hij had zich immers ooit 
eens goed Iaten informeren over het kasbeheer en hij 
was ook op de hoogte van het verzoek van Binnen-

landse Zaken om opheldering over risicovolle trans
acties. Tijdens en na de vergadering hield hij dit 
even wei voor zich, wellicht omdat ook hij toen geen 
verband legde tussen de verschillende feiten en ge
beurtenissen. Overigens nam hij het zwijgen van de 
betrokken ambtenaren wel hoog op. De kasbeheer
der en het voormalig hoofd Financien zaten op insti
gatie van de Commissaris op de gang en wisten, tot 
hun ergernis, niet eens wat er binnen besproken 
werd. Overigens had de Comrnissaris daarop aange
drongen op grond van haar opvatting dat deze men
sen in bescherming genomen moesten worden. 

Een vakantie in Wales 
Met een gerust hart ging ik die nacht op vakantie. 
Het zou immers nog een week of vier duren voordat 
we duidelijkheid zouden krijgen. En dus werd in de 
collegevergadering na afloop van de avondlijke com
missievergadering geconcludeerd, dat het een 
goede zaak zou zijn als ik vanaf dat moment vnlledig 
beschikbaar was. Enkele dagen later, op I 3 juli, had 
ik telefonisch contact met de Commissaris. Inrnid
dels was gebleken, dat er een portefeuille van inle
ningen en uitleningen bestond. Gesproken werd 
over ruim anderhalf rniljard, meer dan de jaarbegro
ting van de provincie. Op grond van wat ze me ver
telde concludeerde ik dat ik er goed aan deed enkele 
dagen naar Nederland terug te keren. Ik vloog de 
volgende ochtend, op I4 juli, naar Nederland, mijn 
gezin achterlatend in een vakantiehuisje in Snowdo
nia. Die middag werden de fractievoorzitters inge
licht, met terstond daarna een persconferentie. In 
die persconferentie kon ik vertellen wat we tot dan 
toe te weten waren gekomen en verklaarde ik dat ik 
tot dan van niets had geweten. 

Ook de Comrnissaris verklaarde dat ze van niets 
had geweten. Dat werd voor haar een groot pro
bleem toen de volgende dag een afschrift werd ge
publiceerd van een leningcontract met Ceteco met 
haar handtekening eronder. (Dat contract dateerde 
van 2 juli I998.) Naar rnijn inzicht was dit het om
slagpunt in de reeks van gebeurtenissen. Was het tot 
dat moment een zaak die de aandacht trok, toen 
werd het een schandaal. Helaas voor rnij zat ik net op 
dat moment weer in het vliegtuig terug; die rniddag 
hadden we als college geconcludeerd dat alle infor
m§ltie door een onafhankelijke accountant op tafel 
gelegd moest worden en dat ik tot zolang beter naar 
rnijn gezin kon teruggaan om de vakantie voort te 
zetten. Toen ik diezelfde avond werd gebeld over de 
nieuwste ontwikkelingen, besloten mijn vrouw en 



lS

dit 
en 
•e
' de 
~r

.ti
:ot 
.en 
•e
' 
:n-

ie. 
lat 
de 
:n

en 
lig 
ad 
id
le
:rd 
·o
~r

~le 

de 
ijn 
lo-
~e

ln 
an 
ik 

~ts 

·o-

~e

tet 
de 
n
:ot 
en 
op 
ag 
>r

fel 
tar 
te 
de 
en 

s&.._o4 2ooo 

ik om de vakantie af te breken en met het hele gezin 
terug te keren naar Nederland. Gaandeweg raakte 
alles in rep en roer, hetgeen werd versterkt door het 
feit dat de affaire bij gebrek aan ander nieuws uit
groeide tot de zomerhit van de media. Zelfs mijn te
rugkeer uit Wales was voorpaginanieuws. 
Inmiddels was een team van accountants aan het 
werk gegaan om de administratie van het kasbeheer 
op korte termijn door te spitten. Op zondagmiddag 
1 8 juli, een snikhete dag, ben ik nog bij ze langs ge
weest om te zien hoe ze in korte broek achter hun 
computers een dubbel salaris zaten te verdienen. Op 
2 2 juli werd een voorlopig rapport van de onderzoe
kers gepresenteerd aan een met spoed bijeengeroe
pen vergadering van Provinciale Staten. Het voorle
zen van het rapport door de coordinator, vergezeld 
van lichtbeelden, vergde ruim een half uur. De gort
droge opsomming wekte grate verbijstering: er was 
een leningportefeuille opgebouwd van J 1,7 mil
jard, terwijl voor nog zo'n J o,8 miljard verplich
tingen waren aangegaan voor leningen in de nabije 
toekomst. Grotendeels leek het een risicoloze por
tefeuille, maar enige honderden miljoenen stonden 
uit bij bedrijven met een BBB-ratio of minder. En 
dan waren er de leningen aan Ceteco, dat inmiddels 
de laagste kwalificatie had. (De grootste krediet
waardigheid wordt aangeduid met AAA, gevolgd 
door AA en A; het gaat dan om zeer kredietwaardige 
instellingen. Vanaf B B B gaat het weliswaar om bona
fide, maar steeds minder kredietwaardige instellin
gen en met Cis het volkomen mis.) De administra
tie bleek een puinhoop, archivering non-existent. 
Feitelijk was sprake van een ongecontroleerd een
mansbedrijf. De omvang van de portefeuille werd 
elk jaar rond de jaarwisseling tot hooguit enkele 
honderden miljoenen teruggebracht, om dan snel 
weer ruim hoven het miljard te stijgen. Over allerlei 
vraagstukken die vanaf december 1998 speelden 
rond Ceteco waren bestuurders niet ingelicht. De 
kasbeheerder en het voormalige hoofd Financien 
hadden daarbij op eigen houtje geopereerd. De 
eigen accountant van de provincie had geen bijzon
dere zaken opgemerkt, jarenlang niet. Alles bleek te 
berusten op een onduidelijk en vertrouwelijk be
sluit van oktober 1995, onbekend bij Provinciale 
Staten. 

