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De herziening 
van het advies

stelsel 
De regering heeft zich 
voorgenomen de hwdige 
t o8 externe adviesorganen 
per 1 januari 1997 te ver
vangen door een aanzienlijk 
beperkter aantal. Het hw
dige stelsel - zo lwdt de 

De achterkant van 

de kritiek 

Iaten we nu maar gewoon 
eens aan de slag gaan' . De 
methode die door Raad op 
Maat wordt aangereikt, is 
dan ook opvallend te noe
men. Geen kaasschaaf, 

redenering - is te omvang-
maar een bezem: alle exter
ne adviesorganen van de 

rijk, Ievert onnodige ver
traging van de besluitvor
ming op en belemmert het 
primaat van de politiek. 
Het einde van vele grote en 
kleine raden, danwel het 
einde van de adviestaak van 
organen die ook andere 
bestuurlijke taken wtvoe
ren, is in zicht. De De
structieraad, de Advies
commissie Mondhygienis-

AART VAN DAM 
regering worden per 
januari 1997 opgeheven, 
wtgezonderd de Raad van 
State; het voortbestaan van 
de Sociaal Economische 
Raad zou in ander kader 
moeten worden bezien3. 
Vrijwel volstrekte kaalslag 
dus, op grond van wetge
ving waarvoor de veelzeg
gende werktitel woestijnwet 

WILLEM SLOOTS 

De auteurs, respectievelijk historicus en jurist, 
zijn werkzaam bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en belast met de 

ambtelijke voorbereidinB van de herzieninB van 
het adviesstelsel. Zij schrijven dit artikel op 

persoonl ij ke ti tel. 

ten, het Veevoederoverlegorgaan, de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid en de Raad voor het 
Milieubeheer, ze houden op te bestaan of verliezen 
hun adviestaak. Deze herziening van het adviesstel
sel is een belangwekkende, maar om verschillende 
redenen ook omstreden operatie . In dit artikel wil
len wij de kritiek in kaart brengen en beoordelen. 

Raad op Maat 
De herziening van het adviesstelsel is in een 
stroomversnelling gebracht door het rapport Raad 
op Maat 1 Oat rapport is betrekkelijk dun, zowel in 
pagina's als in argurnentatie . In de verschillende 
reacties en commentaren is dat de commissie-De 
Jong, die het rapport heeft opgesteld, ook wel ver
weten 2 • Die fysieke en figuurlijke magerte is echter 
maar zeer betrekkelijk. De commissie heeft - ken
nelijk zeer doelbewust - niet aile haar bekende 
wijsheid opnieuw aan het papier willen toevertrou
wen, maar slechts een aantal kernoverwegingen wt 
eerdere studies herhaald. Zij heeft daar iets heel 
verfrissends mee gedaan, door te stellen: 'Kijk, er 
is al vee! gestudeerd, wat ons betreft genoeg. Dus 

