
Leve de 
postmoderne 

ambtenaar! 
De vertrouwde scheidslij
nen tussen ambtenaren en 
politici bestaan niet 

verantwoordelijk was. Er 
werd daarom in 1976 een 
ambtelijke Coordinatie-

meer' . De scheiding tus
sen politiek en adminis
tratie is niet alleen aan de 
top verdwenen - dat was 
al Ianger bekend - maar 
ook op het middenniveau 
hebben Rijksambtenaren 
een grote mate van be-
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van 198 3 tot 1990 als ambtenaar op de ministeries van 
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leidsvrijheid die zij naar eigen inzicht kunnen invul
len. Het W eberiaanse beeld , dat de ambtenaar lijd
zaam uitvoert wat zijn ambtelijke en politieke supe
rieuren hem opdragen, behoeft aanvulling. 2 

Ik willaten zien hoe ambtenaren op het rniddenni
veau tegenwoordig werken in de wetgevingsprak
tijk. Ik baseer rnij op een studie naar de totstandko
ming van de W et consumentenkrediet (w c K), 
waarbij ik zelf als projectleider betrokken ben 
geweest in de periode 19 83 -19903. De WCK is het 
prototype van een wet waarbij verschillende depar
tementen betrokken zijn en daarmee exemplarisch 
voor meer algem ene problemen van de wetgever4 . 

Eerst bespreek ik de intern-ambtelijke praktij 
ken en doe enige concrete suggesties tot verbete
ring . Daarna belicht ik een nieuwe vorm van ambte
lijk handel en : onderhandelend wetgeven . Ik rond af 
met een beschouwing over de plaats van de ambte
narij in het mod erne staatsbestel. 

De casus 

In de zeventiger jaren drong bij de overheid het 
inzicht door dat de bestaande wetgeving op het 
gebied van het consumentenkrediet, die van ouds
her woekerbestrijding en het tegengaan van mis
standen betrof, te kort schoot. Doordat de handels
banken geld gingen lenen aan steeds grotere groe
pen consumenten was krediet een normaal econo
misch verschijnsel geworden, dat een moderne 
regelgeving behoefde . 
Er bestonden drie onderling niet goed aansluitende 
wetten , waarvoor telkens een ander departement 

Gedurende meer dan 
1 oo vergaderingen heb

ben tientallen hooggekwalificeerde volwassen man
nen (en een enkele vrouw), elkaar gedurende zeven 
jaar het Ieven zuur gemaakt zonder enig commit
ment om het project tot een goed einde te brengen. 
Duur betaalde hoofdambtenaren delibereerden ein
deloos over formuleringen in de notulen, wisselden 
tot niets verplichtende nota' s uit en presenteerden 
analyses die nimmer tot doel hadden om verschillen 
van inzicht te overbruggen, maar vooral om het 
eigen gelijk vast te leggen. De departementen voch
ten, om te beginnen , om het politieke primaat van 
de wet, de primaire politieke verantwoordelijk
heid . 

Het Ministerie van Financien zag consumenten
krediet als een gewone vorm van financiele dienst
verlening . Financien kende een typische top down 

benadering : de Raad van Bestuur van een bank is 
verantwoordelijk voor het hele concern , dus als de 
overheid wil dat consumentenkrediet op een goede 
manier verstrekt wordt, ook in de bijkantoren , dan 
moet zij afspraken maken met de top van de bank. 
Het algemeen belang is dat we solvabele en 
betrouwbare banken hebben . Het grote publiek 
moet er op kunnen vertrouwen dat zijn geld bij de 
banken in goede handen is. Daarom moet de top van 
een bank betrouwbaar zijn en aanspreekbaar op alle 
bank-activiteiten (inclusief het consumentenkrediet 
dat door dochterondernemingen wordt verstrekt) . 
Financien wilde voor de WCK aansluiten bij de 
bestaande overlegstructuur die zij met De 
Nederlandse Bank en het bankwezen had. Alle 
betrokkenen waren er trots op dat er in het kader 
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van het reguliere toezicht nooit was teruggevallen 
op de wettelijke 'aanwijzing'. In het bankwezen 
geldt - of gold althans in die tijd - een cultuur van 
'heren onder elkaar' , op het woord van de bankier 
kon de toezichthouder rekenen en er werd bestuurd 
op basis van aentlemen 's aareements. 

CRM legde niet zozeer de nadruk op marktwer
king, als wei op marktimperfecties. De aangrij
pingspunten voor het beleid waren de probleemge
vallen. Door de directe omgang met de geldschie
ters hadden de ambtenaren van CRM een grote ken
nis van de praktijkproblemen van de gewone kre
dietnemer . c R M hanteerde het bottom up perspec
tief. De drijvende kracht achter hun wetgeving, was 
van oudsher de zorg voor consumenten die te veel 
geld geleend hadden tegen ongunstige voorwaar
den. Het beleid vond zijn rechtvaardiging in de 
bescherming van zwakke burgers, die door een han
dige financier een lening was aangepraat. De toe
zichtscultuur kenmerkte zich door een expliciet 
wantrouwen jegens de vergunninghouders. 

De directie Consumentenbeleid (DeB) van EZ 
opereerde tussen deze twee uitersten in, op een 
nogal abstract niveau. DCB was een produkt van het 
denken over een 'samenhangend overheidsbeleid' 
voor nieuwe beleidsterreinen. Net als voor minder
heden en vrouwenemancipatie was een aparte 
directie in het Ieven geroepen die het overheidsbe
leid van aile departementen voor dat onderdeel 
moest coordineren. DCB had weinig of geen eigen 
beleidsonderdelen waarvoor het verantwoordelijk 
was. Aangrijpingspunt voor het beleid was de con
sument met gebrekkige marktmacht die met behulp 
van voorlichting en andere instrumenten gecom
penseerd moest worden . De maatschappelijke ach
terban vanE z werd gevormd door de consumenten
organisaties. 

Collectieve corruptie? 