De vergadering sloot zich aan bij een voorstel van 
Gedeputeerde Staten om de onderste steen hoven te 
halen. Daartoe moest een onafhankelijke commissie 
aan de slag, waarbij Gedeputeerde Staten zoveel 
mogelijk op afstand moest blijven. De verantwoor-

delijke gedeputeerde (ik dus) bungelde, en kon in de 
ogen van de oppositiefracties beter meteen aftre
den. Omdat daarvoor geen meerderheid te vinden 
was, bleef een motie van wantrouwen uit: daarmee 
zou onnodig kruit verschoten worden. 

De volgende dag ontstond een hoop commotie 
over een van de vele interviews die ik na afloop van 
de vergadering had gegeven. Het ging over het inter
view met Radio West, dat ongeveer als volgt liep: 

Mijnheer De ]ana, u zat ze!f in de Cammissie vaar het 
Onderzaek van de Rekenin9, u had tach kunnen zien 

dat de pravincie arate bedraaen leende? 

Met de kennis van nu had je dat misschien kun
nen begrijpen. Niemand heeft het toen opge
merkt. 
Maar u had dat tach kunnen zien? 
Als je had geweten wat die bedragen betekenden 
wei. 
Maar u heift het niet aezien? 
Nee. Maar dat zijn openbare stukken die u, al 
journalist, ook kon lezen. U had dus ook kunnen 
zien dat er jaar in jaar uit honderden miljoenen 
uitstaan. lk had dat kunnen zien en honderden 
mensen met mij, zoals u bijvoorbeeld. 
Dan is het tach verkeerd dat u het niet aezien heift? 

Ja. En verkeerd datu het niet heeft gezien. 
Maar het is uw baan. 

Het is net zo goed uw taak om op te !etten. U had 
het samen met mij ook kunnen zien. 
Maar u heift het niet aezien. 
Het valt er niet uit op te maken. U kunt dan niet 
verwachten bij een hoek van 300 bladzijden dat 
je bij elke regel een vraag stelt. 
Maar u heift het niet aezien. 
Dat klopt. Maar er zijn ook de accountants om te 
waarschuwen. En ook journalisten mogen vra
gen stellen. 

Ik heb nooit gehoord wat er precies van op de radio 
werd uitgezonden, maar van anderen heb ik begre
pen dat mijn uitspraken er zo uitgelicht waren, dat 
het allemaal verschrikkelijk klonk. Uiteraard werd 
door de betrokken journalisten direct aan anderen 
gevraagd om een reactie. Uit de oppositie werd ter
stond mijn kop geeist en een fractievoorzitter uit de 
coalitie zei in de microfoon: 'Dom, dom, dom.' 
Alsofhet nog niet genoeg was, stuurde het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten di
rect per fax een openbare brief naar het college van 
Gedeputeerde Staten, waarin werd gevraagd mij af 
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te vall en, nu ik de journalisten en de accountants de 
schuld had gegeven van het 'bankieren' van de pro
vincie. Omdat er die middag over de samenstelling 
van de onafhankelijke commissie beraad zou zijn van 
de fractievoorzitters, was er ook een goede gelegen
heid om een crisissfeer te creeren. De fractievoor
zitter van des p liet we ten niet meer met mij aan een 
tafel te willen zitten. De fractievoorzitter van de 
v v o wilde eerst over de hele kwestie praten voordat 
andere zaken konden worden gedaan . In het college 
spraken we af dat het afdoende was als ik excuses zou 
maken. Men vond de gang van zaken vervelend, 
maar was unaniem van mening dat er een storm in 
een glas water werd veroorzaakt. Men ging voltallig 
achter me staan. Maar bin-

tiek niet overleefd hebben. Omdat er dus toch al een 
moeizame basis was om te opereren, was de beslis
sing om op 2 3 juli terug te treden minder zwaar dan 
sommigen wellicht denken. Vervelend was vooral 
dat dit terugtreden sterk werd gekoppeld aan het 
radio-interview, terwijl dat naar mijn oordeel een 
bijkomstigheid was, een aanleiding. Oak al heb ik 
mij ongelukkig en onhelder uitgedrukt, ik blijf erbij 
dat ik moet kunnen vertrouwen op een goedkeu
rende verklaring van accountants. En ik blijf er oak 
bij, dat journalisten die men en dat ze een rol hebben 
bij het controleren van het openbaar bestuur niet pas 
wakker moeten worden als iedereen moord en 
brand schreeuwt, maar ook kritisch moeten zijn bij 

nen de coalitie began 
GroenLinks te twijfelen. 
Naar mij later werd ge
zegd, had men in die kring 
er al moeite mee gehad dat 

Van het jenomeen 'dossieroverdracht' 

moet men zich in het algemeen niet 

te veel voorstellen. 

de normale gang van zaken. 
Over de flauwekul, dat ik 
hen daarmee zou beschul
digen van medeverant
woordelijkheid kan ik kart 

ik niet terstond opstapte, en men zou dit zeker 
geeist hebben als men niet in de co ali tie had gezeten. 
Maar nu er weer veel heibel ontstond, kon een 
meerderheid uit de Groenlinks fractie mij niet Ian
ger steunen. Oat bracht oak de fractievoorzitters 
van CDA en SGP/RPF/GPV aan het twijfeJen. En 
toen mij dat in de loop van de avond duidelijk werd, 
besloot ik dat ik maar beter kon terugtreden. Ik 
schreef mijn ontslagbrief, ging die eerst aanbieden 
aan Joan Leemhuis-Stout die in de invallende sche
mering zat te overdenken in welke situatie het pro
vinciebestuur aan het verzeilen was, en gaf toen een 
persconferentie waarin ik een verklaring aflegde. 
Oat was op 2 3 juli, 's avonds om tien uur. 