wordt gebruikt. Tegelijk 
met die kaalslag is de opbouw van een nieuw en 
aanzienlijk soberder adviesstelsel ter hand geno
men, metals wtgangspunt: scheiding van ad vies en 
overleg. Op die wijze is een belangwekkende ope
ratie in gang gezet, die - zoals gezegd - niet 
bepaald onomstreden is . Er is kritiek op de metho
de en op de onderliggende analyse van betekenis en 
belang van advisering. Met de herziening van het 
adviesstelsel wordt ingebroken op 'de harde schijf' 
van de democratie, zo lijken de verontwaardigde 
reacties te suggereren. Er wordt - zo wordt nu 
zichtbaar - grote waarde gehecht aan het stelsel van 
externe adviesorganen, adviesorganen worden als 
onmisbaar gezien. Want ~ij eerdere, heftige kritiek 
op het bestaande stelsel - onder meer in kabinet en 
Kamer - roerde de bwtenwacht zich nauwelijks. 
Het is daarom de moeite waard om enkele van de 
hoofdpunten van de actuele kritiek nader te bezien 
en deze te koppelen aan de kernoverwegingen van 
de herzieningsexercitie. Met een weging van de 
waarde van de kritiek kan Iicht worden geworpen 
op ratio en motief van de herzieningsoperatie. 
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De kritiek 
Een hard oordeel over de operatie velt, om te 
beginnen, hoogleraar De Haan. De herstructure
ring van adviesraden zou het tegendeel bewerkstel
ligen van wat wordt beoogd. 'De herziening is een 
vrijbrief voor technocratie en corporatisme' en 
'Het einde van de wettelijke adviesraden vormt het 
einde van de inspraak van de georganiseerde samen
leving'4 . De redenering van De Haan is dat de 
scheiiling van advies en overleg, die ten grondslag 
ligt aan de herziening, voorbijgaat aan het gegeven 
dat zonder maatschappelijke inbreng geen beleids
advies te geven is en dat wetenschappelijke inzich
ten niet los te maken zijn van maatschappelijke 
opvattingen. De scheiding van advies en overleg 
leidt ertoe dat maatschappelijke organisaties zich 
zullen terugtrekken in permanente overlegstructu
ren. De politiek zal zich daarmee intensief moeten 
verstaan wil beleid ten uitvoer (kunnen) worden 
gebracht. Eerste effect van die scheiding zal een 
versterking van ongewenst corporatisme zijn. 
Tweede effect is dat de politiek, die haar primaat 
zegt te willen herstellen, juist aan bewegingsvrij
heid zal verliezen, ingeklemd als zij zit tussen hoog
deskundige (technocratische) beleidsadviezen en de 
ring van maatschappelijke organisaties. 

In zijn afscheidsrede aan de Rijksuniversiteit Leiden 
sluit de politicoloog Daalder zich voor een dee) aan 
bij deze kritiek op de scheiding van advies en over
legS. Juist door het samengaan van advies en over
leg is een optimale legitimering van het overheids
beleid mogelijk, zo betoogt Daalder, en dat is zeer 
waardevol. Het uit elkaar halen van advies en over
leg leidt er zijns inziens verder toe dat je belangheb
benden 'in het volle Iicht de voordeur uitjaagt' om 
ze even later weer terug te vinden in 'de scheme
ring van de antichambre'. En dat heeft belangrijke 
nadelen: belangenbehartigers worden niet meer 
gecorrigeerd door het tegenwicht van de contraire 
belangen of door de onafhankelijke deskundigheid 

die in adviesraden vertegenwoordigd zijn. En het is 
nog kostbaarder ook: organisatorische en bestuurs
kundige adviezen komen - a-politiek en hoogge
prijsd - van buiten, terwijl ze tot heden werden 
betrokken uit het eigen apparaat of uit de externe 
adviesorganen. 'Ambt' wordt 'markt', publieke 
plicht wijkt voor advies op rekening, zo verzucht 
Daalder . 

J .M. Polak gooit het over een wat andere boeg. Hij 
wijst op de kwaliteit die door adviesorganen in het 
wetgevingsproces wordt ingebracht7 en vindt het 
daarom 'betreurenswaardig dat Haagse zelfgenoeg
zaamheid zover gaat dat een grootschalige aanval op 
het adviesstelsel wordt ingezet' 8 . En nog wei op 
verkeerde gronden, naar zijn mening. Want niet de 
adviesorganen veroorzaken onaanvaardbare vertra
ging in het besluitvormingsproces, maar vee! meer 
zijn de tijdrovende departementale beleidsvoorbe
reiding en de interdepartementale afstemming 
daarvoor verantwoordelijk. Het valt nogal mee met 
de 'stroperigheid' van de besluitvorming die 
adviesraden opleveren, zo betoogt Polak. 

Op het punt van de stroperigheid krijgt Polak bijval 
van de voormalig algemeen secretaris van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid, T.A.M. 
Witteveen9 . Niet dat Witteveen opponeert tegen 
de herziening van het adviesstelsel als zodanig, inte
gendeel. W el wijst hij op een belangrijke weeffout, 
namelijk het buiten haken plaatsen van de Sociaal 
Economische Raad. Terwijl er in zijn ogen aile 
reden is om de principes van Raad op Maat onver
kort van toepassing te Iaten zijn op de SER: SER

adviezen nemen over het algemeen genomen vee! 
tijd in beslag. En de s E R is bij uitstek de belicha
ming van de verwevenheid tussen advies en over
leg. Witteveen neemt - naar onze mening niet 
onbegrijpelijk - geen genoegen met het uitzonde
ren van de SER. Voor een deel heeft hij inmiddels 
zijn zin gekregen. In het wetsvoorstel tot afschaffing 