De departementen hebben ten opzichte van elkaar 
een enorme hindermacht om de voortgang van een 
wet te traineren. Er zijn schier eindeloze mogelijk
heden om het werk van een ander departement te 
bemoeilijken; er zijn geen regels voor behoorlijke 

interdepartementale omgangsvormen. Niet zelden 
kan dit alles ontaarden in schadelijk bureaupolitis
me5. 

Bij de ambtenaren die betrokken waren bij de 
nieuwe kredietwetgeving ontbrak ieder besef van 
verantwoordelijkheid voor de voortgang van het 
project. Betrokkenen waren uitsluitend gelnteres
seerd in het binnenhalen van de buit, en het voorko
men dat de tegenstander de slag won. Het kwam in 
niemands hoofd op om coalities te sluiten met een 
ander. E z en c R M / w v c waren beide afzonderlijk 
zwakker tegenover Financien, maar als ze gezamen
lijk serieus samen om de tafel waren gaan zitten, had 
men meer kracht kunnen ontwikkelen. 

De departementsambtenaren hi elden zich aileen 
maar bezig met het bureaucratische spel en de 
belangen van de eigen afdeling. Van Gunsteren 
typeert dit soort situaties als 'collectieve corrup
tie'. 6 Dit is een beladen term, die we niet lichtvaar
dig moeten gebruiken, maar die voor het ambtelijk 
optreden in deze kwestie zeker een kern van waar
heid bevat. Aile betrokkenen hebben gedurende 
jaren onbekommerd de eigen stokpaardjes bereden 
en het kwam bij niemand op om verantwoording af 
te leggen, noch tegenover elkaar noch tegenover de 
departementsleiding. Uiteindelijk moest Minister
President Lubbers eraan te pas komen om deze 
impasse te doorbreken. Hij wees het primaat toe 
aan EZ. 

BesluitvorminB tijdens de Kamerbehandelina 

Na de primaattoewijzing kregen de ambtelijke 
onderhandelingsprocessen een productievere dyna
miek. Financien plaatste weliswaar nog steeds aller
lei obstakels en ontwikkelde voortdurend beden
kingen op onderdelen van de wet, maar de besluit
vorming ontaardde niet in patstellingen en blokka
des. Het wetgevingsproces verliep nog steeds niet 
vlot, maar er was ten minste wei voortgaande 
besluitvorming. 

Er is in deze fase sprake van een zekere politieke 
regie, in verband met een debat met de Kamer over 
consumentenkrediet, maar de meeste inhoudelijke 
beslissingen worden in deze fase door de ambtena-

1 . P. Kuypers, R. Foque & P. Frissen 
(red.), De leae plek van de macht: over 
bestuurlijke vemieuwin9 en de veranderende 
rol van de politiek, Amsterdam: De Balie, 
1993· 

3· N.J.H. Huls (m.m .v. H. Ackermann 
en E. van Ruyven), Onderhandelend wet
aeven in de praktijk. Over ambtelijk activisme 
op het middenniveau, Amsterdam : 

s. Zie voor dit begrip U. Rosenthal, 
Bureaupolitiek en bureaupolitisme: om het 
behoud van een competitiif overheidsbestel, 
intree rede RU Leiden, Samsom H.D. 
Tjeenk Willink, 1988 . 

2. Max Weber, Gezaa en bureaucratie, 
Antwerpen: Universitaire Pers 
Rotterdam 1 97 1 . 

Amsterdam University Press 1998 . 
4· Algemene rekenkamer, Wetaevina: 
Oraanisatie, Proces en Produkt, 
's Gravenhage: sou 1994. 

6. Herman van Gunsteren, Culturen van 
Besturen, Amsterdam : Boom, 1994. 
p. 36-42. 
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ren genom en. In alle fasen van de ambtelijke onder
handelingen - van het subalterne niveau van schaal 
1 2, tot en met het beraad op het niveau van de 
Directeuren Generaal - worden er alternatieven 
gewogen en beoordeeld, worden er compromissen 
geformuleerd, en worden er packaae deals gesloten, 
waarbij elk departement iets van zijn eigen gelijk 
krijgt. De beleidsonderwerpen die in de ambtelijke 
onderhandelingen sneuvelen, verschijnen in het 
vervolg niet gemakkelijk meer op de agenda. Er is in 
deze fase ook meer belangstelling van de buitenwe
reld. Zowel de media als de wetenschap oefenen 
enige indirecte invloed uit, maar het leeuwendeel 
van de beslissingen blijft voorbehouden aan de amb
tenaren. 

In deze fase is de verantwoordelijke Staats
secretaris van EZ - aanvankelijk Van Zeil, later 
Evenhuis - het publieke aanspreekpunt. En allioe
wel ook zij niet aile interdepartementale vertragin
gen konden voorkomen, oefenden zij wei een posi
tieve invloed uit op de voortgang. 

Voorstellen tot verbeterinB van de besluitvorminB 

binnen de overheid 

Het is gewenst dat de overheid interne mechanis
men ontwikkelt die voorkomen dat de ambtelijke 
besluitvorming stagneert en ontaardt in eindeloos 
gepalaver en bureaupolitisme zoals kort geschetst in 
bovenstaande casus. De besluitvorming binnen de 
overheid moet sneller om adequaat te kunnen stu
ren. Het is eenvoudigweg niet aanvaardbaar dat 
'een beetje wet zeven jaar duurt', omdat in deze 
jachtige tijd de wet dan doorgaans a! verouderd is op 
het moment dat ze in werking treedt. Ik zie de vol
gende vier mogelijkheden waarbij gezonde 'beleids
concurrentie' behouden blijft, maar onproduktieve 
ambtelijke loopgravenoorlogen voorkomen wor
den. 