Ieder oordele zelf, maar naar mijn mening was de 
aanleiding voor mijn aftreden wat gecompliceerder 
dan de gedane uitspraken in het radio-interview. 
Oak als je er rekening mee houdt dat met knippen 
en plakken daaraan een meer dramatische lading 
werd gegeven. Ik ben ervan overtuigd, dat de tole
rantiegrenzen (ik bedoel daarmee dater dag-in dag
uit nieuwe, verontrustende ontwikkelingen waren, 
dater aanhoudend extreem grate media-aandacht 
was, dat men onvoldoende greep kreeg op de pro
blematiek) voor de betrokken statenleden bereikt 
en voor sommigen zelfs allang overschreden waren. 
Het wachten was op de bananenschil waarover ik 
zou uitglijden. Oat gebeurde nu naar aanleiding van 
het radio-interview, maar ik ben er van overtuigd, 
dat ik de vergadering van oktober niet gemakkelijk 
zou hebben gehaald, en die zou ik in elk geval poli-

zijn. Oat vond en vind ik 
een beschamende beschuldiging, beneden het ni
veau van het bestuur van de journalistenvereniging. 
Maar de gevraagde excuses hebben ze gekregen. 

Uiteraard ging daarmee de storm niet liggen. Nu 
was de Commissaris van de Koningin het aangescho
ten wild en de aandacht verplaatste zich tevens naar 
de zittende gedeputeerden die er oak in I 99S bij 
waren geweest, Jaap Wolf en Jan Heijkoop. De week 
erop werd een onafhankelijke commissie gevormd, 
onder Ieiding van oud-minister Cees van Dijk. (Het 
moest volgens de fractievoorzitters een c DA' er zijn, 
omdat de direct verantwoordelijke gedeputeerden 
uit de PvdA afkomstig waren en de Commissaris een 
vvo'er was.) Deze commissie kon in betrekkelijke 
stilte aan het werk totaan de presentatie van het rap
port op 1 oktober aan Provinciale Staten en de pers. 
In die tussentijd werd kasbeheerder Baarspul ge
schorst, omdat bleek dathij allerlei gegevens achter
hield waarnaar gevraagd was. 

De rekeninB wordt opaemaakt 

Op I oktober presenteerde de onafhankelijke com
missie een gedegen rapport, voorzien van spijker
harde conclusies. Binnen enkele dagen traden de 
twee gedeputeerden af die oak zitting hadden in de 
vorige periode, Jaap Wolf (PvdA) en Jan Heijkoop 
(coA). Oak de Commissaris van de Koningin Joan 

. Leemhuis-Stout (vvo) trad af, maar ze verklaarde 
die conclusie al enkele weken eerder getrokken te 
hebben. Ik vond en vindt het twijfelachtig, dat Wolf 
en Heijkoop moesten hangen op grond van het ver-
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trouwelijk besluit van 199 s, terwijl het pas echt uit 
de hand was gel open in de uitvoeringspraktijk waar
van ze geen weet konden hebben. Ze waren boven
dien niet 'gehoord' door de commissie, zodat met 
hun kant van het verhaal door de commissie geen re
kening kon worden gehouden. Waar de beslissing 
van oktober 199!; in het rapport centraal stond, was 
dit naar rrlijn opvatting een ernstige orrlissie. Zelf 
werd ik in het rapport niet genoemd, waarbij ik ove
rigens moet opmerken dat het rapport terughou
dend is in het noemen van namen. Alles had zich im
mers buiten rrlij om afgespeeld, a! dan niet opzette
lijk, maar vooral ook: voor rrlijn tijd. 

Het was voor Provinciale Staten onmogelijk in 
debat te treden met de ex-gedeputeerde die echt 
verantwoordelijk was voor de hele gang van zaken, 
George Brouwer (PvdA) . Evenmin kon men in 
debat treden met de vvo-gedeputeerden die allen 
bij de collegevorrrling van 1 3 april 1999 afscheid 
hadden genomen, deels onvrijwillig. Toen was im
mers de coalitie verbroken met de vvo, en hadden 
CDA en PvdA een coalitie gevormd met GroenLinks 
en 'klein Christelijk' (sGP/RPF/GPV). Enige top
ambtenaren van de provincie konden na deze bevin
dingen niet goed verder functioneren, met name de 
griffier, het voormalige hoofd Financien en de kas
beheerder. Uiteraard moest er ook naar een nieuwe 
accountant worden gezocht. 

Een onduidelijk punt bleef de wijze waarop in
vulling was gegeven aan de toezichthoudende rol 
van de betrokken ministeries. Op 7 oktober, daags 
na Provinciale Staten, sprak de Tweede Kamer met 
minister Peper daarover, maar dat punt bleef op de 
achtergrond. Het werd de minister toen en later niet 
moeilijk gemaakt over deze kwestie. 

Het vertrouwen in de provincie Zuid-Holland 
was geschaad en de hele affaire was natuurlijk ook 
niet goed geweest voor het moreel van de medewer
kers van de provincie. Daarbij zou er een verlies van 
tientallen miljoenen moeten worden genom en, wat 
op de begroting van een provincie een behoorlijke 
aderlating is. 

In de daarop volgende maanden ging het verder om 
de afwikkeling van de leningportefeuille, die bij 
zorgvuldige beeindiging nog enige jaren zou voort
bestaan, zij het in snel slimkende omvang. Inmiddels 
is de vordering op Ceteco doorverkocht voor ruim 
J 14 miljoen, zodat inclusief gederfde rente een 
schade van ruim J 2 7 rniljoen vaststaat. Pas na ver
loop van tijd zal de totale schade definitief bekend 

zijn, al zou men dat kunnen corrigeren voor de ten 
onrechte genoten inkomsten. Het beeindigen van 
het dienstverband met de meest betrokken ambte
naren bleek ook enige tijd te kosten; politici kun je 
sneller de laan uitsturen. En er kwam een, wellicht 
zelfs iets te ambitieus, plan van aanpak op tafel om 
de provinciale organisatie en de bestuurscultuur te 
verbeteren. 