I. TK 1992/1993, 21 427, nr 29. 
Raad op Maat is het rapport van de com
missie Vraagpunten Adviesorganen. 
Deze commissie-De Jong onderzocht in 
het kader van de rapportage van de bij
zondere commissie-Vraagpunten - de 
commissie-Deetman - het bestaansrecht 
en de werkwijze van adviesorganen. 
Raad op Maat verscheen in februari 

ter inzage gelegd in het parlementaire 
documentatiecentrum . 

departement van Justitie', N J s, 1995, 

PP· 7· 15· 

1993· 
2. Commentaren op Raad op Maat, zoals 

3. Later werd ook de w R R van de ope
ratic uitgezonderd 
4· P. de Haan, 'Herstructurering van 
adviesraden', N]B,1993, pp. 177-182 . 
5. H. Daalder, ' Laat Rekenkamer de 
kosten van adviesorganen onderzoeken', 
Staatscourant 6s, 2-4- 1993, pp. 8-9. 
6. Idem, P·9· 
7. J .M. Polak, 'De wetgeving van het 

8. Idem, p. 9· 
9. T ussen Cure en Care, samenhang als uit
gangspunt, Speciale uitgave ter gelegen
heid van het afscheid van T.A.M. 
Witteveen als algemeen secretaris van 
de Nationale Raad voor de Volks
gezondheid op dinsdag 2 5 oktober 
1994, PP· 37 - 45· 
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van alle wettelijke verplichtingen om advies te vra
gen - naast afbraak- en opbouwwetgeving een 
derde element van de herzieningsoperatie - was 
eveneens aan de s E R een bijzondere positie toege
dacht: op hoofdpunten van sociaal-economisch 
beleid ( dat is minder dan voorheen) zou de regering 
verplicht blijven de s E R ad vies te vragen. Die be pa
ling is in de Kamer, door aanvaarding van een v v o
amendement 10 , evenwel vervallen. 

Naast kritiek op de herziening zelf bestaat er ook 
kritiek op de herzieningsoperatie als uiting van een 
heersende politieke filosofie in bredere zin, de 
filosofie van ontvlechting. In de woorden van 
P. Kalma: 'In dat debat (over bestuurlijke en staats
rechtelijke vernieuwing, AvD/ws) valt een rode 
draad, een gemeenschappelijke richting te ontdek
ken. Het debat wordt beheerst door wat ik zou wil
len omschrijven als: een hang naar ontvlechting; 
door een streven naar scheiding van verantwoorde
lijkheden - binnen de politiek, binnen de rijks
dienst, en tussen overheid en samenleving' 1 1

• 

Kalma verzet zich tegen dit ontvlechtingsdenken. 
Vooral omdat de idee van ontvlechting zijns inziens 
ontkent dat de verstrengeling van staat en maat
schappij een kenmerk is van elke complexe, demo
cratische samenleving. En ook omdat het ontvlech
tingsdenken haaks staat op de noodzaak om de 
grote maatschappelijke verscheidenheid ook binnen 
de overheid tot uitdrukking te Iaten komen. Tegen
over de nadruk op ontvlechting, op de daarmee 
samenhangende scheiding van verantwoordelijkhe
den, stelt Kalma het begrip 'bindend bestuur'. 
Bindend in de zin van 'een doortastende, verplich
tende regelstelling waaraan burgers zich moeilijk 
kunnen onttrekken. En anderzijds bindend in de zin 
van blijvende zorg om voor het beleid legitimatie te 
verwerven en om bestaande belangen- en ideele 
tegenstellingen in de samenleving te helpen over
bruggen' 1 2 • De actuele herziening van het stelsel 
lijkt hiermee in zijn ogen niet te sporen. 