1. PrimaattoewijzinB voor'!f 

In de eerste plaats moet bij de instelling van interde
partementale commissies van meet af aan duidelijk 
zijn welk departement het primaat heeft. Dit kun
nen ambtenaren niet zelf beslissen, deze keuze is 
voorbehouden aan de politiek. In de aanwijzing van 
het voorzitterschap drukt zich het primaat van de 
politiek uit . Bij de aanvang van de besluitvorming 
geeft de politieke Ieiding a! aan welk aspect het 

zwaarst moet wegen. Tijdens de voorbereidingen 
van de w c K moest de staatssecretaris van c R M zich 
in de Kamer verantwoorden voor een interdeparte
mentale commissie waarvoor zijn departement niet 
eens de voorzitter leverde. Zo kan het primaat van 
de politiek niet waargemaakt worden. Ik suggereer 
daarom dat de ambtelijke voorzitter van zo'n com
missie moet behoren tot het departement van dege
ne die door de ministerraad met het primaat is 
belast. 

2. Ambtelijke verantwoordinB in de T weede Kamer 

Ik ben er voorstander van dat voorzitters van derge
lijke commissies door de Tweede Kamer ter verant
woording kunnen worden geroepen over de voort
gang. Het zou heel goed zijn als de obstructie- en 
vertragingstactieken van ander departementen in de 
openbaarheid besproken worden. Ik verwacht dat 
van een publiek debat over ambtelijke obstructie 
van andere departementen een reinigende werking 
uit kan gaan. De eenheid van het regeringsbeleid 
fungeert hier als een dekmantel voor interne pat
stellingen en competentiegevechten. Het naar bui
ten toe sluiten van de rijen belet dater een publieke 
discussie kan ontstaan over de problemen waarmee 
de ambtenaren worstelden en waar ze zelf niet uit 
konden komen. Voor de buitenwacht blijft het pro
ces gehuld in de nevelen die opstijgen uit het inter
departementale moeras. 

Maar de ambtelijke (bureau)politiek moet scher
per in het vizier van de publieke opinie komen, niet 
alleen achteraf en bij grote schandalen, maar juist bij 
de stroperige alledaagsheid. Thans is de interdepar
tementale jungle vrijwel ondoordringbaar voor 
politieke controle, terwijl de behoefte aan openheid 
en verantwoording zeer groot is. 

Een bezwaar tegen politieke verantwoording 
door ambtenaren zou zijn dat dit onverenigbaar is 
met ons stelsel van ministeriele verantwoordelijk
heid7. Ik zou hiertegen in will en brengen dat de 
ministeriele verantwoordelijkheid niet waarge
maakt kan worden op het interdepartementale mid
denveld. De eenheid van het regeringsbeleid werkt 
voor degene die o.og heeft gekregen voor bureaupo
litiek en bureaupolitisme eerder versluierend dan 
verhelderend. Het zou een nuttig middel in de strijd 
tegen de verkokering van het beleid zijn als de 
Kamer met het publiekelijk ter verantwoording 

7. Zie M.E. Tuurenhout, Parlementaire 
controle en ambtelijke verantwoordelijkheid, 
Arnhem: Gouda Quint, 1992. 
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roepen van hoge ambtenaren zich meer zicht ver
schaft op interdepartementale competentieperike
len . 

3 - Onthechte ambtenaren in task forces 

Een instrument dat op groter schaal een kans moet 
krijgen is de interdepartementale task force van ont
hechte ambtenaren , dat wil zeggen beleidsmensen 
die primair oog hebben voor het aanpakken van het 
maatschappelijk probleem, en minder voor het 
halen van het eigen departementale gelijk. Ik zie 
vee! voordelen in het verder experimenteren met 
projectgroepen en ' legislatieve mobiele eenheden ' . 
W el moet voorkomen worden dat de tijdelijk ope
rerende task force gaat fungeren als een ongeleid 
projectiel. Er moet een heldere verantwoordings
structuur zijn , bij voorbeeld aan het college van 
Secretarissen Generaal. Vanuit de eigen ervaring 
steun ik ook de totstandkoming van een Algemene 
Bestuursdienst naar Brits model van een echte civil 

service . Ambtenaren vanaf schaal 1 o treden, na het 
afleggen van een examen, in dienst bij de overheid, 
en niet bij een departement. Zij rouleren over de 
vakdepartementen, zodat ze leren zich in dienst te 
stellen van de publieke zaak. Dit zou een middel 
kunnen zijn om binnen de Haagse departementen 
een meer eensgezinde interpretatie van 'het alge
meen belang ' te bereiken, dan thans mogelijk is in 
de versnipperde en verkokerde besluitvorming per 
sector. W e mogen hopen dat een meer 'onthechte' 
ambtenaar ook acht kan slaan op de niet gerepresen
teerde belangen . Een Algemene Bestuursdienst kan 
leiden tot een ambtenarencorps dat zich aangetrok
ken voelt tot de openbare dienst in het algemeen en 
niet tot een bepaald onderdeel van de rijksdienst in 
het bijzonder . 

4 - Arbitraae voor competentieaeschillen tussen 

departementen door A z 
De enige plaats waar competentiegeschillen opgelost 
kunnen worden is de Ministerraad. Zo staat het ook 
in artikel45 van de Grondwet: 'De ministerraad ( .. ) 
bevordert de eenheid van het beleid.' Een ambtelijke 
deelnemer in een interdepartementaal overleg die 
zegt: 'Dit kan ik mijn Minister niet adviseren ' of 'Dit 
kan mijn Minister politiek niet verkopen ' werpt een 
blokkade op , die aileen via de Ministerraad kan wor
den doorbroken, terwijl de collega's achteraf niet 
eens kunnen controleren of de Minister werkelijk 
zo' n uitgesproken mening had op dit punt. 

De M P heeft een arbitrerende taak. Art. 6 van 

het Reglement van Orde van de Ministerraad luidt: 
'In aevallen waarin het niet duidelijk is, welke Minister in 
de eerste plaats verantwoordelijk is voor een bepaalde aan
aeleaenheid, beslist de Minister President over die verant

woordelijkheid.' Komen bewindslieden er zelf niet 
uit, dan kan de M P bemiddelen . Het is gewenst dat 
de belangrijkste politicus van het land zich aileen 
met gewichtige staatszaken bezighoudt, zodat aileen 
bij politiek belangrijke verschillen op de MP een 
beroep behoeft te worden gedaan om te arbitreren. 