In de gebruikelijke terugblik rond de jaarwisse
ling 1999-2ooo was de aandacht van de media voor 
de belevenissen van de Provincie Zuid-Holland weg
geebd. 

Nadere achtereronden 

Ik wil nu op enkele kwesties wat dieper ingaan. Ten 
dele hebben die eerder in de discussie over de affaire 
een rol gespeeld, maar toen was ik niet altijd in de 
gelegenheid of voldoende gelnformeerd om bevre
digend een reactie te geven. E zijn vee! vragen ge
weest over de dossieroverdracht bij rrlijn aantreden 
en over hoe je door de ambtelijke omgeving wordt 
ingewerkt en gelnformeerd. Toen ik George Brou
wer op 1!; februari 1999 opvolgde, heb ik met hem 
vooraf enige lange gesprekken gehad. Dat concen
treerde zich niet op Financien, maar op de andere 
delen van de portefeuille. We spraken met name 
over de stand van zaken in de Rotterdamse regio 
waarvoor ik 'gebiedsgedeputeerde' werd. Daar 
speelde immers een aantal politiek-gevoelige kwes
ties waarbij ik zorgvuldig moest manoeuvreren. De 
rest van de gesprekken ging over het jeugdbeleid, 
ten aanzien waarvan George Brouwer inspirerende 
initiatieven had genomen. Hij had op een aantal pun
ten het gevoel dat alles niet geheel bevredigend liep. 
Over de portefeuille Financien zei hij me: je weet 
wei zo'n beetje water speelt, het enige probleem 
betreft de onzekerheden over de inkomsten uit Mo
torrijtuigenbelasting, en er zitten goede ambtena
ren waarop je kunt vertrouwen. Over het kasbeheer 
werd geen woord gewisseld. Laat staan over Ceteco, 
maar dat was niet vreemd, want daarover werd Ge
orge Brouwer zelf ook niet gelnformeerd. Welis
waar stelde ik weer een wekelijks stafoverleg in met 
de financiele afdeling, maar daarin werd niet over 
het kasbeheer gepraat. 

Op de rrLiddag waarin ik werd bijgepraat over wat 
er speelde op de financiele afdeling, zo'n middag 
waarop ik de gang afliep om iedereen een handje te 
geven, werd over het kasbeheer niet gesproken. Er 
waren bovendien andere onderwerpen die volop de 
aandacht vroegen: het onzekere meerjarenbeeld, de 
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vele claims uit de ambtelijke organisatie nu er een 
nieuw collegeprogramma in aantocht was, de vertra
gingen bij de invoering van een nieuwe fmanciele ad
rninistratie. Mij werd beloofd dat ik na de zomer via 
de computer op de nieuwe financiele administratie 
zou zijn aangesloten en alles zou kunnen inzien. Ik 
vond het niet nodig geforceerd periodieke rapporta
ges in te stellen: voordat die goed zouden zijn opge
zet, zou het nieuwe systeem mij volledig informeren! 

Bij het aantreden van het nieuwe college op I 3 
april lag er wel een soort overdrachtsdossier dat 
ambtelijk in elkaar werd gezet. Het onderdeel over 
de provinciale fmancien heb ik nauwkeurig gelezen, 
toen en later zekerheidshalve nog enige keren. Over 
het kasbeheer, laat staan over de leningportefeuille, 
laat staan over de betalingsproblemen van Ceteco: 
geen woord, zelfs niet bij passages waar sprake was 
van een aanknopingspunt. Andere onderwerpen 
trokken veel meer de aandacht, zodat het kasbeheer 
pas ter gelegenheid van een periodieke doorlichting 
de later gewenste aandacht zou hebben gekregen. 

Van het fenomeen 'dossieroverdracht' moet men 
zich in het algemeen niet te veel voorstellen. Nor
maal vindt er wel een overdrachtsgesprek plaats tus
sen de vertrekkende bestuurder en de nieuweling. 
Altijd wordt afgesproken dat de nieuweling de gele
genheid heeft om te beilen, dat ze nog eens met el
kaar moeten gaan eten en meer op dat vlak, maar 
zelden komt er iets van. Omdat ik een week of twee 
met George Brouwer ben meegelopen, nadat ik al 
wel verkozen was (in de januarivergadering van Pro
vinciale Staten), maar nog niet in functie (dat was 
per I 5" februari), heb ik een meer dan gebruikelijk 
uitvoerig introductieprogramma gekregen. N atuur
lijk heb je in aansluiting daarop gesprekken met de 
ambtenaren. Je wordt begraven onder dossiers die al 
op de plank liggen, tegelijk word je in beslag gena
men door de lopende dossiers en mis je nog het per
spectief waarin je alle informatie moet zien. 

De risicovolle leninaen 

Dan is er de kwestie dat ik over de leningportefeuille 
en over de bijbehorende risico's nooit ben gei:nfor
meerd. Gaandeweg is er over dat punt veel hoven 
tafel gekomen. Typerend zijn de verwikkelingen 
rond de leningen aan Ceteco. De provincie had daar 
twee leningen lopen, met samen een omvang van 
J 4 7, 5" miljoen. Vlak nadat de tweede lening in juli 
I 9 9 8 was afgesloten gaf Ceteco een winstwaarschu
wing. Nu was een lening vervroegd opeisbaar per ja
nuari I 999· De kasbeheerder had in december I998 