De kritiek aewoaen 
Tot zover het overzicht van de kritiek. Zeker, de 

lijst van critici kan worden aangevuld. Het saldo 
van de geventileerde opvattingen zou daardoor ech
ter nauwelijks anders luiden: de huidige herzie
ningsoperatie is buiten proporties en gestoeld op 
niet-valide uitgangspunten. Het huidige stelsel van 
externe adviesorganen is wezenlijk voor de legiti
mering van overheidsbeleid en voor het verwerven 
van draagvlak voor het regeringsbeleid. Advies
organen leveren een bijdrage aan de bindende wer
king van politiek en bestuur. Het stelsel van advies
organen Ievert een onmisbare bijdrage aan de kwa
liteit van wetgeving en dit tegen relatief geringe 
kosten. En het huidige stelsel vormt in zichzelf een 
countervailinB power tegen mogelijk oncontroleerba
re invloed van belanghebbenden op het beleidspro
ces, als ook tegen mogelijk eenrichtingsverkeer van 
de overheid. Aan het huidige adviesstelsel wordt 
dus bijzondere waarde toegekend; de nadelen die 
er aan kleven acht men beperkt. Daartegenover 
staat de ratio van de herzieningsoperatie: een afwij
zing van een stapeling van fucties en een andere 
visie op belang en betekenis van advisering. Een 
nieuw adviesstelsel op basis van andere uitgangs
punten derhalve. 

ScheidinB van advies en over lea 
Met Kalma voelen wij veel voor een beklemtoning 
van bindend bestuur, voor erkenning van de nood
zaak van een zekere mate van vervlechting; de 
ontvlechtingsfilosofie is ook in onze ogen soms wat 
ver doorgeschoten. Maar daar staan ten aanzien van 
de herziening van het adviesstelsel ten minste twee 
invalshoeken tegenover. De eerste is dat de toege
nomen mondigheid van burgers ertoe leidt dat de 
maatschappelijke invloed op het openbaar bestuur 
niet Ianger een zaak kan zijn van een closed shop van 
traditionele organisaties. Ontvlechting van al
gemeen belang en belangenbehartiging door maat
schappelijke organisatie en belanghebbenden is 
gewenst. Een herschikking van verhoudingen tus
sen overheid en maatschappij ligt voor de hand. 
Met Witteveen zeggen wij: verhelder de verschil
lende (maatschappelijke) posities en benaderingen, 
en organiseer het contact dat daarbij past. 1 3 Maak 

10. TK 1994/1995 23 983 nr. 9· 
1 1. lnleiding A Ro-de bat ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1 o oktober 1994, 
perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. 
Zie ook Bevens e .a., De verplaatsing van 
de politiek, was, mei 1995. 
12. Idem. 
13. Tussencureencare,p. 39· 
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beleidsadvisering los van belangenbehartiging, niet 
om die scheiding 'an sich', maar omdat daarmee 
tegelijkertijd een andere wijze van communiceren 
tussen overheid en samenleving wordt veronder
steld. Het betekent dat de adviesfunctie wordt toe
gespitst, minder overbelast is, zich op strategische 
hoofdvragen kan concentreren en kan worden 
geoptimaliseerd. Het betekent ook dat voor het 
overige de overheid contact moet onderhouden 
met belanghebbenden, betrokkenen, belangenver
tegenwoordigers. Daalders gedachte van de legiti
mering van beleid vindt hier zijn plaats. Want 
inderdaad, het maatschappelijk Ieven is buitenge
woon pluriform, maatschappelijke ontwikkelingen 
(nationaal en internationaal) zijn diepgaand en gaan 
snel, de relatie tussen overheid en burger staat 
onder druk. Tegen deze achtergrond is beleidsvor
ming en politieke besluitvorming in toenemende 
mate een samenspel van overheid, maatschappelij 
ke organisaties en burgers geworden. Goede 
besluitvorming in zo'n situatie vergt dialoog, over
leg en draagvlak. PvdA-kamerlid Van Heemst geeft 
daarvan een rake typering: consensus, consultatie, 
collegialiteit en compromis: het zijn de 'vitaminen 
c van onze samenleving''4. Nog los van het naleven 
van de beginselen van behoorlijk bestuur als zorg
vuldigheid, evenwichtige afweging van belangen en 
motivering van besluiten is een overheid gewenst, 
die toegankelijk en communicatief is. Daar is naar 
onze mening meer voor nodig dan het buitenge
woon ruim interpreteren en daarmee vervuilen van 
de adviesfunctie en het navenant inrichten van het 
adviesstelsel. Los van de betekenis van adviseurs zal 
de overheid zelf contact moeten leggen met betrok
kenen, belanghebbenden, met doelgroepen van 
beleid. En door middel van overleg en onderhande
ling zal uitvoering van beleid worden behartigd, 
zoals minister De Boer het beeld op dit punt scherp 
stelt. 1 S 