Ik stel voor om als afgeleide taak van bedoelde 
functie van de M P, een hoge ambtelijke functionaris 
(de SG , of een raadsadviseur) op het departement 
van Algemene Zaken beslissingsbevoegdheid toe te 
kennen in kleinere competentiegeschillen tussen de 
departementen . 

Algem ene Zaken is een klein departement met 
een beperkt aantal 'eigen ' beleidssectoren . Het 
heeft bijgevolg weinig competentieconflicten met 
andere departementen , en heeft de naam onpartij 
dig te zijn . Er is op AZ bovendien a! de nodige erva
ring opgebouwd in het kader van de ambtelijke 
voorbereiding van de bestaande arbitrerende taak 
van de M P . De arbiter-ambtenaar moet immers een 
goed overzicht hebben over de verschillende depar
tementen en hun ambtelijke culturen . 

In mijn voorstel kan ieder departement, bij 
voorbeeld op het niveau van D G , dat zich gefrus
treerd ziet door een ander ministerie vanwege een 
competentieconflict, zich tot de arbiter wenden en 
hem het geschil voorleggen. Het andere departe
ment wordt in de gelegenheid gesteld de eigen visie 
uiteen te zetten . Doorgaans zal dit bij ambtelijke 
nota geschieden , net zoals thans gebruikelijk is bij 
conflicten binnen een departement. Niet zonder 
reden noem ik hierboven de bemiddelingstaak nog 
voor de beslissingstaak . De functie van de geschil 
lenbeslechter is primair het geschil te beeindigen, 
zodat de besluitvorming niet Ianger geblokkeerd 
wordt . Op zichzelf is de interventie van een derde, 
die ook maatregelen kan nemen, vaak al een afdoen
de prikkel voor partij en om zich open te stellen 
voor de argurnenten van een ander . De 'arbiter ' zou 
de departementen op termijn moeten kunnen stel
len: 'als u binnen vier weken niet zelf tot een beslis
sing bent gekomen, dan geef ik een beslissing'. 

Zo'n beslissing is bindend tussen de ambtelijke 
partijen . In zaken met mogelijke politieke conse
quenties zal de arbiter zich onbevoegd verklaren , en 
in elk geval overleg plegen met de M P. Verder moe
ten de betrokken Ministers de bevoegdheid hebben 
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om de competentie van de arbiter aan te vechten, 
door te stellen dat het in casu een politieke zaak 
betreft, die in de Ministerraad thuishoort. De poli
tiek behoort het primaat te behouden over de amb
tenarij. Ook kan een Minister een hem onwelgeval
Uge beslissing voorleggen aan de Ministerraad. 

De voordelen zijn talrijk. Op korte termijn is er 
een gezaghebbende beslissing van een terzake kundi
ge en ervaren arbiter, zodat het ene departement het 
andere niet eindeloos lang kan ophouden met vertra
gingstactieken, quasi-politieke bezwaren en zinloze 
competentiekwesties. Verder kan deze voorziening 
voorkomen dat tegenstellingen escaleren, omdat de 
politieke top niet meteen in het strijdperk hoeft te 
treden, met alle prestige-aspecten vandien. Arbi
trage maakt het mogelijk meer van conflicten te 
leren. Een dergelijk concept van arbitrage met daar
bij de beeindiging van ambtelijke competentiekwes
ties is ook urgent vanwege de toegenomen vermaat
schappelijking van de ambtelijke praktijk. 

Onderhandelend wetgeven 

Tegenover het klassiek staatsrechtelijke idee dat de 
wetgever de wet oplegt aan haar onderdanen, is 
tegenwoordig de praktijk ontstaan dat de overheid 
in dialoog treedt met belanghebbenden. Voor dit 
fenomeen zijn verschillende term en in omloop, o.a. 
netwerksturing, co-produktie van beleid en onder
handelend bestuur8 . lk bezig verder dit laatste 
begrip. Het idee staat hierin centraal dat de wetge
ver er soms verstandig aan doet om over de inhoud 
van de wet te onderhandelen met betrokkenen, bij 
voorbeeld om de nalevingsbereidheid te vergroten. 
Er blijkt in de maatschappij vee! zelfregulerend 
potentieel aanwezig te zijn, dat gebruikt kan wor
den om overheidsbeleid te realiseren. 

Onderhandelend bestuur is een veelbelovende 
uitbreiding van het besluitvormingsrepertoire van 
de democratische rechtstaat. Het concept is zeker 
niet perfect, want er is een aantal serieuze tekortko
mingen aan onderhandelend bestuur te onderken
nen. De procedures zijn nogal rommelig, de open
baarheid speelt een bescheiden rol, en het primaat 
van de politiek wordt verder verzwakt. Van der 
Burg9 stelt terecht dat onderhandelend bestuur 
eigenlijk een vorm van alternatieve representatie is . 

De iriformele rechtsstaat 
Bij onderhandelend bestuur blijven de formele 
kaders enigszins obscuur. Er zijn vergaderingen met 
officiele afvaardigingen, er worden memoranda en 
adressen gepubliceerd, maar intussen bestaat er 
naast dit officiele circuit een intensief informeel 
overleg. Men belt ook buiten de vergaderingen om 
regelmatig met elkaar en er worden tal van bilatera
le onderonsjes gehouden, zoals gezamenlijke eten
tjes, waar steeds een wat andere toon wordt aange
slagen. Men moet zich niet blind staren op de geno
tuleerde orde I 0

• Om onderhandelend wetgeven 
goed te begrijpen, moet men ook de werkelijkheid 
achter de stukken kennen: de vanzelfsprekendheid 
dat mensen verborgen agenda's hebben, de zeker
heid dat er naast het officiele verhaal tevens bij aile 
betrokkenen een dwingende noodzaak tot overeen
stemming bestaat. Men komt elkaar in dit kleine 
land altijd weer tegen, en er zijn genoeg gemeen
schappelijke belangen om met elkaar in gesprek te 
blijven, aile dreigende woorden ten spijt . 