----------------------------

kenbaar gemaakt hiervan gebruik te willen maken, 
naar hi j later verklaarde op ad vies van de makelaar. In 
januari zocht de directeur van Ceteco contact met 
de provincie en hij kwam door vakantie van de kas
beheerder terecht bij het toenmalige hoofd Finan
cien. Deze werd ervan overtuigd dat Ceteco niet 
goed in staat was in januari de lening af te lossen, en 
deze liet zich overhalen van het recht van ver
vroegde aflossing af te zien in afwachting van een 
fmanciele sanering door grootaandeelhouder Hage
meijer. Hij lichtte hierover aileen de kasbeheerder 
in. In februari gaf Hagemeijer een fikse kapitaalin
jectie en het probleem leek verholpen. AI snel bleek 
echter dat het met Ceteco slechter ging dan gedacht. 
De aandeelhouders en verstrekkers van leningen 
werden weer bij elkaar geroepen; dat was in april 
I999· De kasbeheerder nam aan dit overleg deel, 
maar informeerde hierover hooguit het voormalig 
hoofd Financien die toen nog net zijn chef was. Toen 
de besprekingen in mei doorliepen werd nog steeds 
aileen het voormalig hoofd Financien gei:nfor
meerd, maar niet zijn opvolger die op I mei was aan
getreden. In aile gevallen oordeelde het voormalige 
hoofd Financien het onnodig om superieuren of de 
betrokken gedeputeerde in te lichten. In diezelfde 
maand mei bleek het rninisterie van Binnenlandse 
Zaken er Iucht van te hebben gekregen dat de pro
vincie risicovoile leningen had uitstaan. De verant
woordelijke directeur van het ministerie belde daar
over de griffier en vroeg om informatie. De griffier 
wist van niets en speelde de vraag door naar de kas
beheerder. In juni lager nog steeds geen antwoord, 
maar werd door het rninisterie wel gerappelleerd 
De griffier vroeg nogmaals informatie bij de kasbe
heerder en lichtte de Commissaris van de Koningin 
in over deze kwestie in hun wekelijks stafoverleg. De 
kasbeheerder was inmiddels op zomervakantie ge
gaan, en daarna werd dit ailes ingehaald door de ge
beurtenissen vanaf 8 juli. Noch George Brouwer, 
noch mijn persoon werd in enig stadium over dit 
ailes gelnformeerd, en daarna kwam de informatie 
mondjesmaat hoven tafel. In het licht van de later 
verworven kennis is dat ailemaal onvergeeflijk, maar 
interessanter is waarom elk van de betrokkenen in 
een eerder stadium selectief was bij het informeren. 
Naar de achtergronden van het bewust of onbewust 
achterwege laten van tijdige informatie kan ik 
slechts gissen: namen ze de kwesties niet hoog op of 
wilden ze onaangename informatie achterhouden in 
de hoop dat de problemen na verloop van tijd zich 
vanzelfweer zouden oplossen? 
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De eiaen partij 
In deze achtergrondschets kan de opstelling van 
mijn eigen fractie en van de partij niet ontbreken. 
Het gaat dan om zeer uiteenlopende aangelegenhe
den. De eigen statenfractie, die in juli trouwens voor 
de helft vakantie vierde, was even verrast over aile 
ontwikkelingen als ikzelf. Ik informeerde de betrok
kenen zo goed mogelijk, en in ingelaste fractieverga
deringen werd mij steun gegeven. Op de vrijdag 
waarop ik aftrad, is de statenfractie niet bijeen ge
weest, en de meesten moesten dan ook uit de media 
vernemen dat ik was opgestapt. Bij dat besluit waren 
wel mijn collega-gedeputeerden van de PvdA en de 
fractievoorzitter betrokken geweest, al nam ik ui
teraard die beslissing zelf. (Maar wat heb je nog te 
beslissen als je de indruk krijgt dat een grote min
derheid van Provinciale Staten je al dagenlang weg 
wil hebben en vervolgens in de coalitie signalen 
worden gegeven dat ik n.iet op zeker het vertrouwen 
van alle fracties geniet?) Fractieleden waren dan ook 
verontwaardigd, dat de fractie niet was bijeengeroe
pen toen op vrijdag de gebeurten.issen zich zo snel 
ontwikkelden. 

Daarnaast was er het gewestelijk bestuur, dat de 
eerst verantwoordelijke is in de PvdA voor het func
tioneren van de statenfractie. Dat hield zich van dag 
tot dag intensief op de hoogte (althans het dagelijks 
bestuur) en naar mijn ervaring werd door dit orgaan 
de hele kwestie zakelijk en met het juiste gevoel voor 
verantwoordelijkheden benadert. Ze gingen niet op 
de stoel van de fractie zitten (wat bijvoorbeeld drie
kwart jaar eerder het geval was geweest bij de op
volging van George Brouwer en vee] kwaad bloed 
had gezet), en maakten duidelijk dat zij stonden voor 
het belang van de partij, een goede commun.icatie 
met de achterban en in het algemeen voor het aan
zien van de politiek. 

De landelijke politieke 'top' werd enerzijds ac
tiefbetrokken bij water zich toen en later afspeelde, 
de partijvoorzitter en de fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, maar soms bemoeide men zich on
gevraagd. Toen in juli de discussie losbrak, ver
klaarde Kamerlid en voormalig Zuid-Hollands ge
deputeerde Peter van Heemst op televisie en in 
kranten dat hij vond dat ik op moest stappen. Overi
gens hadden ook Kamerleden van andere partijen 
snel hun mening klaar. Toen later het rapport van de 
Commissie Van Dijk uitkwam, op 1 oktober, lieten 
ook de minister-president en de minister van Bin
nenlandse Zaken in de media merken dat er perso
nele consequenties getrokken moesten worden. Het 

aanzien van bestuur en politiek was immers in het 
geding. lk geef toe mij nogal gestoord te hebben aan 
dat soort ongevraagde uitlatingen. Omdat dit geen 
vrijblijvende opmerkingen zijn, maar afkomstig van 
functionarissen die zelf geen rol hebben bij de be
oordeling van de politieke consequenties. En omdat 
aan anderen dan landelijke politici opeens een norm 
werd voorgespiegeld die, indien toegepast op de 
landelijke politiek, daar regelmatig tot en.ige perso
nele wisseling had moeten lei den. 

DE LESSEN VAN CETECO? 