De tweede invalshoek is dat het contact tussen 
overheid en samenleving tweezijdig zal moeten 
zijn, de overheid zal in dialoog moeten treden met 
de samenleving, de discussie moeten aangaan. Oat 
is een heel andere positie dan die jegens de advies
organen. Advies is immers per definitie eenzijdig: 
men brengt een opvatting in, en heeft vervolgens af 

'4· Handelingen TK 1992 / '993, 
p. 8o-5784. 
15. Staatscourant 14, 19januari 1995, P·3· 
16. TK 1992/1993,21427 nr. 49· 

te wachten wat de overheid daarmee doet. Ook dat 
maakt de positie van de huidige adviescolleges soms 
zo diffuus: niet zelden wil men onderhandelen met 
de overheid. Advies wordt in die situatie niet 'het 
best denkbare', maar 'het meest haalbare' . De 
scheiding van advies en overleg zal daarom niet 
aileen effect hebben op de invulling van het advies
stelsel, maar noodzakelijkerwijs ook op de samen
stelling van adviesorganen: advisering door onaf
hankelijke deskundigen. Er is in dat model natuur
lijk wei ruimte voor maatschappelijke deskundig
heid en ervaringsdeskundigheid, zeggen we dan 
tegen DeHaan. Oat is zelfs in een kamermotie vast
gelegd: 'vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties kunnen een bijdrage leveren aan de 
werkzaamheden van adviesorganen op voorwaarde 
dat een onafhankelijke inbreng is gewaarborgd en 
hun aantal beperkt is' 16 . Onafhankelijkheid is dus 
geen inhoudsloos begrip, onafhankelijke deskun
digheid duidt erop dat zonder binding met of 
opdracht van maatschappelijke organisaties advies
werk wordt verricht. De stem van belanghebben
den zal hoorbaar zijn in het overlegstelsel dat depar
tementen erop nahouden. 

Zo bezien moet de scheiding van ad vies en over
leg vooral worden gezien als een verheldering van 
verhoudingen en een articulering van verschillende 
functies. 

Primaat van de politiek 

Juist vanwege de vermenging van advies en overleg 
wordt het huidige geinstitutionaliseerde adviesstel
sel door de Kamer als een belemmering van het pri
maat van de politiek beschouwd. En dat oordeel is 
niet van vandaag. Begin jaren tachtig wees de com
missie-Vonhoff er al op dat de overeenstemming 
tussen betrokken belangenorganisaties, ambtena
ren en sectorspecialisten ten opzichte van de poli
tiek een harde eis betekent, die moeilijk genegeerd 
kan worden. De kracht van sectorcircuits zou aldus, 
meer wellicht dan de politieke afweging, bepalend 
zijn in het proces van beleidsvorming. 1 7 Daarbij 
zorgen personele en culturele banden tussen amb
tenaren, politici en maatschappelijke organisaties 
ervoor dat binnen het adviesstelsel een tamelijk 
hecht circuit bestaat, waarin een uitruil van belan
gen en standpunten op zijn zachtst gezegd in belang 

1 7. V gl. rapporten en eindrapport 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst 
(commissie-Vonhofl), 1980, 1981. 