De formele aspecten zijn bij onderhandelend 
wetgeven vee! minder belangrijk dan bij wetgeving 
binnen de overheid. Onderhandelend bestuur gedijt 
het best bij een zekere slordigheid en informele ver
houdingen . Het te behalen resultaat wordt belang
rijker bevonden dan de formele procedure waar
langs ze tot stand was gekomen. Op de weg naar het 
verlossende 'we zijn er uit' laat men makkelijk een 
procedureel steekje vallen. Onderhandelend be
stuur is niet helemaal vormvrij, maar de wil om er 
uit te komen domineert. De vormgeving is secun
dair. Onderhandelend wetgeven blijft enigszins on
grijpbaar door het informele karakter ervan. De 
sterke kanten van onderhandelend bestuur kunnen 
niet zonder dit zwakke element: het welslagen van 
de onderhandelingen hangt af van persoonlijk ver
trouwen, goede verhoudingen en vee! minder van 
correct gevolgde procedures . 

De rol van de politiek 

Een kritiek op onderhandelend bestuur is dat de fei
telijke belangenafweging plaats vindt in het onder
handelingsplatform. In de slotfase van het wetge
vingsproces is er inderdaad doorgaans weinig ruim
te over voor veranderingen. Na de diverse 'techni-

8. H.D. Stout en A.J. Hoekema (red.), 
Onderhandelend Bestuur, Boekenreeks 
NJB I6, Zwolle: W. E.j. Tjeenk 
Willink, I 994· 

heid nog onderdanen?' Recht der 
Werkelijkheid I987: p.7I-81. 

zontaal bestuur, Recht der werkelijkheid, 
themanummer Horizontaal Bestuur, jrg. 
8, nr. 2: p.Io6-IJ2 (I987). 

9· F.H. van der Burg, 'Heeft de over-

IO. Deze uitdrukking is van A.F.P. 
Wassenberg, 'Kunnen organisaties 
elkaar vertrouwen?' Oefeningen in hori-
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sche' onderhandelingsrondes heeft de Tweede Ka
mer weinig meer in te brengen. 

Ambtenaren lossen dit op door zich het parle
mentaire jargon eigen te maken en zich als politici in 
de schaduw te gaan gedragen . In de onderhandelin
gen wordt het parlement afgeschilderd als een 
gevaarlijke arena waar ongecontroleerde (partij
politieke) besluitvorming plaast vindt, een plaats 
die het bedrijfsleven dus maar beter kan mijden. 
Meermalen maakten de E z-ambtenaren in het voor
traject van de Wet consumentenkrediet gebruik van 
deze angst als de Postorderbond bijvoorbeeld iets 
voorstelde wat in onze ogen te verging. Wij verwe
zen dan naar het 'ongewisse traject' van de politiek: 
'Hoe dacht u dat mevrouw Ter Veld op deze hoge 
percentages zou reageren?'. Ambtenaren zetten het 
parlement in als een pressiemiddel in de onderhan
delingen, en gedragen zich als buiksprekers van de 
politieke macht. 

De parlementaire stukken bevatten een ander 
aspect van de inbreng van de politiek. Hier stuurt de 
T weede Kamer door mid del van het selecteren van 
issues en het stellen van vragen. De politieke Ieiding 
van de departementen heeft in deze fase voomame
lijk een fiatterende functie. De discussie met de poli
tiek verloopt langs de officiele regels. De inbreng is 
bij onze casus inhoudelijk niet spectaculair geweest. 
Zij kende een kortstondig en beperkt hoogtepunt tij
dens de afsluitende plenaire zitting waar gedelibe
reerd en gestemd werd over de amendementen. In 
dat beperkte tijdsbestek kon uiteraard niet alles meer 
even indringend aan de orde worden gesteld. 

In het algemeen gesproken heeft de parlementai
re behandeling van een wetsontwerp een legitime
rende werking. Als een bepaald onderdeel van de 
wet niet omstreden is in de Kamer, zal het voor 
belanghebbenden niet meevallen de ambtenaren op 
die onderdelen op andere gedachten te brengen. En 
ook moet er altijd rekening worden gehouden met 
Kamerleden die op onverwachte onderdelen willen 
scoren. Het zou daarom onjuist zijn om het afslui
tende parlementaire debat af te doen als een rite de 
passaae. Aile betrokkenen realiseerden zich heel 
goed dat de Tweede Kamer een station was dat nog 
gepasseerd moest worden (a! hield bijna niemand er 
rekening mee dat de trein daar tot stilstand zou 
komen). 

Openbaarheid 
Hoekema vraagt aandacht voor de problematische 
relatie tussen de beslotenheid van de onderhande
lingen en de openbaarheid van het democratisch 
proces. 1 1 In het geval van onze casus staat de finan
ciele wereld prirnair in een commerciele verhou
ding tot de openbaarheid. Banken besteden vee] 
geld aan het verwerven van een gunstig imago bij 
het brede publiek. Publiciteit is een wervingsmiddel 
en een positieve uitstraling in de media is belangrijk 
in de financiele sector die afhankelijk is van consu
mentenvertrouwen. Daarbij past de presentatie van 
de bank als 'een vriendelijke mijnheer' en de adver
tenties belichten de zonnige kanten van de bancaire 
relatie . 

Voor de consumentenorganisaties is de relatie 
met de media in vrijwel aile opzichten tegenoverge
steld. Publiciteit wordt vooral gezocht om proble
men breed te etaleren, mede om aldus het eigen 
bestaansrecht te bewijzen. Voor consumentenpro
blemen bestaat veel belangstelling en larmoyante 
verhalen over onschuldige burgers in de schulden 
die het slachtoffer zijn van keiharde bankiers doen 
het goed in praatprogramma's, opinie- en dames
bladen. 