De ondernemende overheid; publieke taken en 

onderneminasaeest 
Ik wil hier een aantal kanttekeningen bij de affaire 
plaatsen van meer algemene aard. Zij betreffen de 
werking van het openbaar bestuur in Nederland en 
die van de media. 

De eerste verderreikende observatie die ik wil 
maken, betreft de ingewikkelde materie van de 
spanning tussen publieke taken en marktgericht 
opereren van de overheid en daaraan verbonden in
stellingen. De vraag wat kerntaken zijn van overhe
den, en daaraan gekoppeld de vraag welke taken 
beter op afstand gezet kunnen worden, is allange 
tijd aan de orde. Op een aantal punten blijkt er geen 
bevredigende consensus te zijn over de gewenste 
aanpak. Ook de PvdA worstelt al langere tijd met 
dergelijke vragen, terwijl ze de kern raken van op
vattingen over de inrichting en positie van staat en 
overheid. 

Bij de provincie Zuid-Holland ging het om de 
vraag of met behulp van de expertise die nodig was 
om op zakelijke wijze het eigen kasbeheer te realise
ren ook geld verdiend kon worden met een aparte 
leningportefeuille. Het is zo aanlokkelijk om dat te 
doen. Een overheid is een goudgerande instelling, 
dus die kan goedkoop kapitaal aantrekken. Door dit 
tegen een iets hogere rente door te lenen, kun je 
geld verdienen. De inkomsten zijn bestemd voor de 
publieke zaak, zodat je minder belasting behoeft te 
heffen. Deze redenering was de basis voor de beslis
sing in 199} van het college van Gedeputeerde Sta
ten om de ruimte te geven aan intensieve treasury. 

Belangrijke invalshoeken werden hiermee echter 
veronachtzaamd. Aan dergelijke activiteiten kleven 
risico's (dat is nu juist de grond van de verdiensten), 
die dus ook in het resultaat moeten worden meege
wogen. Om goed te opereren, dien je zelf te be
schikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende 
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expertise (wat overigens ook geld kost). Er client 
een adequate controle te zijn en adequaat toezicht. 
N og los van de principiele vraag of je de weg opmoet 
van 'near banking' (die ik zelf negatiefbeantwoord), 
leiden deze zakelijke nadelen tot een lage reele 
winst, een reden te meer voor twijfel. 

Enig houvast bij deze thematiek wordt gegeven in 
het rapport van de Commissie Cohen, over Markt

werking en Deregulering. Daaruit is gebleken hoeveel 
grijze gebieden er zijn, zoals bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid en de rol van woningcorporaties. 
Ik wil ook wijzen op de studie van de Algemene Re
kenkamer naar de lappendeken van zelfstandige in
stellingen met een publieke taak, waarbij de minis
teriele verantwoordelijkheid in het geding is. Een 
conclusie daarbij was, dat een Kaderwet een zinloos 
instrument is en aileen bevrediging geeft aan politici 
die dan het gevoel overhouden greep op de materie 
te krijgen. 

Een belangrijk probleem, zoals wel vaker bij 
overheidsoptreden, is als er sprake is van een eenzij
dige invalshoek. Zo wil de minister van Financien 
een lage staatsschuld. Als de overheid zelfleent voor 
grootschalige infrastructuur, wordt dat gerekend tot 
de staatsschuld, ook als er voldoende inkomsten te
genover staan. Wat wel acceptabel wordt gevonden 
is als deze investeringen worden opgebracht door 
beleggers binnen het kader van commerciele pro
jectontwikkeling, waarbij de winst wordt opgestre
ken in de private sector. Dit laatste past ideologisch 
bij de vvo, maar past het ook bij de PvdA? Dienen 
wij het benutten van schaarse, aldan niet (semi-)pu
blieke voorzieningen over te laten aan private onder
nemers die daarbij vaak vanuit een monopoliepositie 
opereren en dan allerminst doelmatig behoeven op 
te treden? En helpt het dan allerlei toezichtinstanties 
in het leven te roepen, waarmee pseudo-wetgeving 
wordt gei:ntroduceerd? Uiteraard dienen zulke vra
gen in elk geval expliciet en openbaar aan de orde te 
zijn. Dat was overigens niet het geval to en in oktober 
199 s het college van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland besloot tot 'near banking'. 

Nog steeds ontbreekt in de Nederlandse be
stuurlijke verhoudingen een gemeenschappelijk re
ferentiekader over de acceptabele verwevenheid en 
gewenste scheiding van publiek en privaat. Oud
minister Peper heeft hierop indringend gewezen bij 
het afscheid van mevrouw Leemhuis-Stout als Com
rnissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Wellicht 
zou de Wiardi Beckman Stichting zich dit via een 

project kunnen aantrekken, want de PvdA spreekt 
over dit fundamentele vraagstuk tot op de dag van 
vandaag met vele tongen. 

De rol van de media en het opereren van 

bestuursorganen 

Mijn tweede kanttekening betreft de rol van de 
media, en de wisselwerking tussen media en poli
tiek. Het openbaar bestuur moet zich in de open
baarheid afspelen. Volksvertegenwoordigers en be
stuurders zijn publieke figuren die in het openbaar 
moeten beraadslagen als het gaat om het nemen van 
beslissingen, en die zich in elk geval publiek moeten 
verantwoorden. De vraag is echter wel: aan wie? In 
de relatie tussen de media en het bestuur wordt veel
vuldig het misverstand gehuldigd, dat deze verant
woording plaatsvindt via, zo niet aan, de media. 
Deze gedachte zit ernaast. Politieke functionarissen 
verantwoorden zich tegenover de instanties die hen 
benoemen en ontslaan, of aan wie ze verantwoor
ding moeten afleggen. Dat moet plaatsvinden in het 
openbaar en op basis van navolgbare argumenten. 
Maar in de dagelijkse praktijk loopt dit anders. 