we• 
dar 
Jon 
van 
de 
afVI 
vor 
VO( 

her 
ste: 
ad' 
her 
der 
pol 
bes 
het 
ool 
Ka1 
He 
daa 

Tel 
om 
ing 
pol 
gel 
zoa 
'0 
De 
afb 
en< 
res 
we 
rei: 
en 
bo• 
ger 

To 
ge 
tie 
be! 
te' 
ins 
00) 

rna 
bn 



kdat 
~oms 

~met 

i 'het 
. De 
, niet 
Ivies-
men
onaf
~uur

nclig
: dan 
vast
elijke 
~n de 
aarde 
~den 
1
s dus 
skun
~t of 
lvies
~ben
,epar-

pver
g van 
len de 

rerleg 
:sstel
:t pri
ieel is 
com
.lming 
•tena-
poli

geerd 
:~ldus, 
,aJend 
aarbij 
amb

isaties 
nelijk 
~elan
lelang 

s &.o 6 '995 

wedijvert met onafhankelijke advisering. Het wekt 
dan ook geen verwondering dat de commissie-De 
Jong 'als vertrekpunt heeft gehanteerd het belang 
van het parlement bij externe advisering, te weten 
de vergroting van de mogelijkheden voor politieke 
afweging, gekoppeld aan versnelling van de besluit
vorming' I 8 . Transparante verhoudingen en ruimte 
voor eigen afweging, dat zijn de bijdragen die de 
herziening van het adviesstelsellevert aan het her
stel van het primaat van de politiek. Deskundigen
adviezen, dan wei de opvattingen van belangheb
benden, ze kunnen helder van elkaar worden on
derscheiden en worden ingezet ten behoeve van de 
politieke besluitvorming. Het gaat erom de 
beschikbare (soorten van) informatie te gebruiken, 
het gaat niet om het kiezen daartussen. Er is dan 
ook geen sprake van een klempositie waarin de 
Kamer zou geraken, zoals De Haan veronderstelt. 
Helder te hebben met wie je het waarover hebt, 
daarmee is het primaat van de politiek gediend. 

T egen het argument dat de herziening een poging is 
om het primaat van de politiek te herstellen wordt 
ingebracht dat de adviesorganen dat primaat van de 
politiek toch slechts lichtjes aantasten. Juist de uit
gebreide overlegcultuur - en uitgebreid is die, 
zoals De Jong in het kamerdebat typeerde met 
'Overleg is in dit land net zo min weg te denken als 
De Keukenhof' I 9 - betekent een vee! sterkere 
afbreuk voor het politieke primaat. En dat wordt 
enerzijds versterkt en anderzijds verdoezeld, als de 
resultaten van dat over leg - als regel van regerings
wege gevoerd - aan het parlement worden aange
reikt met de boodschap: 'dit is het ad vies van raad x 
en dus inhoudelijk de beste keuze'. Terwijl in de 
boezem van die raad in feite reeds de nieren zijn 
geproefd in termen van haalbaarheid en draagvlak. 

S tro peri 8 bestu u r 
Tot slot de vertraging die zou uitgaan van het huidi
ge adviesstelsel, of met andere woorden, de kwes
tie van de veronderstelde stroperigheid van het 
bestuur. Stroperigheid is natuurlijk nooit helemaal 
te vermijden. Tenminste als we waarde hechten aan 
inspraak en fatsoenlijke besluitvorming. En als we 
oog hebben voor de toenemende complexiteit van 
maatschappelijke vraagstukken en het belang van 
breed gedragen oplossingen daarvoor. Dit neemt 

niet weg dat adviesprocedures - het opstellen van 
de adviesaanvraag door de regering, het opstellen 
van het advies door het adviesorgaan en het beant
woorden van het advies door de regering - tijd en 
menskracht kosten. Vaak zonder meerwaarde, zon
der dat nieuwe gezichtspunten worden aangedra
gen of overwegingen toegevoegd, geregeld ook 
dubbelop en gelijktijdig, vanwege de samenloop 
van adviesprocedures. Terecht echter wijst Polak 
erop dat er meer vertraging zit in (inter)
departementale en politieke processen dan in het 
adviestraject. Hij gaat er echter aan voorbij dat een 
dee! van dat interdepartementale 'langzaam ver
keer' nauw samenhangt met het adviestraject in 
eigenlijke zin. Zijn opvatting mag naar onze mening 
alleen al om die reden geen argument zijn voor 
handhaving van het bestaande, tenminste wanneer 
je zoveel mogelijk overbodige vertraging wilt 
bestrijden. De vaststelling van Polak is overigens 
wei een aansporing om het niet te Iaten bij een her
ziening van het adviesstelsel aileen. Er is meer 
nodig dan het aanpakken van het adviesstelsel om 
overbodige vertraging te voorkomen en daardoor 
bestuurlijke daadkracht te vergroten. De werkwij
ze en het functioneren van de rijksdienst zelf zijn 
dan niet het minst de gebieden voor nadere actie. 