Voor onderhandelend bestuur is deze totaal ver
schillende relatie van de onderhandelingspartners 
tot de openbaarheid een precair probleem. De con
sumentenorganisaties kunnen nooit afstand doen 
van hun machtsmiddel om de publiciteit te zoeken. 
Voor zwakke belangen is de publieke opinie vaak 
het laatste toevluchtsoord. De dreiging met open
baarheid is een belangrijk onderhandelingsinstru
ment dat als compensatie dient tegen de materie
deskundigheid van de grote financiele instellingen. 
Het is kenmerkend voor de toon van onderhande
lend bestuur dat op het ene front luidruchtig getam
boureerd wordt op schreeuwende misstanden, 
maar tegelijkertijd elders in een constructieve sfeer 
zaken worden gedaan. 

Het publieke debat met zijn meedogenloze 
openbaarheid is een zeer geschikte plaats om de 
bescherming van zwak vertegenwoordigde belan
gen uit te dragen. Zeker als de branche een imago
probleem heeft (postorderbedrijven) of veel inves
teert in het zelfbeeld van een zonnige organisatie die 
je helpt (het bankwezen) heeft de gevoeligheid voor 

r r. Zie zijn inleiding in H. D. Stout en 
A.J. Hoekema (red.), Onderhandelend 
Bestuur, Boekenreeks NJB r6, Zwolle: 
W.E.J. TjeenkWillink, 1994. 
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negatieve publiciteit stellig een zekere discipline
rende werking. Kredietgevers hebben een sterke 
economische machtsbasis, maar een kwetsbaar 
imago, en daarvan kunnen de overheid en consu
mentenorganisaties gebruik van maken . Op deze 
manier speelt de openbaarheid dus zeker een rol. 

De geconstateerde tekorten beschouw ik niet van 
dien aard dat we terughoudend zouden moeten zijn 
met verdere experimenten met onderhandelend 
bestuur. Er doemt beslist geen totalitaire ambtena
renstaat op , waar in achterkamertjes deals worden 
gesloten die eigenlijk het daglicht niet kunnen ver 
dragen. Onderhandelend bestuur blijkt geen be
dreiging voor de democratische en sociale recht
staat. Onderhandelend wetgeven is een doelmatig 
supplement op het repertoire van de overheid, het 
heeft niet de pretentie om een alternatief te zijn 
voor de bestaande vormen van politieke besluitvor 
mimg. Het is belangrijk dat er sterke verbindingen 
bestaan tussen de overheid en de samenleving' 2

• 

Onderhandelend wetgeven zet de deur open voor 
maatschappelijke impulsen zonder welke een pro
ject als het onderhavige het niet kan stellen. De dis
cussies en onderhandelingen met de samenleving 
hadden een stimulerende uitwerking op de ambte
naren . De ramen gingen open en het was een ver
ademing om met echte praktijkproblemen gecon
fronteerd te worden, in plaats van met theoretische 
reconstructies daarvan door collega 's die zich met 
een sectoraal belang hadden gei'dentificeerd. 

Onderhandelend bestuur doorbreekt de Haagse 
geslotenheid doordat het de ambtenaren dwingt 
hun beleidsvoornemens ter discussie te stellen ten 
overstaan van mensen uit de praktijk. Het verrijkt 
de besluitvorming met een heilzaam pragmatisme 
dat binnen ambtelijke discussies veelal ontbreekt . 

In bepaalde opzichten zijn de in onderhandeling 
tot stand gekomen uitkomsten zelfs superieur aan 
overheidsregulering. De overheid behoeft niet alles 
zelf meer te bedenken en uit te schrijven, maar kan 
zich beperken tot het op gang brengen van een 
maatschappelijke dialoog. Terwijl de consumenten
organisaties aanvankelijk nog niet als gesprekspart
ners werden geaccepteerd , lukte dat in een latere 
fase wei. Als het ijs eenmaal gebroken is en partij en 
rond de onderhandelingstafel hebben plaats geno-

men, kan de overheid zich terugtrekken . 
Via onderhandelend bestuur krijgt de overheid 

meer zicht op de maatschappelijke werkelijkheid . 
De overheid is weliswaar niet Ianger de kapitein op 
het schip van staat; onderhandelend bestuur eist 
andere vaardigheden. De overheid moet een re
flexieve vorm van stuurmanskunst ontwikkelen , 
meer faciliterend en laverend, en minder domine
r end. Dit stelt ook gedeeltelijk andere eisen aan de 
vaste bemanning van het schip van staat, de ambte
naren . 

Ze!Jhaat van overheidsdienaren 
Het fenomeen onderhandelend bestuur brengt met 
zich mee dat ambtenaren een grotere veelzijdigheid 
moeten ontwikkelen . Naast hun intern bureaucrati
sche competenties, moeten ze zich ook tegenover 
de buitenwereld als een geloofwaardige onderhan
delingspartij kunnen profileren . In de bestuurskun
dige literatuur mag de W eberiaanse ambtenaar op 
zijn retour zijn , het Den Haag van vandaag wordt 
nog steeds gekenmerkt door klassiek hierarchische 
trekj es. Ondergeschiktheid is in zekere zin nog 
steeds de ziel van de ambtelijke dienst . Als de supe
rieur gesproken heeft of spreekt, zwijgt de onderge
schikte in rang loyaal. Ambtenaren accepteren zon
der morren dat door hen voorgekookte afspraken 
door het hogere niveau kunnen worden terugge
draaid . Het zou een grote vergissing zijn te menen 
dat de klassieke structuur niet meer bestaat, omdat 
W eber door de theoretici dood is verklaard. De 
opkomst van onderhandelend bestuur en andere 
horizontale sturingsconcepten maken echter wei 
duidelijk dat de klassieke bureaucratische mores en 
organisatiepatronen tegenwoordig niet meer vol
doende zijn. Interne gerichtheid, formalisme en de 
gigantische besluiteloosheid hebben de overheids
bureaucratie ter echt in een kwaad daglicht gesteld. 
Een onproductieve bureaucratie heeft geen toe
komst . Om aan die veranderingen richting te geven, 
tuimelen thans de managementsadviezen van de 
externe adviesbureaus over elkaar heen en de rijks
overheid verkeert in een vrijwel permanente r eor 
ganisatie. De ambtelijke en politieke top klampt 
zich vast aan nieuwe bestuursmodellen en neo-libe
rale sturingsfilosofien en staart zich blind op 
bedrijfskundige concepten. 