Veel journalisten zien zichzelf als de plaatsbekle
der van de publieke opinie en menen tegelijkertijd 
dat de publieke opinie een doorslaggevend oordeel 
mag hebben over het functioneren van een bestuur
der of volksvertegenwoordiger. Aan wie is de jour
nalist, aan wie zijn de media, zelf verantwoording 
schuldig? Legitimatie ontbreekt op grond waarvan 
een journalist een oordeel kan vellen over het func
tioneren van volksvertegenwoordigers en bestuur
ders. Misschien is dat juist de reden waarom nogal 
wat journalisten spreken of schrijven in beschuldi
gende vorm (de stijl van een officier van justitie) of 
in direct oordelende vorm (een soort rechter). Met 
name journalisten van radio en televisie gaan daar
naast gebukt onder de dynamiek van hun beroep: ze 
moeten binnen enkele uren het nieuws presenteren, 
in de vrees dat het anders 'verouderd' is, dat ze de 
primeur rnissen, of omdat ze nu eenmaal gewend 
zijn aan vluchtig opereren. Men leest de onderlig
gende stukken niet, op zijn best de persberichten. 
Men heeft de tijd niet voor een behoorlijke analyse, 
en vraagt daarom her en der om commentaar op een 
uit zijn verband gerukt citaat. 

Verder bestaat er de neiging tot het dramatiseren 
van het nieuws, dat vaak wordt teruggebracht tot 
persoonlijke posities. Ook daarvoor is wel een oor
zaak aan te wijzen, namelijk dat op die manier de kij
ker, luisteraar of lezer meer gei:nteresseerd zal zijn 
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en dat diens aandacht wordt vastgehouden. Dat 
speelt een belangrijke rol, omdat media commer
ciele producten leveren die verkocht moeten wor
den of zoveel publiek moeten trekken dat de re
clame-inkomsten hoog zijn. 

Hoe dan ook, ondanks aile verklaringen die ik er
voor kan geven, kan ik niet anders concluderen dan 
dat de journalisten, respectievelijk de media, een ta
melijk vluchtig, liefst gedramatiseerd product 
maken en dat aan de kwaliteit van dat product vaak 
het nodige mankeert. 

Voor deze kanttekening over de rol van de media 
had ik de gebeurtenissen in Zuid-Holland en rond 
mijn persoon niet nodig. Als je het echter in aile 
scherpte zelf ervaart, merk je goed hoe het mecha
nisme werkt en hoe machteloos je staat als men 
'bloed ruikt'. Veel meer dan het schetsen van het 
probleem kan ik niet, ik beschouw het verder als 
nauwelijks oplosbaar. 

De verhoudin9 tussen bestuurders en ambtenaren: 

verantwoordelijkheid en bevoeadheid 

Mijn derde kanttekening betreft het vraagstuk van 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In het Neder
landse democratische bestel zijn aileen bestuurders 
(ministers en staatssecretarissen, Comrnissarissen 
van de Koningin en gedeputeerden, burgemeesters 
en wethouders) verantwoordelijk voor en aan
spreekbaar op het opereren van de overheid. Het 
forum waar de verantwoording moet worden afge
legd is de volksvertegenwoordiging. De volksverte
genwoordiging wordt geacht vertrouwen te hebben 
in een bestuurder totdat het tegendeel blijkt. Op 
basis van deze fictie wordt de positie van bestuurders 
bepaald. Bij collegiaal bestuur (provincie en ge
meente) is daarbij nogal eens de vraag aan de orde of 
je een individuele bestuurder verantwoordelijk kunt 
stellen voor hetgeen in formele zin door een collegi
aal bestuur is besloten of uitgevoerd. Omdat het in
middels gebruikelijk en praktisch ook noodzakelijk 
is dat een portefeuillehouder de ruimte krijgt om op 
zijn eigen terrein te opereren, is het beeld van het 
collegiaal bestuur niet meer zo helder. Het zou het 
waard zijn eens wat dieper te graven in het span
ningsveld van individuele en collectieve verant
woordelijkheid bij collegiaal bestuur. Ik denk dat 
deze discussie ook belangrijker is dan aile vage dis
cussies over monisme en dualiteit. 

De fictie van de exclusieve verantwoordelijkheid 
van de bestuurder in relatie tot de ambtelijke onder
steuning (meestal aangeduid met de term ministe-

riele verantwoordelijkheid, al slaat die evenzogoed 
op aile overige bestuurders) staat echter nog steeds 
overeind. Naar mijn inzicht terecht. Dat neemt niet 
weg, dat er een aantal kanttekeningen te plaatsen is 
bij deze fictie. Laat ik er enige noemen: 