De eindtermen van de herzieninB 
De herziening van het stelsel vloeit niet voort -
zoveel mag inmiddels duidelijk zijn - uit een ge
ringschatting van de waarde van extern advies. De 
motieven komen voort uit een afwijzing van de te 
ver doorgeschoten institutionalisering ervan, uit de 
overbodige vertraging die het oplevert en de wille
keur waarmee in de loop van jaren het stelsel tot 
stand is gekomen, uit de vaak geringe meerwaarde 
van adviezen en de stapeling van functies die aan het 
adviesstelsel worden toebedacht. Juist omdat het 
huidige adviesstelsel zijn bezwaren heeft - en dat is 
de achterkant van de kritiek op de herzieningsope
ratie - wordt v66r alles een optimalisering van de 
adviesfunctie beoogd . En zeker geen afschaffing van 
beleidsadvisering, zoals sommigen wei eens willen 
doen geloven. Optimalisering dus, maar dan wei op 
basis van de door de politiek geformuleerde advies
behoeften en niet van het adviesaanbod. Oat is een 
kernpunt in (de discussie over) de herziening van 
het adviesstelsel. In tegenstelling tot de critici, die 

I8. RaadopMaat, p. 3· 
I9. HandelingenTK I992/1993, 
p .8o-5839. 
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over het algemeen uitgaan van de maatschappelijke 
functie van ad vies, vertrekt de herziening vanuit het 
gezichtspunt van de politieke opdrachtgever: advie
zen moeten dienstbaar zijn aan de politiek. Niet in 
de zin van welgevallig en volgzaam, wel in de zin 
van beleidsrelevant. 

Met een nieuw adviesstelsel wordt concreet gepro
beerd verbetering aan te brengen in de bestuurlijke 
praktijk. Dat is het overwegende motief achter de 
exercitie. De herziening moet uiteindelijk leiden 
tot een sober georganiseerde en overzichtelijke 
externe advisering. Die moet zich rich ten op hoofd
lijnen van beleid op de middellange termijn en 
plaatsvinden reeds op een vroeg moment in de 
beleidscyclus; pro-actief, niet reagerend. De advi
sering door colleges van een beperkte omvang 
komt tot stand door onafhankelijke deskundigen en 
richt zich op beleidsvorming in plaats van beleids
uitvoering. Daarmee onderscheidt advies zich van 
het voeren van overleg en van inspraak. Advisering 

2o. M.R. van Gils, De strateaische advies
junctie van externe adviesoraanen, H R w B 

adviescollege voor sociaal en cultureel 
beleid. 's Gravenhage, juli 1987, p. 9· 
2 1. Th. Quene, 'Buitenboordmotor of 

client op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau 
plaats te vinden, client flexibel te zijn georganiseerd 
en optimaal dienstbaar aan de politieke vraag. 
Adviescolleges moeten niet aileen meer kennis in 
huis hebben dan de betreffende beleidsambtenaren, 
maar vooral ook andere. En niet gehinderd worden 
door opvattingen van een achterban of door bu
reaupolitieke overwegingen. Op tijd produceren 
ook, kan het zijn op af te spreken momenten (het 
belang van programmering en werkplannen). De 
strategische betekenis van advies is vooral een sig
naalfunctie: het leveren van een onafhankelijke bij
drage aan het zodanig interpreteren van de voor de 
opdrachtgevers relevante omgeving dat het die 
opdrachtgever beter mogelijk wordt met die omge
ving om te gaan 20

• Adviesorganen zijn dan, om met 
Quene te spreken, uitkijkpost2 '. Vanuit het kraaie
nest de klippen zien, en een aanwijzing geven over 
de te volgen koers. Het is dat beeld, dat de gewens
te eindsituatie tekent. 

uitkijkpost in twee richtingen'. In: N. 
Boersma, A.Th. van Delden en A.B. 
Ringer rna. Adviesoraanen: Minder en beter? 
's Gravenhage, 1985, pp. 35- 4-'· 
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