1 2 . Dit is ook de centrale these in 
P. Kuypers (red.), Een zaak van witte 
boorden: beschouwinaen over burea ucratie en 
politiek, Amsterdam: De Balie, 1992. 
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De Haagse bureaucratie is ecbter vooral toe aan 
een grondige vernieuwing van binnenuit. Er is 
behoefte aan een ambtelijk elan, en aan de ontwik
keling van een zelfbeeld van de goede ambtenaar. 
Een goed gemotiveerd ambtenarencorps heeft een 
duidelijke meerwaarde hoven het Ieger particuliere 
bestuurders dat momenteel zijn kortstondige mar
sen door de Haagse instituties maakt. Overheids
dienaren is de laatste jaren een vorm van zelfhaat 
aangepraat. Er is een collectief demoraliseringspro
ces op gang gezet waarbij ambtenaren zichzelf 
moesten gaan zien 'als probleem en niet als oplos
sing' . Hierdoor heeft de hedendaagse ambtenarij 
iets stuurloos gekregen . Er heerst onzekerheid, en 
er is een gebrek aan zelfvertrouwen en richtingge
voel. 

Postmoderne ambtenaren 

Er zijn verschillende beschrijvingen gegeven waarin 
goed herkenbare beelden naar voren komen die 
Ieven onder de hedendaagse ambtenarij in Neder
land. Bij Hartman en Tops zijn dat achtereenvol
gens: de kleurloze ambtenaar die sine ira et studio uit
voert wat de politiek hem opdraagt ( een uitsterven
de diersoort), de deskundige, de onderhandelaar en 
de verbinder. I 3 J eliaskova en Hoppe vinden vijf 
typen: de procesregisseur, de beleidsfilosoof, de 
advocaat, de Neo-Weberiaan en de expert. I4 

Deze beschrijvingen rekenen af met het cliche 
dat de Haagse ambtenarij een grijze massa gelijkge
stemden is. Het opent de ogen voor de varieteit op 
het ambtelijk middenniveau. Er blijkt in de praktijk 
ruimte te bestaan voor een verschillende invulling 
van het ambtenarenbestaan. Deze typeringen zijn 
etiketten die op individuele ambtelijke functionaris
sen geplakt kunnen worden. Zij kunnen wellicht 
tevens de departementsleiding inspireren om een 
optimale mix van de verschillende typen binnen de 
eigen organisatie tot stand te brengen. In de derde
en belangrijkste - plaats zijn ze te gebruiken als han
delingsopties waaruit de ambtenaar kan kiezen, al 
naar gelang de situatie. 

Het gedrag van de postmoderne ambtenaar heeft 
iets van een kameleon, die steeds een andere schut
kleur moet aannemen tegenover zijn gesprekspart
ners. De ambtelijke top verwacht dat de subalterne 

I3. G.J.C. Hartman enP .W . Tops, 
'Van overheidsbeelden naar concreet 
gedrag: typeringen op basis van een ver
kenning onder beleidsfunctionarissen 
werkzaam bij de rijksoverheid', 
Beleidswetenschap 1987: p.332-355· 

medewerker zich als een herkenbare departements
medewerker gedraagt. De Directeur en het hoofd 
van de afdeling verlangen dat hij zich conformeert 
aan de algemene beleidsuitgangspunten van de 
directie of de afdeling. In zijn werkrelatie met de 
collega's van de wetgevingsafdeling wordt van de 
beleidsambtenaar respect verwacht voor het recht
statelijk kader waarbinnen het project functioneert. 

Verder vraagt het interdepartementale contact 
een grote bureaupolitieke wendbaarheid. In de con
tacten met de branche, maar ook in het interdepar
tementale contact is het belangrijk dat de eigen spe
cifieke expertise goed over het voetlicht kan wor
den gebracht. Van een 'trekker' van een project 
worden voorts diplomatieke gaven verwacht. Hij 
moet zich Iaten zien op recepties, hij moet spreken 
op symposia en zich kunnen bewegen in de maat
schappelijke kringen rond zijn project (netwerken) . 

In zijn relatie met de branche is het belangrijk 
dat hij laat zien dat hij toegang heeft tot de politieke 
macht. Zijn gesprekspartners verwachten begrip 
voor hun problemen. In de onderhandelingen met 
de branche is de ambtenaar even we! primair de dra
ger van het algemeen belang. 

Vrijwel aile participanten in het wetgevingspro
ces beschikken over een zekere mate van hinder
macht, varierend van het directe veto door de chef 
tot een indirect ingestoken oppositie van een colle
ga. De penvoerende ambtenaar is niet bij machte 
anderen iets op te leggen. Strikt genomen heeft hij 
geen macht: hij kan niemand tot gedragsverande
ring dwingen en is in feite op de medewerking van 
anderen aangewezen . Daar staat tegenover dat de 
eerst verantwoordelijke ambtenaar wei in de positie 
is om de verschillende perspectieven aan elkaar te 
verbinden in het traject van de wetgeving. Hij 
beslist in eerste instantie over de toelaatbaarheid 
van aangeboden alternatieven en hij concipieert de 
eerste antwoorden op nieuw gerezen (Kamer) vra
gen. Er wordt verwacht dat de Ieider van een wet
gevingsproject de voortgang bewaakt en knopen 
doorhakt. Zelfs zijn felste tegenstanders accepteren 
dat de projectleider de vaart er in houdt. 