- Gelet op de omvang van de meeste bestuurs
apparaten, van ministeries tot gemeentelijke 
diensten, is het volstrekt onmogelijk voor be
stuurders om op de hoogte te kunnen zijn van 
wat zich in het ambtelijk apparaat afspeelt. 
Omdat bestuurders een onrniskenbare behoefte 
hebben om hierop wei greep te krijgen, is er al 
vee! gepraat over en soms ook wat gedaan aan het 
reduceren van de omvang van de organisatie die 
direct onder de bestuurders valt. Lukken doet 
deze reductie nooit, en meestal worden die 
delen van de organisatie weggesneden waar be
stuurders toch al geen omkijken naar hadden. 
- In toenemende mate zijn ambtenaren voor
zien van mandaten en delegaties. Veelal kunnen 
ze die weer doorgeven aan medewerkers aan wie 
ze Ieiding geven. Met behulp van een goede be
schrijving van de administratieve organisatie, 
goede controlemechanismen en duidelijke rege
lingen is dit alles transparant te maken. Het over
grote deel van de werkzaarnheden, zeker bij de 
uitvoering van het beleid, komt niet onder ogen 
van een bestuurder. Hooguit wordt deze via een 
vorm van manaaementiriformatie periodiek en sa
menvattend op de hoogte gehouden. Soms is 
zelfs expliciet vastgelegd dat een bestuurder zich 
niet met individuele gevallen mag bezighouden, 
met name om vriendjespolitiek te voorkomen 
Het is echter onvermijdelijk dater op ambtelijk 
niveau beleid wordt gemaakt ofbijgeschaafd. De 
kwaliteit en de integriteit van de gemiddelde N e
derlandse ambtenaar zijn zodanig, dat je ze dat 
best kunt toevertrouwen. Vaak komt het trou
wens voor dat de kwaliteit van de ambtenaren die 
van hun bestuurders overstijgt wat ook weer de 
nodige problemen kan geven, maar ieder moet 
zijn rol goed spelen. 
- AI lange tijd bestaat de wens dat bestuurders 
zich minder 'opsluiten in hun ivoren toren'. Vele 
landelijke en provinciale bestuurders maken er 
een gewoonte van om tenrninste elke week er
gens op werkbezoek te gaan, om enige relatie te 
onderhouden met de werkelijkheid. Lokale be
stuurders staan bijna allemaal in de dagelijkse 
werkelijkheid en behoeven dit niet eens te orga
niseren. Op elke bestuurder wordt een zwaar be-
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roep gedaan om contacten te onderhouden met 
het veld, met de eigen partij en met de volksver
tegenwoordigers. De cultuur van het collegiaal 
bestuur veroorzaakt dat elke week een halve of 
een hele dag in elkaars gezelschap wordt doorge
bracht en dat iedereen wordt voorzien van lood
gieterstassen leeswerk. Allemaal heel belangrijk, 
maar buitengewoon tijdrovend. De tijd die een 
bestuurder daadwerkelijk kan besteden aan de 
eigen portefeuille mag niet overschat worden. 
De meeste stukken worden daarom diagonaal 
doorgenomen, de gemiddelde bestuurder eist 
dat het op een 'A4tje' moet, en als bij eerste le
zing (diagonaal, soms tijdens een vergadering, 
soms half suffend in de late avonduren) 'er geen 
gekke dingen in lijken te staan', dan zet de be
stuurder zijn paraaf of handtekening. En als het 
de portefeuille van een collega betreft, dan zorgt 
de combinatie van drukte, onderlinge goede ver
houdingen, partijbelang en andere kenmerken 
van non-interventie voor een beperkt kritische 
benadering. 
- In de afgelopen jaren is een lappendeken ge
vormd van halfbakken (semi-)publieke organisa
ties om de ministeries, alsmede de provinciale en 
gemeentelijke bureaucratieen te ontlasten. 
Omdat sprake bleef van het uitvoeren van pu
blieke taken door deze zelfstandige instellingen, 
bleven bestuurders verantwoordelijk voor aller
lei aangelegenheden, zoals de benoeming van be
stuurders of directeuren van zulke organisaties, 
de subsidie, de hoogte van tarieven en heffingen, 
het toezicht op het functioneren enzovoort. Oat 
dit onduidelijkheden oproept en conflicten ver
oorzaakt, is in de afgelopen jaren ruimschoots 
gebleken. 

Met deze opmerkingen wil ik allerminst poneren, 
dat de fictie van de exclusieve bestuurlijke verant
woordelijkheid moet worden verlaten. Indien na
melijk een deel van deze verantwoordelijkheid, met 
name die voor de uitvoering, zou worden weggeno
men, zou dit inhouden dat een ander ( een ambtenaar 
of een directeur van een buiten de directe bureau
cratie geplaatste organisatie) verantwoording moet 
afleggen aan een volksvertegenwoordiging. Als ech
ter een ander dan de bestuurder verantwoording 
moet afleggen over aangelegenheden die teg~lijk 
binnen de taak van de bestuurder passen, is de vraag 
welke positie de bestuurder dan nog heeft om de be-

trokken ambtenaar of directeur ter verantwoording 
teroepen. 

Epilooa 

Na enige maanden is het mogelijk met een zekere af
stand de gebeurtenissen bij de provincie Zuid-Hol
land in de zomer en vroege herfst van 1999 te be
schouwen. Het probleem dat zich openbaarde was 
ernstig. Op grond van vertrouwelijk broddelwerk 
had zich een wezensvreemde activiteit ontwikkeld 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk was, ook al 
wisten de bestuurders er vrijwel niets van af. En ver
antwoordelijk zijn betekent aanspreekbaar zijn, be
tekent het risico lopen het vertrouwen te verliezen, 
ook al draag je persoonlijk geen schuld. AI snel 
werd verondersteld dat het mijn politieke kop zou 
moeten kosten (bij de oppositie en in aile media). 
Dit werd door mijzelf na een week als onver
mijdelijk gezien. Maar uiteraard zeg je dat laatste 
tegen niemand, want dan is je positie terstond weg, 
terwijl het moment en de omstandigheden van af
treden nog een belangrijke, te bei'nvloeden aangele
genheid zijn. 

Ik heb me verbaasd over allerlei hypocrisie. Over 
de hoge toon van de vvo-oppositie, terwijl de vvo 
opvattingen heeft die juist de grond vormen voor de 
afgewezen activiteiten, nog los van de verantwoor
delijkheid voor de gerezen problemen van een 
college dat voor de helft uit v v o-gedeputeerden be
stond. Over het negeren van de context en de tijd
geest waarin in 1 9 9 s een beslissing werd genomen 
door Gedeputeerde Staten, waarbij door andere pu
blieke organisaties in die tijd vergelijkbare beslissin
gen werden genomen. Over media die normaal ge
sproken vrijwel geen belangstelling hebben voor en 
kennis hebben van provincies en het opereren daar
van en dan opeens over alles een mening hebben. 
Over landelijk opererende politici die voor het aan
zien van provinciale politiek en provinciale politici 
publiekelijk normen gingen stellen, waaraan zij zelf 
niet zijn gehouden. 

Maar inmiddels is de aandacht van iedereen weer 
verlegd en hebben talrijke misstanden elders de pro
vincie Zuid-Holland weer de bescheiden plaats ge
geven die haar toekomt. 

ARIE DE JONG 
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