Deze positie vormt de fragiele, maar daarom 
nog niet betekenisloze machtbasis van de projectlei
der . Als enige spreekt hij aile tal en van 'zijn wet'. In 

I4. M.l. Jeliazkova en R. Hoppe, 
' Beroepsbeelden van de beleidsambte
naar: Een onderzoek onder beleidsfunc
tionarissen bij een departement ', 
Beleidswetenschap 1996: p. I 24- I53 · 
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de discussies kan hij voortdurend heen en weer 
schuiven met argumenten uit andere debatten die 
hij tegelijkertijd ook voert. Tegenover politici kan 
hij zich ais deskundige presenteren, tegenover de 
banken, zoals in onze casus, als een plaatsvervan
gend politicus , tegenover de consumentenorganisa
ties en de postorderaars ais een hoeder van het aige
meen belang. Het is voor de projectleider de kunst 
om te manoevreren tussen al die verschillende eisen 
en belangen. 

De eisen die aan de moderne ambtenaar worden 
gesteid zijn niet zeiden tegenstrijdig en het gevaar 
van verlamming is daarom reeel. Er wordt zowel 
onderdanigheid ais zeifstandigheid veriangd, zowei 
onbevangenheid ten aanzien van beiangen van ande
ren ais vastbesiotenheid om het project tot een goed 
einde te brengen. 

De project! eider heeft ten siotte ook iets van een 
zeioot: wat er ook gebeurt, zijn project mag niet 
stranden. Hij is een beieidsentrepreneur die de ver
schillende onzekerheden rond zijn project tegemoet 
treedt zoais een ondernemer de onzekerheden van 
de markt: behendig manoeuvrerend ais een surfer 
op de goiven. Zijn taak is veeiomvattender gewor
den en daarom pieit ik voor een uitbreiding van het 
traditioneie ambtelijke handelingsrepertoire. Bu
reaucratische vechtlust en Ioyaliteit moet worden 
aangevuld met externe betrokkenheid, politieke 
gevoeligheid en maatschappelijke onderhandelings
competentie. De homo bureaucraticus is competent, 
Ieergierig en gedecideerd. Hij voelt zich verant
woordelijk voor de voortgaande besiuitvorming en 
verschuilt zich niet achter zijn superieuren of proce
dures. 

Ambtelijke deusden 
Wendbaarheid, een piuriform rollenrepertoire, ka
meleon-gedrag, sensitiviteit voor de context, het 
klinkt allemaai wei heel erg postmodern, maar hoe 
is dit te verenigen met een herkenbare overheid, 
gedeeide waarden en Iegitieme besiuitvorming? 
Zijn er anno 1998 nog wei normatieve beginseien 
waarop ambtenaren zich kunnen orienteren in een 
versplinterde samenleving? 

Van Gunsteren heeft de etllische positie van de 

15. H.R. van Gunsteren, Culturen van 
besturen, p. 55-
I 6. Zie M. L. Berne! mans-Videc, 
Bekwamen in besturen: over disciplines en 
dilemma 's in de bestuurlijke oordeelsvorming, 
oratie Nijmegen 1993. 

ambtenaar getypeerd als een double bind situatie. 15 
Er wordt aan de ene kant verwacht dat hij zich aan 
de regels houdt. Burgers stellen prijs op rechtsge
lijkheid, want zij vrezen ambtelijke willekeur. 
Anderzijds vinden we dat een ambtenaar humaan en 
gewetensvoi moet omgaan met de belangen van 
burgers . Iedereen siddert voor ambtelijke stipt
heidsacties: ais aile r egeis strikt zouden worden toe
gepast, ligt de maatschappij plat. Dit dilemma is niet 
aileen op te lassen met wetenschappelijke kennis of 
nieuwe managementsconcepten. Voor een produc
tieve benadering ervan zijn intlli'tie, gezond ver
stand en ambachtelijkheid vereist. Deze eigenschap
pen zijn in de zakelijke, instrumenteie en cerebraie 
beieidscuituur naar de achtergrond verdrongen. 
Ook in de bestuurskunde en de beleidswetenschap 
staat de etllische dimensie van het overheidsbestuur 
niet bepaaid in het centrum van de beiangstelling 16 . 

Het wordt in die kringen vooral met achterhaaide 
Gesinnunssethik en conservatief 'etllisch reveil' geas
socieerd. De argumenten voor een publieke etlliek 
winnen via de politieke fiiosofie en de rechtsge
Ieerdheid de Iaatste tijd echter weer aan kracht. Via 
discussies over burgerschap is er weer ruimte ont
staan voor de herneming van de aioude deugdenleer 
van Aristoteies. Onder andere Hoppel7 pieit voor 
een herwaardering van waarden als 'prudentie' en 
'praktische wijsheid' als kompas in deze tijd van 
nieuwe onoverzichtelijkheid. 

De menselijke maat van het overheidsbestuur 
verdient meer aandacht. Er bestaat behoefte aan een 
eigentijdse functieomschrijving van de onderhande
Iende ambtenaar, met een bijpassende etlliek van de 
publieke zaak. Hierbij past een onomstreden kern 
van ambtenaarschap, een catalogus van ambtelijke 
deugden . De ambtenaar is verantwoordelijk voor 
integere besiuitvorming en integraie belangenafwe
ging, maar hij staat daar niet aileen voor. Hij kan 
ook inspiratie ontlenen aan normvornling in de 
samenieving. Dit alles Ieidt tot nieuwe verantwoor
dingspatronen voor de ambtenaar en uiteindelijk 
ook tot onzekerheid in rechtspositioneie zin. Dit is 
de onvermijdelijke prijs die hij voor de emancipatie 
van zijn ambt moet betaien. Onderhandelend 
bestuur is niet geschikt voor bange ambtenaren. 

1 7. R. Hoppe, Economische Zaken schrijfi 
een nota: Een onderzoek naar beleidsontwik
keling en besluitvorminB bij nonincrementeel 
beleid, proefschrift, Amsterdam: v u 
Boekhandel/Uitgeverij, 1983. 
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